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# TRACKSIDדיבור המתחיל

אדמו"ר הזקן
תניא - לקוטי אמרים ע"י הרב יואל כהן ז"ל

3130192-130194הקדמה
3130195-130197פרק א
4130198-130201פרק ב
1130202פרק ג
4130203-130206פרק ד
4130207-130210פרק ה
4130211-130214פרק ו
5130215-130219פרק ז

3130220-130222פרק ח
3130223-130225פרק ט

3130226-130228פרק י
2130229-130230פרק יא
3130231-130233פרק יב
4130234-130237פרק יג
3130238-130240פרק יד
3130241-130243פרק טו
3130244-130246פרק טז

3130247-130249פרק יז
4130250-130253פרק יח
3130254-130256פרק יט
3130257-130259פרק כ

2130260-130261פרק כא
3130262-130264פרק כב
5130265-130269פרק כג
5130270-130274פרק כד
3130275-130277פרק כה
3130278-130280פרק כו
4130281-130284פרק כז

2130285-130286פרק כח
7130287-130293פרק כט

6130294-130299פרק ל
5130300-130304פרק לא
8130305-130312פרק לב
4130313-130316פרק לג
4130317-130320פרק לד
9130321-130329פרק לה
8130330-130337פרק לו
9130338-130346פרק לז

5130347-130351פרק לח
7130352-130358פרק לט

8130359-130366פרק מ
12130367-130378פרק מא
11130379-130389פרק מב
10130390-130399פרק מג
8130400-130407פרק מד
3130408-130410פרק מה
10130411-130420פרק מו
2130421-130422פרק מז

12130423-130434פרק מח
9130435-130443פרק מט

7130444-130450פרק נ
10130451-130460פרק נא
8130461-130468פרק נב
6130469-130474פרק נג

1129446הקדמה
1129447פרק א
3129448-129450פרק ב
1129451פרק ג
2129452-129453פרק ד
2129454-129455פרק ה
1129456פרק ו
2129457-129458פרק ז

2129459-129460פרק ח
1129461פרק ט

1129462פרק י
1129463פרק יא
3129464-129466פרק יב
2129467-129468פרק יג
1129469פרק יד
2129470-129471פרק טו
1129472פרק טז

1129473פרק יז
2129474-129475פרק יח
2129476-129477פרק יט
3129478-129480פרק כ

3129481-129483פרק כא
2129484-129485פרק כב
3129486-129488פרק כג
3129489-129491פרק כד
1129492פרק כה
2129493-129494פרק כו
1129495פרק כז

1129496פרק כח

# TRACKSIDדיבור המתחיל
2129497-129498פרק כט

2129499-129500פרק ל
3129501-129503פרק לא
2129504-129505פרק לב
1129506פרק לג
1129507פרק לד
3129508-129510פרק לה
1129511פרק לו
4129512-129515פרק לז

3129516-129518פרק לח
3129519-129521פרק לט

2129522-129523פרק מ
4129524-129527פרק מא
4129528-129531פרק מב
2129532-129533פרק מג
3129534-129536פרק מד
3129537-129539פרק מו

3129540-129542פרק מח
2129543-129544פרק מט

1129545פרק נ
3129546-129548פרק נא
2129549-129550פרק נב
2129551-129552פרק נג
1129646פרק כו
2129647-129648פרק כז

1129649פרק כח
2129650-129651פרק כט

1129652פרק ל
2129653-129654פרק לא
2129655-129656פרק לב
2129657-129658פרק לג
1129659פרק לד
2129660-129661פרק לה
2129662-129663פרק לו
3129664-129666פרק לז

2129667-129668פרק לח
2129769-129770פרק ט

1129771פרק י
2129772-129773פרק יב
1129774פרק יג

1129775פרק טו
1129776פרק טז

4129739-129742פרק מא
3129743-129745פרק מב
3129746-129748פרק מג
2129749-129750פרק מד
1129751פרק מה
2129752-129753פרק מו
1129754פרק מז

2129755-129756פרק מח
2129757-129758פרק מט

1129759פרק נ
2129634-129635פרק כ

1129636פרק כא
1129329הקדמה

2129330-129331פרק א
1129332פרק ב
1129333פרק ג
2129334-129335פרק ד
2129336-129337פרק ה
1129338פרק ו
1129339פרק ז

1129340פרק ח
1129341פרק ט

2129342-129343פרק י
1129344פרק יא
2129345-129346פרק יב
1129347פרק יג
1129348פרק יד
1129349פרק יח
2129350-129351פרק יט
2129352-129353פרק כ

1129354פרק כא
1129606פרק יח
2129607-129608פרק יט
2129609-129610פרק כ

1129611פרק כא
1129612פרק כב
1129613פרק כג
2129614-129615פרק כד
1129616פרק כה
1129617פרק כו
1129618פרק כז

1129619פרק כח
2129620-129621פרק כט

1129622פרק ל

# TRACKSIDדיבור המתחיל
2129623-129624פרק לא
3129317-129319פרק מא

1129562הקדמה - פרק א
1129563פרק ב - ג
1129564פרק ג - ו

1129565פרק ו - ח
1129566פרק ח - ט

1129567פרק ט - י
1129568פרק יא - יג
1129569פרק יג - טו
1129570פרק טז - יז
1129571פרק יח - כ

1129572פרק כ - כא
1129573פרק כא - כג
1129574פרק כג - כד
1129575פרק כד - כו
1129576פרק כו - כח
2129577-129578פרק כט - ל

1129579פרק לא - לב
1129580פרק לב - לג
1129581פרק לג - לה
1129582פרק לה - לז
2129583-129584פרק לז - לח

1129585פרק לח - לט
1129586פרק לט - מ
1129587פרק מ - מא

1129588פרק מא - מב
2129589-129590פרק מב - מג
1129591פרק מג - מד
1129592פרק מה - מז
2129593-129594פרק מז - מח

1129595פרק נ
1129596פרק נא
2129364-129365פרק א
1129366פרק ב
1129367פרק ג
1129368פרק ד
1129369פרק ה
1129370פרק ו
1129371פרק ז

1129372פרק ח
1129373פרק ט

2129374-129375פרק י
1129376פרק יב
2129377-129378פרק יג

1129379פרק טו
1129380פרק טז
1129381פרק יח
2129382-129383פרק יט
1129384פרק כ

1129385פרק כא
1129386פרק כב
1129678פרק כו
2129679-129680פרק כז

2129681-129682פרק כט
1129683פרק ל

2129684-129685פרק לא
1129686פרק לב
1129687פרק לג

2129688-129689פרק לה
2129690-129691פרק לו
2129692-129693פרק לז

2129694-129695פרק לח
3129705-129707פרק מא
2129708-129709פרק מב
3129719-129721פרק מא
2129722-129723פרק מב
1129724פרק מג
2129725-129726פרק מד
1129727פרק מו
1129728פרק מז

1129729פרק מח
1129396פרק א
2129397-129398פרק ב
2129399-129400פרק ד
1129401פרק ה
1129402פרק ז

1129403פרק ח
2129404-129405פרק ט

1129406פרק י
1129407פרק יא
1129408פרק יב
2129409-129410פרק יג
1129411פרק יד

1129412פרק טז
1129413פרק יז

# TRACKSIDדיבור המתחיל
1129414פרק יח
1129415פרק יט
1129416פרק כ

1129417פרק כא
1129418פרק כב
2129419-129420פרק כג
4129421-129424פרק כד
1129425פרק כו
1129426פרק כז

1129427פרק כח
2129428-129429פרק כט
2129430-129431פרק לא
1129432פרק לב
2129433-129434פרק לג
1129435פרק לד
1129436פרק לה
29129786-129814פרק נג

תניא - לקוטי אמרים ע"י הרב ליבל אלטיין שליט"א

1128270הקדמה
1128271פרק א
3128272-128274פרק ב
1128275פרק ג
1128276פרק ד
1128277פרק ה
1128278פרק ו
2128279-128280פרק ז

1128281פרק ח
1128282פרק ט

1128283פרק י
1128284פרק יא
2128285-128286פרק יב
2128287-128288פרק יג
1128289פרק יד
1128290פרק טו
1128291פרק טז

1128292פרק יז
2128293-128294פרק יח
2128295-128296פרק יט
1128297פרק כ

2128298-128299פרק כא
2128300-128301פרק כב
3128302-128304פרק כג
2128305-128306פרק כד
1128307פרק כה
1128308פרק כו
1128309פרק כז

1128310פרק כח
2128311-128312פרק כט

1128313פרק ל
1128314פרק לא
1128315פרק לב
2128316-128317פרק לג
1128318פרק לד
1128319פרק לה
1128320פרק לו
1128321פרק לז

תניא - לקוטי אמרים ע"י הרב וואלף גרינגלאס ז"ל

3129198-129200פרק א
3129201-129203פרק ב
1129204פרק ג
4129205-129208פרק ד
3129209-129211פרק ה
2129212-129213פרק ו
1129214פרק ז

2129215-129216פרק ח
2129217-129218פרק ט

3129219-129221פרק י
1129222פרק יא
2129223-129224פרק יב
2129225-129226פרק יג
2129227-129228פרק יד
2129229-129230פרק טו
2129231-129232פרק טז

2129233-129234פרק יז
2129235-129236פרק יח
1129237פרק כ

1129238פרק כא
2129239-129240פרק כב
2129241-129242פרק כג
2129243-129244פרק כד
2129245-129246פרק כה
2129247-129248פרק כו
2129249-129250פרק כז

1129251פרק כח
תניא - לקוטי אמרים ע"י הרב יעקב לנדא ז"ל

2129271-129272פרק א
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# TRACKSIDדיבור המתחיל
3129273-129275פרק ב
2129276-129277פרק ג
2129278-129279פרק ד
2129280-129281פרק ה
2129282-129283פרק ו
2129284-129285פרק ז

3129286-129288פרק ח
2129289-129290פרק ט

2129291-129292פרק י
1129293פרק יא
2129294-129295פרק יב

2129296-129297פרק לב
תניא - לקוטי אמרים ע"י הרב חיים שלום דייטש שליט"א

2128019-128020הקדמה
1128021שער בלאט

2128022-128023פרק א
3128024-128026פרק ב
3128027-128029פרק ג
2128030-128031פרק ד
1128032פרק ה
3128033-128035פרק ז

1128036פרק ח
1128037פרק ט

4128038-128041פרק י
1128042פרק יא
3128043-128045פרק יב
2128046-128047פרק יג
2128048-128049פרק יד
1128050פרק טו
2128051-128052פרק טז

2128053-128054פרק יז
2128055-128056פרק יח
3128057-128059פרק יט
1128060פרק כ

2128061-128062פרק כא
3128063-128065פרק כג
2128066-128067פרק כו

1128068פרק כח
2128069-128070פרק ל

2128071-128072פרק לב
2128073-128074פרק לג

2128075-128076פרק לה
2128086-128087הקדמה

2128088-128089פרק א
3128090-128092פרק ב-ג

2128093-128094פרק ג
3128095-128097פרק ד
2128098-128099פרק ה

2128100-128101פרק ו-ז
4128102-128105פרק ז-ח
2128106-128107פרק ט-י

1128108פרק י
1128109פרק יא

2128110-128111פרק יב-יג
2128112-128113פרק יג-יד

1128114פרק טו
2128115-128116פרק טז-יז

1128117פרק יז
1128118פרק יח
2128119-128120פרק יט
1128121פרק כ

1128122פרק כא
2128123-128124פרק כב-כג

2128125-128126פרק כג
2128127-128128פרק כד-כה

1128129פרק כה
4128130-128133פרק כו-כז

1128134פרק כז-כח
1128135פרק כח
3128136-128138פרק כט

2128139-128140פרק ל
2128141-128142פרק לא
1128143פרק לב
2128144-128145פרק לג
1128146פרק לד
2128147-128148פרק לה
2128149-128150פרק לו
3128151-128153פרק לז

2128154-128155פרק לח-לט
2128156-128157פרק לט

3128158-128160פרק מ
6128161-128166פרק מא
3128167-128169פרק מב
2128170-128171פרק מג
2128172-128173פרק מד
1128174פרק מה

# TRACKSIDדיבור המתחיל
2128175-128176פרק מו
3128177-128179פרק מז

2128180-128181פרק מח-מט
2128182-128183פרק מט

1128184פרק נ
1128185פרק נא
2128186-128187פרק נב
1128188פרק נג

תניא - לקוטי אמרים ע"י הרב זלמן גופין שליט"א

4130736-130739פרק יח
6130740-130745פרק יט
3130746-130748פרק כ

2130749-130750פרק כא
4130751-130754פרק כב
6130755-130760פרק כג
2130761-130762פרק כד
4130763-130766פרק לג
2130767-130768פרק לד
8130769-130776פרק לה
6130777-130782פרק לו
8130783-130790פרק לז

4130791-130794פרק לח
6130795-130800פרק לט

3130801-130803פרק מ
8130804-130811פרק מא
6130812-130817פרק מב
3130818-130820פרק מג
5130821-130825פרק מד
1130826פרק מה
2130827-130828פרק מו
1130829פרק מז

9130830-130838פרק מח
3130839-130841פרק מט

2130842-130843פרק נ
5130844-130848פרק נא
2130849-130850פרק נב
3130851-130853פרק נג
1130854סיכום

תניא - לקוטי אמרים ע"י הרב נתן גורארי שליט"א

1128783שער בלאט
4128784-128787פרק א
5128788-128792פרק ב
2128793-128794פרק ג
2128795-128796פרק ד

1128806תניא פרקים א-יז
תניא - לקוטי אמרים ע"י הרב פרץ מוצקין

3128816-128818הקדמה
1128819שער בלאט

2128820-128821פרק א
1128822פרק ב
1128823פרק ג
4128824-128827פרק ד

4128828-128831פרק כו
7128832-128838פרק כז

3128839-128841פרק כח
7128842-128848פרק כט

6128849-128854פרק ל
תניא - לקוטי אמרים ע"י הרב שלמה מאיעסקי שליט"א

1128864הקדמה
3128865-128867פרק א
2128868-128869פרק ב
2128870-128871פרק ג
2128872-128873פרק ד
1128874פרק ה
2128875-128876פרק ו
2128877-128878פרק ז

2128879-128880פרק ח
1128881פרק ט

2128882-128883פרק י
1128884פרק יא
2128885-128886פרק יב
1128887פרק יג
1128888פרק יד

1128889פרק טז
1128890פרק יז

תניא - לקוטי אמרים ע"י הרב אהרן יעקב שוויי ז"ל

3127985-127987פרק א
3127988-127990פרק ב
1127991פרק ג
2127992-127993פרק ד
2127994-127995פרק ה
2127996-127997פרק ו
2127998-127999פרק ז

1128000פרק ח
1128001פרק ט

1128002פרק י

# TRACKSIDדיבור המתחיל
1128003פרק יא
2128004-128005פרק יב
2128006-128007פרק יג
1128008פרק יד
1128009פרק טו

תניא - לקוטי אמרים ע"י הרב פישל אסטער שליט"א

3128236-128238פרק א
4128239-128242פרק ב
1128243פרק ג
2128244-128245פרק ד
2128246-128247פרק ה
4128248-128251פרק ו
2128252-128253פרק ז

2128254-128255פרק ח
3128256-128258פרק ט

2128259-128260פרק י
תניא - לקוטי אמרים ע"י הרב לימא ווילהעלם שליט"א

3128374-128376פרק א
3128377-128379פרק ב
4128380-128383פרק ג
4128384-128387פרק ד
2128388-128389פרק ה
2128390-128391פרק ו
3128392-128394פרק ז

2128395-128396פרק ח
2128397-128398פרק ט

2128399-128400פרק י
1128401פרק יא
2128402-128403פרק יב

תניא - לקוטי אמרים ע"י הרב משה אליהו גורארי שליט"א

2128650-128651פרק א
3128652-128654פרק ב
2128655-128656פרק ג
2128657-128658פרק ד
2128659-128660פרק ה

2128661-128662פרק ו פרק ז
2128663-128664פרק ז פרק ח

1128665פרק ח
2128666-128667פרק ט

2128668-128669פרק י
2128670-128671פרק יב
2128672-128673פרק יג
2128674-128675פרק יד
1128676פרק טו
2128677-128678פרק טז

1128679פרק יז
1128680פרק יח

2128690-128691פרקים יח-כה
תניא - לקוטי אמרים ע"י הרב מנחם מענדל פערלאוו

4128522-128525הקדמה
1128526שער בלאט

19128527-128545פרק א
8128546-128553פרק ט

2128554-128555פרק י
3128556-128558פרק יא
11128559-128569פרק יב
8128570-128577פרק יג
5128578-128582פרק יד
4128583-128586פרק טו

5128587-128591פרק טז-יז
8128592-128599פרק יז

9128600-128608פרק יח
2128609-128610פרק יט

8128611-128618פרק כ-כא
1128619פרק כא
3128620-128622פרק כב
1128623פרק כג

1128624פרק מא
1128625פרק מב

תניא - לקוטי אמרים ע"י הרב יוסף יצחק אופן שליט"א

1130692הקדמה
2130693-130694שער בלאט

תניא - לקוטי אמרים ע"י הרב יוסף יצחק יעקבסאהן שליט"א

2130719-130720הקדמה
3130721-130723פרק א
3130724-130726פרק ב

תניא - שער היחוד והאמונה ע"י הרב יואל כהן ז"ל

10130475-130484פרק א
8130485-130492פרק ב
4130493-130496פרק ג
8130497-130504פרק ד
2130505-130506פרק ה
6130507-130512פרק ו
22130513-130534פרק ז

4130535-130538פרק ח
8130539-130546פרק ט

# TRACKSIDדיבור המתחיל
3130547-130549פרק י-יא

1130550פרק יא-יב
2129872-129873פרק א
2129874-129875פרק ב
1129876פרק ג
2129877-129878פרק ד
3129879-129881פרק ה
2129882-129883פרק ו
6129884-129889פרק ז

1129890פרק ח
3129891-129893פרק ט

1129894פרק י
1129895פרק יא
1129896פרק יב

1129906חינוך קטן
1129907פרק א
2129908-129909פרק ב
1129910פרק ג
4129911-129914פרק ד
1129915פרק ה
2129916-129917פרק ו
8129918-129925פרק ז

1129926פרק ח
2129927-129928פרק ט

1129929פרק י-יא
1129930פרק יא-יב
1129824חינוך קטן

1129825פרק א
2129826-129827פרק ב
2129828-129829פרק ד
1129830פרק ה
3129831-129833פרק ו
5129834-129838פרק ז

1129839פרק ח
2129840-129841פרק ט

1129842פרק י
1129852חינוך קטן

1129853פרק א
1129854פרק ב
1129855פרק ג
1129856פרק ד
1129857פרק ה
2129858-129859פרק ז

1129860פרק ח
1129861פרק ט

1129862פרק י
1129956פרק א
1129957פרק ב
3129958-129960פרק ג
2129961-129962פרק ד
1129963פרק ו

1129973חינוך קטן
1129974פרק א
1129975פרק ב
1129976פרק ג
2129977-129978פרק ד
1129979פרק ו
2129980-129981פרק ז

1129940חינוך קטן
1129941פרק ב
1129942פרק ג
3129943-129945פרק ד
1129946פרק ה
1129991פרק ו
5129992-129996פרק ז

1129997פרק ח
1129998פרק ט

2129999-130000פרק י
2130001-130002פרק יא
1130003פרק יב
1128331פרק א
1128332פרק ב
2128333-128334פרק ג

תניא - שער היחוד והאמונה ע"י הרב אלימלך צוויבל ז"ל

1128458חינוך קטן
3128459-128461פרק א
3128462-128464פרק ב
3128465-128467פרק ג
2128468-128469פרק ד
1128470פרק ה
2128471-128472פרק ו

2128482-128483חינוך קטן
2128484-128485פרק א
2128486-128487פרק ב
2128488-128489פרק ג
3128490-128492פרק ד

אדמו”ר הזקן/תניא - לקוטי אמרים ע”י הרב יעקב לנדא ז”ל )המשך(



5

# TRACKSIDדיבור המתחיל
2128493-128494פרק ה
1128495פרק ו
6128496-128501פרק ז

תניא - שער היחוד והאמונה ע"י הרב חיים שלום דייטש שליט"א

1128198חינוך קטן
1128199פרק א

1128200סוף פרק ב
2128201-128202פרק ג
1128203פרק ד
2128204-128205פרק ו
4128206-128209פרק ז

2128210-128211פרק ח
1128212פרק ט

1128213פרק י
1128214פרק יא
1128215פרק יב

תניא - שער היחוד והאמונה ע"י הרב לימא ווילהעלם שליט"א

2128413-128414פרק א
3128415-128417פרק ב
3128418-128420פרק ג
3128421-128423פרק ד
1128424פרק ה
4128425-128428פרק ו
9128429-128437פרק ז

2128438-128439פרק ח
2128440-128441פרק ט

3128442-128444פרק י
2128445-128446פרק יא
1128447פרק יב
1128448סיכום

תניא - שער היחוד והאמונה ע"י הרב משה אליהו גורארי שליט"א

1128701פרק א
2128702-128703פרק ב
3128704-128706פרק ג
3128707-128709פרק ד
2128710-128711פרק ה
3128712-128714פרק ו
7128715-128721פרק ז

2128722-128723פרק ח
2128724-128725פרק ט

4128726-128729פרק י
3128730-128732פרק יא
1128733פרק יב

1129307חינוך קטן
תניא - שער היחוד והאמונה ע"י הרב יוסף יצחק אופן שליט"א

4130704-130707פרק א
2130708-130709פרק ב

תניא - אגרת התשובה ע"י הרב יואל כהן ז"ל

10130551-130560פרק א
4130561-130564פרק ב
6130565-130570פרק ג
17130571-130587פרק ד
7130588-130594פרק ה
4130595-130598פרק ו
6130599-130604פרק ז

9130605-130613פרק ח
3130614-130616פרק ט

3130617-130619פרק י
10130620-130629פרק יא
2130630-130631פרק יב
2130057-130058פרק א
1130059פרק ב
2130060-130061פרק ג
2130062-130063פרק ד
1130064פרק ה
2130065-130066פרק ו
2130067-130068פרק ז

2130069-130070פרק ח
1130071פרק ט

1130072פרק י
2130073-130074פרק יא
1130075פרק יב
1130085פרק א
1130086פרק ב

1130013כמה פרקים
2130023-130024כמה פרקים
1130112כמה פרקים

2130034-130035פרק א
3130045-130047פרק א

7130096-130102פרק ה-ו
תניא - אגרת התשובה ע"י הרב חיים שלום דייטש שליט"א

2128225-128226פרק א
תניא - אגרת התשובה ע"י הרב משה אליהו גורארי שליט"א

2128743-128744פרק א

# TRACKSIDדיבור המתחיל
1128745פרק ב
2128746-128747פרק ג
4128748-128751פרק ד
1128752פרק ה
2128753-128754פרק ו
3128755-128757פרק ז

2128758-128759פרק ח
1128760פרק ט

תניא - אגרת הקודש ע"י הרב יואל כהן ז"ל

2130632-130633פרק א
1130634פרק ב
2130635-130636פרק ג
1130637פרק ד
6130638-130643פרק ה
2130644-130645פרק ו
2130646-130647פרק ז

2130648-130649פרק ח
1130650פרק ט

2130651-130652פרק י
2130653-130654פרק יא
2130655-130656פרק יב
1130657פרק יג
1130658פרק יד

4130659-130662פרק טו-טז
1130663פרק טז-יז
1130664פרק יח-יט
1130665פרק יט-כ

5130666-130670פרק כ
1130671פרק כא-כב

1130672פרק כג
1130673פרק כד-כה

1130674פרק כה
2130675-130676פרק כו
1130677פרק כז

1130678פרק כח
2130679-130680פרק כט
1130681פרק לא
1130682פרק לב

2130155-130156פרק א
1130157פרק ב
2130158-130159פרק ג
1130160פרק ד
6130161-130166פרק ה
2130167-130168פרק ו
2130169-130170פרק ז

2130171-130172פרק ח
1130173פרק ט

2130174-130175פרק י
2130176-130177פרק יא
2130178-130179פרק יב
1130180פרק יג

2130181-130182פרק טו
1130122פרק א
1130123פרק ב
2130124-130125פרק ג
1130126פרק ד
2130127-130128פרק ה
1130129פרק ו
2130130-130131פרק ז

1130132פרק ח
1130133פרק ט

1130134פרק י
1130135פרק יא
2130136-130137פרק יב
1130138פרק יג
2130139-130140פרק יד
5130141-130145פרק טו

תניא - אגרת הקודש ע"י הרב ליבל אלטיין שליט"א

1128364פרק ד
1128354פרק יד
1128344פרק כז

תניא - אגרת הקודש ע"י הרב  אלימלך צוויבל ז"ל

2128511-128512פרק א
תניא - אגרת הקודש ע"י הרב וואלף גרינגלאס ז"ל

1129261פרק כז
תניא - אגרת הקודש ע"י הרב זלמן גופין שליט"א

9130864-130872פרק כ
5130873-130877פרק כה

תניא - אגרת הקודש ע"י הרב מענדל וועכטער שליט"א

4128635-128638פרק כה
2128639-128640פרק כז

תניא - אגרת הקודש ע"י הרב משה אליהו גורארי שליט"א

4128770-128773סימן כו

# TRACKSIDמגיד שיעורדיבור המתחיל
תורה אור

2130888-130889ר' יואל כהןבראשית: להבין הטעם
1130899ר' שלמה מאיעסקינח: מים רבים
3130910-130912ר' יואל כהןנח: מים רבים
2130922-130923ר' יואל כהןנח: מים רבים

1130933ר' נפתלי גרינפעלדנח: ויאמר ה' הן עם אחד
1130943ר' יואל כהןנח: ויאמר ה' הן עם אחד
3130954-130956ר' יואל כהןנח: ויאמר ה' הן עם אחד

1130966ר' שמואל הברלך לך: בעצם היום הזה
1130976ר' שלמה קפלןלך לך: הנה אברם

1130986ר' שלמה קפלןלך לך: אנכי מגן לך
1130996ר' נפתלי גרינפעלדלך לך: אנכי מגן לך

1131006ר' ליבל אלטייןלך לך: ולא יקרא
2131017-131018ר' שלמה קפלןלך לך: ולא יקרא

10131028-131037ר' משה אליהו גוראריוירא: פתח אליהו
1131047ר' שלמה קפלןוירא: פתח אליהו
7131058-131064ר' יואל כהןוירא: פתח אליהו
4131074-131077ר' יואל כהןוירא: פתח אליהו
4131087-131090ר' יואל כהןוירא: פתח אליהו
1131100ר' יוסף ישעיה ברויןוירא: פתח אליהו

1131142ר' פישל אסטערחיי שרה: יגלה לן טעמי
1131152ר' שלמה קפלןחיי שרה: יגלה לן טעמי

1131110ר' ליבל אלטייןחיי שרה: יפה שעה אחת
1131120ר' נפתלי גרינפעלדחיי שרה: יפה שעה אחת
2131131-131132ר' שלמה קפלןחיי שרה: יפה שעה אחת
1131162ר' ליבל אלטייןתולדות: ביאור מים רבים

1131172ר' שלמה קפלןתולדות: אלה תולדות יצחק
1131182ר' שלמה מאיעסקיתולדות: אלה תולדות יצחק
1131192ר' יקותיאל פלדמןתולדות: אלה תולדות יצחק

1131202ר' יואל כהןתולדות: ראה ריח בני
1131212ר' נפתלי גרינפעלדתולדות: ראה ריח בני

1131222ר' שלמה קפלןתולדות: ויחפרו עבדי יצחק
1131232ר' יקותיאל פלדמןויצא: אם לא תדעי לך
2131243-131244ר' שלמה קפלןויצא: וללבן שתי בנות
1131254ר' שמואל שורויצא: וללבן שתי בנות

1131264ר' שלמה קפלןויצא: ושבתי בשלום
1131274ר' יוסף קלייןוישלח: ויאבק איש עמו

1131284ר' שלמה קפלןוישלח יעקב
1131294ר' ליבל אלטייןוישלח: ויקם בלילה הוא

1131304ר' שלמה קפלןוישב: בכ”ה בכסליו
1131314ר' שלמה קפלןוישב יעקב

1131324ר' חיים שלום דייטשמקץ: רני ושמחי א
7131335-131341ר' ליבל אלטייןמקץ: רני ושמחי ב

1131351ר' יוסף יצחק אופןמקץ: מי כה'
1131361ר' שלמה שטערנבערגמקץ: נר חנוכה מצוה להניחה

2131371-131372ר' חיים שלום דייטשמקץ: ת”ר מצות נר חנוכה
1131382ר' ליבל אלטייןמקץ: ת”ר מצות נר חנוכה
1131392ר' ליבל אלטייןמקץ: ת”ר מצות נר חנוכה
7131402-131408ר' מענדל וועכטרמקץ: ת”ר מצות נר חנוכה
1131418ר' נפתלי גרינפעלדמקץ: ת”ר מצות נר חנוכה
1131428ר' שלמה קפלןמקץ: ת”ר מצות נר חנוכה
8131439-131446ר' יואל כהןמקץ: ת”ר מצות נר חנוכה
4131456-131459ר' יואל כהןמקץ: ת”ר מצות נר חנוכה

1131469ר' ליבל אלטייןויגש אליו יהודה
1131479ר' שלמה מאיעסקיויגש אליו יהודה
4131489-131492ר' יואל כהןויגש אליו יהודה
6131503-131508ר' יואל כהןויגש אליו יהודה
2131518-131519ר' יואל כהןויגש אליו יהודה
2131529-131530ר' יואל כהןויגש אליו יהודה
1131540ר' נפתלי גרינפעלדויחי: אוסרי לגפן
2131551-131552ר' שלמה קפלןויחי: אוסרי לגפן

1131562ר' פישל אסטערויחי: יהודה אתה יודוך
1131572ר' ליבל אלטייןויחי: יהודה אתה יודוך
1131582ר' שלמה קפלןויחי: יהודה אתה יודוך

2131593-131594ר' ליבל אלטייןשמות: הבאים ישרש יעקב
1131604ר' אפרים פיעקארסקישמות: קול דודי
1131614ר' ליבל אלטייןשמות: קול דודי
1131624ר' ליבל אלטייןשמות: קול דודי
2131634-131635ר' ליבל אלטייןשמות: קול דודי
1131645ר' יקותיאל פלדמןשמות: קול דודי

1131655ר' נפתלי גרינפעלדשמות: ויאמר גו' מי
1131665ר' שמואל הברשמות: ויאמר גו' מי
1131675ר' שלמה קפלןשמות: ואלה שמות

2131686-131687ר' שלמה קפלןוארא: לכן אמר
1131697ר' ליבל אלטייןוארא אל אברהם
1131707ר' ליבל שפיראוארא אל אברהם
1131717ר' נחמן שפיראוארא אל אברהם
1131727ר' שלמה קפלןוארא אל אברהם
16131737-131752ר' זלמן גופיןוארא אל אברהם

2131762-131763ר' מענדל וועכטרוארא: ויאמר ה' אל משה
1131773ר' נפתלי גרינפעלדוארא: ויאמר ה' אל משה

1131783ר' נפתלי גרינפעלדבא: בעצם היום הזה
1131793ר' שלמה קפלןבא: בעצם היום הזה
1131803ר' צבי טלזנרבא: בעצם היום הזה

אדמו”ר הזקן / תניא - שער היחוד והאמונה ע”י הרב אלימלך צוויבל ז”ל )המשך(



6

# TRACKSIDמגיד שיעורדיבור המתחיל
6131814-131819ר' יואל כהןבא: בעצם היום הזה

1131829ר' ליבל אלטייןבשלח: אז ישיר
1131849ר' נפתלי גרינפעלדבשלח: וירא ישראל

2131860-131861ר' שלמה קפלןבשלח: ויהי בשלח
2131871-131872ר' חיים שלום דייטשיתרו: בחדש השלישי

1131882ר' ליבל אלטייןיתרו: בחודש השלישי
1131892ר' ליבל אלטייןיתרו: בחודש השלישי
7131903-131909ר' ליבל אלטייןיתרו: בחודש השלישי
1131919ר' שלמה קפלןיתרו: בחודש השלישי

1131929ר' שלמה קפלןיתרו: משה ידבר
6131940-131945ר' ישראל פרידמאןיתרו: משה ידבר

1131955ר' ליבל אלטייןיתרו: זכור את יום השבת ב
1131965ר' ליבל אלטייןיתרו: זכור את יום השבת ב
1131975ר' ליבל אלטייןיתרו: זכור את יום השבת ב

1131985ר' ליבל אלטייןמשפטים: לא תהיה משכלה
1131995ר' שלמה מאיעסקימשפטים: לא תהיה משכלה
2132006-132007ר' ליבל אלטייןמשפטים: ואלה המשפטים
2132018-132019ר' שלמה קפלןמשפטים: ואלה המשפטים
1132029ר' נפתלי גרינפעלדתרומה: ביאור ענין הכרובים

1132039ר' פישל אסטערתרומה: מי יתנך כאח לי
1132049ר' שלמה קפלןתרומה: מי יתנך כאח לי

1132059ר' שלמה קפלןתצוה: ואתה תצוה
1132069ר' ישראל נח רייטשיקתצוה: ואתה תצוה

2132080-132081ר' שלמה קפלןתצוה: ועשית בגדי קודש
1132091ר' ליבל אלטייןתצוה: ועשית ציץ

1132101ר' אפרים פיעקארסקי מאריסטאוןתצוה: זכור את.. עמלק
1132111ר' נחמן שפיראתצוה: זכור את.. עמלק
2132122-132123ר' שלמה קפלןתצוה: זכור את.. עמלק

1132133ר' אריה ליב ראסקיןכי תשא - הוספות
1132143ר' נפתלי גרינפעלדכי תשא - הוספות

2132154-132155ר' שלמה קפלןכי תשא: שמאלו תחת לראשי
1132165ר' יקותיאל פלדמןכי תשא: שמאלו תחת לראשי

1132175ר' ליבל אלטייןויקהל: קחו מאתכם
1132185ר' ליבל אלטייןויקהל: קחו מאתכם
1132195ר' ליבל אלטייןויקהל: קחו מאתכם
2132206-132207ר' ליבל אלטייןויקהל: קחו מאתכם

1132217ר' שלמה קפלןויקהל משה
לקוטי תורה

1131839ר' מיכאל גוראריבשלח: ראו.. נתן לכם השבת
5132228-132232ר' אפרים פיעקארסקיפקודי: אלה פקודי
1132242ר' נפתלי גרינפעלדפקודי: אלה פקודי
3132253-132255ר' יואל כהןפקודי: אלה פקודי

1132265ר' שלמה מאיעסקיויקרא: אדם כי יקריב
7132276-132282ר' שלמה מאיעסקיויקרא: אדם כי יקריב

1132292ר' שלמה קפלןויקרא
1132302ר' נפתלי גרינפעלדויקרא אל משה

1132312ר' שמואל הברצו: הים ראה
2132322-132323ר' חיים שלום דייטשצו: להבין מ”ש בהגדה מצה זו
3132333-132335ר' לימא ווילהעלםצו: להבין מ”ש בהגדה מצה זו
1132345ר' שמואל הברצו: להבין מ”ש בהגדה מצה זו
1132355ר' שלמה קפלןצו: להבין מ”ש בהגדה מצה זו
3132365-132367ר' זלמן גופיןצו: להבין מ”ש בהגדה מצה זו

1132377ר' אהרן יעקב שווייצו: ששת ימים א
3132387-132389ר' חיים שלום דייטשצו: ששת ימים א
8132399-132406ר' נתן גוראריצו: ששת ימים א
1132416ר' שמואל הברצו: ששת ימים א
1132426ר' יואל כהןצו: ששת ימים א
3132436-132438ר' יואל כהןצו: ששת ימים א
1132448ר' יואל כהןצו: ששת ימים א
3132458-132460ר' יואל כהןצו: ששת ימים א
6132471-132476ר' יואל כהןצו: ששת ימים א
4132486-132489ר' יואל כהןצו: ששת ימים א
2132499-132500ר' יואל כהןצו: ששת ימים א
4132510-132513ר' זלמן גופיןצו: ששת ימים א
1132523ר' שמואל הברצו: ששת ימים ב
1132533ר' שלמה מאיעסקיצו: ששת ימים ב
1132543ר' יוסף יצחק אופןצו: ששת ימים ב

1132553ר' ליבל אלטייןצו: והניף ידו על הנהר
1132563ר' ליבל אלטייןצו: והניף ידו על הנהר
6132574-132579ר' ליבל אלטייןצו: והניף ידו על הנהר
5132589-132593ר' מענדל וועכטרצו: והניף ידו על הנהר
1132603ר' שמואל הברצו: והניף ידו על הנהר
1132613ר' שמואל הברצו: והניף ידו על הנהר
12132624-132635ר' שלמה מאיעסקיצו: והניף ידו על הנהר
1132645ר' ליבל אלטייןשמיני: לויתן זה יצרת

1132655ר' שלמה קפלןתזריע: אשה כי תזריע
6132666-132671ר' בערל ליפסקערתזריע: שוש תשיש
1132681ר' ליבל אלטייןתזריע: שוש תשיש
1132691ר' ליבל אלטייןתזריע: שוש תשיש
1132701ר' שמואל הברתזריע: שוש תשיש
2132712-132713ר' שלמה קפלןתזריע: שוש תשיש
1132723ר' יואל כהןתזריע: שוש תשיש

1132733ר' שלמה קפלןזאת.. תורת המצורע
2132744-132745ר' שלמה קפלןאחרי: כי ביום הזה יכפר א
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2132755-132756ר' יואל כהןאחרי: כי ביום הזה יכפר א
1132766ר' יואל כהןאחרי: כי ביום הזה יכפר א
1132776ר' יואל כהןאחרי: כי ביום הזה יכפר א
3132787-132789ר' יואל כהןאחרי: כי ביום הזה יכפר א

1132799ר' שלמה מאיעסקיקדושים: וכי תבואו
2132810-132811ר' בערל ליפסקערקדושים: והדרת
1132821ר' שלמה מאיעסקיקדושים: והדרת

3132831-132833ר' חיים שלום דייטשאמור: וספרתם לכם
1132843ר' ליבל אלטייןאמור: וספרתם לכם
1132853ר' ליבל אלטייןאמור: וספרתם לכם
2132864-132865ר' שלמה קפלןאמור: וספרתם לכם
6132876-132881ר' ישראל פרידמאןאמור: וספרתם לכם

7132892-132898ר' אפרים פיעקארסקיאמור: ונקדשתי
1132908ר' שלמה קפלןאמור: ונקדשתי
6132919-132924ר' יואל כהןאמור: ונקדשתי

1132934ר' ליבל אלטייןאמור: והניף הכהן
4132945-132948ר' אפרים פיעקארסקיבהר: כי תבואו גו' ושבתה
1132958ר' ליבל אלטייןבהר: כי תבואו גו' ושבתה
1132968ר' שלמה קפלןבהר: כי תבואו גו' ושבתה
9132979-132987ר' שלמה מאיעסקיבהר: כי תבואו גו' ושבתה

1132997ר' ליבל אלטייןבחוקותי: בשברי לכם
1133007ר' נפתלי גרינפעלדבחוקותי: בשברי לכם
1133017ר' נחמן שפיראבחוקותי: בשברי לכם
1133027ר' שמואל הברבחוקותי: בשברי לכם

1133037ר' שלמה קפלןבחוקותי: אם בחוקותי תלכו
2133048-133049ר' יואל כהןבמדבר: בשעה שהקדימו

1133059ר' שלמה קפלןבמדבר: שניתנה התורה בהר סיני
1133069ר' נפתלי גרינפעלדבמדבר: ביאור וידבר אלקים 

2133079-133080ר' שמואל שורבמדבר: וארשתיך לי
1133090ר' אפרים פיעקארסקיבמדבר: וידבר אלקים

1133100ר' ליבל אלטייןבמדבר: וידבר ה
2133111-133112ר' נחמן שפיראבמדבר: וידבר ה

3133122-133124ר' אפרים פיעקארסקי מאריסטאוןבמדבר: והיה אצלו אומן
1133134ר' ליבל אלטייןנשא את ראש
1133144ר' יקותיאל פלדמןנשא את ראש

1133154ר' נחמן שפיראבהעלותך את הנרות א
2133165-133166ר' שלמה קפלןבהעלותך את הנרות א
1133176ר' ליבל אלטייןבהעלותך את הנרות ב
1133186ר' נחמן שפיראבהעלותך את הנרות ב

1133196ר' נפתלי גרינפעלדשלח: ענין הנסכים
2133207-133208ר' שלמה קפלןשלח לך

1133218ר' שלמה קפלןשלח: ויהיו בני ישראל
1133228ר' ליבל אלטייןשלח: וישלח יהושע
1133238ר' ליבל אלטייןשלח: וישלח יהושע
1133248ר' נחמן שפיראשלח: וישלח יהושע

1133258ר' לימא ווילהעלםשלח: והיה לכם לציצית
1133268ר' שלמה קפלןקרח: ויקח קרח

1133278ר' ליבל אלטייןקרח: והנה פרח מטה אהרן
1133288ר' לימא ווילהעלםקרח: והנה פרח מטה אהרן
1133298ר' נפתלי גרינפעלדקרח: והנה פרח מטה אהרן
2133309-133310ר' ישראל פרידמאןקרח: והנה פרח מטה אהרן
1133320ר' יואל כהןקרח: והנה פרח מטה אהרן

1133330ר' שלמה קפלןקרח: ועבד הלוי
1133340ר' נפתלי גרינפעלדחוקת: ויעש משה נחש נחשת
1133350ר' שלמה קפלןחוקת: ויעש משה נחש נחשת

1133360ר' ליבל אלטייןחוקת: וידבר.. זאת חוקת
3133371-133373ר' שלמה קפלןחוקת: וידבר.. זאת חוקת

1133383ר' ליבל אלטייןחוקת: ויקחו אליך
3133393-133395ר' לימא ווילהעלםבלק: לא הביט און ביעקב

9133405-133413ר' משה אליהו גוראריבלק: מה טובו
4133424-133427ר' יואל כהןבלק: מה טובו
2133437-133438ר' יואל כהןבלק: מה טובו

1133448ר' שלמה קפלןבלק: מי מנה
1133458ר' ליבל אלטייןפינחס: קדש ישראל

1133468ר' נחמן שפיראמטות: וידבר משה
2133479-133480ר' שלמה קפלןמסעי: אחת שאלתי
1133490ר' נפתלי גרינפעלדמסעי: אלה מסעי ג

3133501-133503ר' ליבל אלטייןדברים: ציון במשפט תפדה
3133513-133515ר' נפתלי גרינפעלדדברים: ציון במשפט תפדה

1133535ר' יוסף יצחק אופןואתחנן: שמע ישראל
4133546-133549ר' אפרים פיעקארסקיואתחנן: וידעת
3133559-133561ר' לימא ווילהעלםואתחנן: וידעת

1133525ר' נפתלי גרינפעלדואתחנן: ביאור וידעת
1133571ר' ליבל אלטייןעקב: ויאכילך את המן

7133582-133588ר' נחמן שפיראראה: אני לדודי א
1133598ר' יואל כהןראה: אני לדודי א
1133608ר' יואל כהןראה: אני לדודי א
1133618ר' יואל כהןראה: אני לדודי א
1133628ר' יואל כהןראה: אני לדודי א
1133638ר' יואל כהןראה: אני לדודי א
1133648ר' יואל כהןראה: אני לדודי א
1133658ר' אפרים פיעקארסקיראה: אני לדודי ב

1133668ר' ליבל אלטייןכי תבא: היום הזה
2133679-133680ר' פנחס פניע קארףכי תבא: תחת אשר לא עבדת

אדמו”ר הזקן / תורה אור )המשך(
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2133691-133692ר' ליבל אלטייןנצבים: אתם נצבים
1133702ר' שלמה קפלןנצבים: אתם נצבים
2133712-133713ר' יואל כהןנצבים: אתם נצבים
4133724-133727ר' יואל כהןנצבים: אתם נצבים
1133737ר' יואל כהןנצבים: אתם נצבים
1133747ר' יואל כהןנצבים: אתם נצבים

1133757ר' ליבל אלטייןנצבים: כי כארץ תוציא צמחה
1133767ר' ליבל אלטייןנצבים: כי כארץ תוציא צמחה
6133778-133783ר' ישראל פרידמאןנצבים: כי כארץ תוציא צמחה

1133793ר' ליבל אלטייןנצבים: כי המצוה הזאת
1133803ר' שלמה קפלןנצבים: כי המצוה הזאת

4133814-133817ר' שלמה קפלןנצבים: שוש אשיש
1133827ר' חיים שלום דייטשהאזינו א
1133837ר' חיים שלום דייטשהאזינו א

1133847ר' שמואל הברברכה: מזמור שיר א
9133858-133866ר' שלמה מאיעסקיברכה: מזמור שיר א
13133877-133889ר' אפרים פיעקארסקיברכה: מזמור שיר ב

2133900-133901ר' ליבל אלטייןברכה: תורה צוה
1133911ר' שמואל הברברכה: תורה צוה

1133921ר' שמואל הברברכה: והי' מידי חודש בחדשו
1133931ר' שלמה קפלןשובה ישראל ב

4133942-133945ר' יואל כהןאתעדל”ע ואתעדל”ת: אדם כי יקריב
4133946-133949ר' יואל כהןאתעדל”ע ואתעדל”ת: שוש תשיש

4133950-133953ר' יואל כהןאתעדל”ע ואתעדל”ת: להבין הטעם
תורה אור - מגילת אסתר

1133963ר' ליבל אלטייןעל כן קראו
1133973ר' ליבל אלטייןעל כן קראו

1133983ר' לימא ווילהעלםחייב אינש א
10133993-134002ר' זלמן גופיןחייב אינש א
1134012ר' זלמן גופיןחייב אינש 2
1134022ר' חיים שלום דייטשחייב אינש ב
2134033-134034ר' פישל אסטערחייב אינש ב
3134045-134047ר' מיכאל גאלאמבחייב אינש ב
1134057ר' אלימלך מיילך צוויבלחייב אינש ב
4134068-134071ר' נתן גוראריחייב אינש ב
1134081ר' שלמה קפלןחייב אינש ב
2134092-134093ר' יואל כהןחייב אינש ב
5134103-134107ר' יואל כהןחייב אינש ב

4134118-134121ר' ליבל אלטייןותסף אסתר
1134131ר' יוסף יצחק אופןויקח המן - הוספות
1134141ר' ליבל אלטייןויקח המן - הוספות
1134151ר' ליבל אלטייןויקח המן - הוספות

4134161-134164ר' משה אליהו גורארייביאו לבוש מלכות
לקוטי תורה - ימים טובים

3134174-134176ר' חיים שלום דייטשתקעו בחדש שופר א
1134186ר' לימא ווילהעלםתקעו בחדש שופר א
3134196-134198ר' לימא ווילהעלםתקעו בחדש שופר א
4134208-134211ר' נפתלי גרינפעלדתקעו בחדש שופר א
3134221-134223ר' יוסף יצחק אופןתקעו בחדש שופר א

1134233ר' ליבל אלטייןוהיה ביום ההוא
1134243ר' ליבל אלטייןוהיה ביום ההוא
1134253ר' שלמה קפלןוהיה ביום ההוא

1134263ר' ליבל אלטייןיחיינו מיומים
1134273ר' פנחס פניע קארףיחיינו מיומים

1134283ר' נפתלי גרינפעלדהסבי עיניך
1134293ר' חיים שוחטקול דודי - שיר השירים
2134304-134305ר' ליבל אלטייןקול דודי - שיר השירים
18134316-134333ר' נחמן שפיראקול דודי - שיר השירים
1134343ר' ישראל פרידמאןקול דודי - שיר השירים

1134353ר' ישראל פרידמאןביום השמיני עצרת
1134363ר' שמואל הברה' לי בעוזרי

1134373ר' חיים שלום דייטשביום השמיני עצרת
2134384-134385ר' יוסף יצחק אופןביום השמיני עצרת

1134395ר' ברוך דוב לשסושאבתם מים בששון ב
1134405ר' ברוך דוב לשסושאבתם מים בששון ב
1134415ר' שמואל הברושאבתם מים בששון ב
2134426-134427ר' יואל כהןושאבתם מים בששון ב
1134437ר' יוסף יצחק אופןושאבתם מים בששון ב

4134447-134450ר' נפתלי גרינפעלדלבאר ענין יום כיפור
1134460ר' יוסף יצחק אופןלבאר ענין יום כיפור

סדור עם דא"ח

1127933ר' ליבל אלטייןאתה הצבת
2127944-127945ר' שלמה קפלןאתה הצבת

1127955ר' ליבל אלטייןלהבין שורש ענין הלולב
1127965ר' יוסף יצחק אופןרבי אלעזר פתח

1127975ר' ליבל אלטייןששת ימים
מאמרי אדמו"ר הזקן

1127893ר' יוסף יצחק גוראריאין ערוך לך
1127903ר' ליבל אלטייןוארא תקנ”ד

1127913ר' ליבל אלטייןויספו ענוים
מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים

1127923ר' חיים שלום דייטשענין שובבים

# TRACKSIDמגיד שיעורדיבור המתחיל

אדמו"ר האמצעי
תורת חיים

2134492-134493ר' ליבל אלטייןלהבין ענין ל”ג בעומר
1134470ר' נתן גורארילהבין ענין ל”ג בעומר

שערי אורה

3134480-134482ר' חיים שלום דייטשוקבל היהודים

צמח צדק
דרך מצותיך

4134504-134507ר' נפתלי סילבערבערגפרי' ורבי
4134517-134520ר' יואל כהןמילה
14134531-134544ר' יואל כהןמילה

11134555-134565ר' שלמה מאיעסקיציצית
6134575-134580ר' יואל כהןציצית
4134590-134593ר' יואל כהןציצית
10134603-134612ר' יואל כהןציצית
13134623-134635ר' יואל כהןציצית

2134646-134647ר' ליבל אלטייןהשבתת חמץ ואכילת מצה
2134657-134658ר' ליבל אלטייןהשבתת חמץ ואכילת מצה
1134668ר' נחמן שפיראהשבתת חמץ ואכילת מצה
3134679-134681ר' שמואל שורהשבתת חמץ ואכילת מצה
2134692-134693ר' יוסף יצחק יעקבסאהןהשבתת חמץ ואכילת מצה
3134704-134706ר' יואל כהןהשבתת חמץ ואכילת מצה

4134717-134720ר' שלמה קפלןאהבת ישראל
6134731-134736ר' שלמה מאיעסקיאהבת ישראל
4134747-134750ר' יואל כהןאהבת ישראל

3134761-134763ר' ליבל אלטייןוידוי ותשובה
3134773-134775ר' נפתלי גרינפעלדוידוי ותשובה
4134786-134789ר' שלמה קפלןוידוי ותשובה
1134799ר' שלמה מאיעסקיוידוי ותשובה

3134809-134811ר' לימא ווילהעלםמשא הארון בכתף
7134822-134828ר' שלמה קפלןמשא הארון בכתף

7134838-134844ר' חיים שלום דייטשהאמנת אלקות
5134854-134858ר' לימא ווילהעלםהאמנת אלקות
19134869-134887ר' שלמה קפלןהאמנת אלקות
5134898-134902ר' שמואל שורהאמנת אלקות
8134912-134919ר' יואל כהןהאמנת אלקות

10134929-134938ר' לימא ווילהעלםאחדות ה
15134948-134962ר' מענדל וועכטראחדות ה
15134972-134986ר' משה אליהו גוראריאחדות ה
11134997-135007ר' שלמה קפלןאחדות ה
11135017-135027ר' יקותיאל פלדמןאחדות ה
6135037-135042ר' יואל כהןאחדות ה
9135053-135061ר' יואל כהןאחדות ה

2135071-135072ר' חיים שלום דייטשמצוות נר חנוכה
4135083-135086ר' שלמה קפלןמצוות נר חנוכה

12135097-135108ר' יואל כהןדין עבד עברי
12135118-135129ר' יואל כהןדין עבד עברי

8135140-135147ר' נחמן שפיראיעוד ופדיון אמה העבריה
4135158-135161ר' שלמה קפלןיעוד ופדיון אמה העבריה
8135172-135179ר' יואל כהןיעוד ופדיון אמה העבריה

12135190-135201ר' ליבל אלטייןזכירת ומחיית עמלק
4135211-135214ר' לימא ווילהעלםזכירת ומחיית עמלק
6135225-135230ר' שלמה קפלןזכירת ומחיית עמלק
5135240-135244ר' יואל כהןזכירת ומחיית עמלק
4135254-135257ר' יואל כהןזכירת ומחיית עמלק
3135267-135269ר' יואל כהןזכירת ומחיית עמלק
17135280-135296ר' יואל כהןזכירת ומחיית עמלק
8135306-135313ר' יואל כהןזכירת ומחיית עמלק
1135323ר' זלמן גופיןזכירת ומחיית עמלק

13135334-135346ר' נחמן שפיראתגלחת המצורע
2135357-135358ר' יואל כהןתגלחת המצורע

13135369-135381ר' בערל ליפסקערמינוי מלך
1135391ר' מיכאל גאלאמבמינוי מלך
5135402-135406ר' שלמה קפלןמינוי מלך
2135417-135418ר' יואל כהןמינוי מלך

14135428-135441ר' לימא ווילהעלםשרש מצות התפלה
1135451ר' אלימלך מיילך צוויבלשרש מצות התפלה
54135462-135515ר' יואל כהןשרש מצות התפלה
23135525-135547ר' יואל כהןשרש מצות התפלה

אדמו"ר מוהר"ש
ספר המאמרים תרכ"ז

1135557ר' ליבל אלטייןזמנא חדא
ספר המאמרים תרל"א

2135567-135568ר' יוסף יצחק אופןוהחרים

אדמו"ר הרש"ב
ספר המאמרים תרמ"ג

9135578-135586ר' ליבל אלטייןת”ר נר חנוכה
9135596-135604ר' ליבל אלטייןר' ברכיה - האומנם ישב

10135614-135623ר' אשר פרקשהאומנם ישב
6135646-135651ר' יואל כהןהאומנם ישב
4135661-135664ר' יואל כהןהאומנם ישב

 אדמו”ר הזקן / לקוטי תורה )המשך(
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# TRACKSIDמגיד שיעורדיבור המתחיל
4135674-135677ר' יואל כהןהאומנם ישב
3135687-135689ר' יואל כהןהאומנם ישב
4135633-135636ר' שמואל שורהאומנם ישב

ספר המאמרים תרנ"ד

1135699ר' יואל כהןהחודש הזה לכם
2135709-135710ר' יואל כהןזכור את אשר עשה לך עמלק

ספר המאמרים תרנ"ה

2135720-135721ר' שמואל שורויהי בעצם היום הזה
4135731-135734ר' יואל כהןמשכני אחריך נרוצה

ספר המאמרים תרנ"ז

5135774-135778ר' יואל כהןוידעת - מאסקאווא
6135788-135793ר' יואל כהןוידעת - מאסקאווא
11135803-135813ר' יואל כהןוידעת - מאסקאווא
1135744ר' שלמה שטערנבערגוידעת - מאסקאווא
11135754-135764ר' יקותיאל פלדמןוידעת - מאסקאווא

1135823ר' ליבל אלטייןשמח תשמח
ספר המאמרים תרנ"ט

10135843-135852ר' יואל כהןיו”ט של ר”ה - לולב וערבה
38135862-135899ר' מיכאל גאלאמביו”ט של ר”ה - לכל תכלה

1135909ר' שלום חאריטאנאוויחיינו מיומים - סיכום
3135919-135921ר' שמואל שורשובה ישראל
1135833ר' זושא אלפרוביץסיכום רנ”ט

ספר המאמרים תר"ס

4135931-135934ר' זלמן גופיןמן המיצר
ספר המאמרים תרס"ב

17135944-135960ר' ליבל אלטייןוהר סיני - וירד ה'
ספר המאמרים תרס"ה

3135970-135972ר' אלימלך מיילך צוויבליו”ט של ר”ה
5135982-135986ר' זלמן גופיןראה קראתי

3135996-135998ר' יואל כהןויחד לבבנו
11136008-136018ר' אלימלך מיילך צוויבלוכל העם
17136028-136044ר' שמואל שורוכל העם

24136054-136077ר' מיכאל גאלאמבוכל העם - ועתה יגדל
25136087-136111ר' יואל כהןוכל העם - ועתה יגדל
21136121-136141ר' יואל כהןוכל העם - ועתה יגדל

11136151-136161ר' אלימלך מיילך צוויבלואל מי תדמיוני
12136171-136182ר' אלימלך מיילך צוויבלנשא את ראש

ספר המאמרים תרס"ו

7136192-136198ר' אלימלך מיילך צוויבליו”ט של ר”ה
12136208-136219ר' אלימלך מיילך צוויבליו”ט של ר”ה
19136229-136247ר' זלמן גופיןיו”ט של ר”ה

28136257-136284ר' ליבל אלטייןיו”ט של ר”ה - אלה תולדות נח
42136294-136335ר' יואל כהןיו”ט של ר”ה - קדושים תהיו

12136345-136356ר' זלמן גופיןזה היום
11136366-136376ר' זלמן גופיןשובה ישראל

10136386-136395ר' זלמן גופיןלולב וערבה
7136405-136411ר' זלמן גופיןביום השמיני עצרת

6136421-136426ר' זלמן גופיןויכולו השמים
18136436-136453ר' אלימלך מיילך צוויבלאלה תולדות נח
11136463-136473ר' זלמן גופיןאלה תולדות נח
3136483-136485ר' שמואל שורויאמר ה' לך לך
4136495-136498ר' יואל כהןויאמר ה' לך לך
9136508-136516ר' זלמן גופיןויאמר ה' לך לך
9136526-136534ר' אלימלך מיילך צוויבלויאמר ה' לך לך

7136544-136550ר' יואל כהןואברהם זקן - ויתן לך
6136560-136565ר' אלימלך מיילך צוויבלהחודש הזה
1136575ר' יואל כהןהחודש הזה
14136585-136598ר' זלמן גופיןהחודש הזה

19136608-136626ר' יואל כהןהחודש הזה - כי עמך
5136636-136640ר' יואל כהןהחודש הזה

7136641-136647ר' יואל כהןויולך ה
6136648-136653ר' יואל כהןזאת חוקת

7136654-136660ר' יואל כהןכי עמך מקור חיים
4136661-136664ר' יואל כהןאדם כי יקריב

3136674-136676ר' אלימלך מיילך צוויבלויולך ה
15136686-136700ר' אלימלך מיילך צוויבלויולך ה

13136710-136722ר' אלימלך מיילך צוויבלזאת חוקת
1136732ר' אלימלך מיילך צוויבלזאת חוקת
9136742-136750ר' זלמן גופיןזאת חוקת

6136760-136765ר' יואל כהןכי תבואו וגו' ושבתה
2136775-136776ר' יואל כהןכי תבאו וגו' ושבתה
5136786-136790ר' יואל כהןכי תבאו וגו' ושבתה
6136800-136805ר' יואל כהןכי תבאו וגו' ושבתה
6136815-136820ר' יואל כהןכי תבאו וגו' ושבתה
3136830-136832ר' יואל כהןכי תבאו וגו' ושבתה
13136842-136854ר' אלימלך מיילך צוויבלכי תבאו וגו' ושבתה

2136864-136865ר' יואל כהןאז ישיר ישראל
2136875-136876ר' יואל כהןאז ישיר ישראל
2136886-136887ר' יואל כהןאז ישיר ישראל

12136897-136908ר' ליבל אלטייןומקנה רב - והי' כי תבוא
והי' כי תבא - וה' אמר 

המכסה תרס”ז
35136918-136952ר' ליבל אלטיין

3136962-136964ר' יואל כהןכי המצוה

# TRACKSIDמגיד שיעורדיבור המתחיל
3136974-136976ר' יואל כהןתקעו בחודש - תרס”ז

5136986-136990ר' יואל כהןבסוכות תשבו - ביום השמיני תרס”ז
והי' אור הלבנה - אם 

בחקתי תלכו תרס”ז
27137000-137026ר' ליבל אלטיין

4137036-137039ר' יואל כהןכל השונה הלכות - תרס”ז
1137049ר' יואל כהןאם בחקותי תלכו תרס”ז

6137059-137064ר' יואל כהןבשעה שהקדימו - תרס”ז
4137074-137077ר' יואל כהןקדש ישראל לה' - תרס”ח

2137087-137088ר' יואל כהןהיושבת בגנים - תרס”ז
ספר המאמרים עת"ר

3137112-137114ר' יואל כהןאחת שאלתי
5137098-137102ר' נחמיה בלומינגאחת שאלתי

8137124-137131ר' נחמיה בלומינגחסידים ואנשי מעשה
3137141-137143ר' נחמיה בלומינגואני נתתי לך

ספר המאמרים תער"ב

6137153-137158ר' יואל כהןמצה זו
7137168-137174ר' שלמה זרחיובראשי חדשיכם

6137184-137189ר' יואל כהןועתה ישראל
231137199-137429ר' לימא ווילהעלםכי מראש צורים

7137439-137445ר' יואל כהןשופטים
7137455-137461ר' יואל כהןכי תצא
3137471-137473ר' יואל כהןכי תבא

3137483-137485ר' יואל כהןאתם נצבים
1137495ר' שלום חאריטאנאווזה היום - סיכום

6137505-137510ר' יואל כהןביום השמיני עצרת
4137520-137523ר' יואל כהןויגש - העת”ר

3137533-137535ר' יואל כהןיהודה אתה - העת”ר
10137545-137554ר' יואל כהןואלה שמות - וידבר אלקים העת”ר

ספר המאמרים עטר"ת

5137564-137568ר' יואל כהןוירח
4137578-137581ר' יואל כהןוידבר אלקים

קונטרס עץ חיים

17137591-137607ר' ליבל אלטייןאות א - יח
8137617-137624ר' יוסף יצחק אופןאות א - ו

קונטרס העבודה

28137673-137700ר' ליבל אלטייןפרק א - ז
30137634-137663ר' חיים שלום דייטשפרק א - ה

קונטרס ומעין

22137765-137786ר' ליבל אלטייןמאמר א - ו
46137710-137755ר' חיים שלום דייטשמאמר א - כח

אדמו"ר הריי"צ
ספר המאמרים תרפ"ה

4137796-137799ר' יואל כהןביום השני הקריב
ספר המאמרים תרפ"ו

3137809-137811ר' יואל כהןשובה ישראל
3137821-137823ר' שמואל שורכל המאריך באחד

ספר המאמרים תרפ"ז

2137833-137834ר' יואל כהןקרוב הוי' לכל קוראיו
ספר המאמרים תרצ"ב

1137844ר' חיים שוחטשיר המעלות
ספר המאמרים ת"ש

1137854ר' יואל כהןכי עמך מקור חיים
3137864-137866ר' יואל כהןאשרינו מה טוב חלקנו

3137876-137878ר' יואל כהןכל המאריך - אהללה ה' בחיי
ספר המאמרים קונטרסים ב

3137888-137890ר' יואל כהןלמרבה המשרה - ת”ש
ספר המאמרים תש"א

1137900ר' יואל כהןאלקי עולם
2137910-137911ר' יואל כהןאבינו מלכנו בעבור שמך

1137921ר' נפתלי סילבערבערגמאי חנוכה
ספר המאמרים תש"ב

1137931ר' ליבל אלטייןויטע אשל
ספר המאמרים תש"ג

3137941-137943ר' יואל כהןיו”ט של ר”ה - אדון עולם
7137953-137959ר' מיכאל גאלאמביום טוב של ראש השנה

7137969-137975ר' יצחק מאיר גורארישיר המעלות
ספר המאמרים תש"ו

4137985-137988ר' ליבל אלטייןוכל העם רואים
3137998-138000ר' משה אליהו גוראריבשעה שעלה

ספר המאמרים תש"ח

5138010-138014ר' יואל כהןויחלום
6138024-138029ר' יואל כהןכי מנסה

7138039-138045ר' יואל כהןצאנה וראנה - אנכי ה' אלקיך
ספר המאמרים תש"ט

7138055-138061ר' ליבל אלטייןקול דודי
7138071-138077ר' ליבל אלטייןכי עמך הסליחה

ספר המאמרים תש"י

1138087ר' חיים שלום דייטשבאתי לגני
1138097ר' יואל כהןבאתי לגני - תש”י
2138107-138108ר' יואל כהןבאתי לגני - תש”י

1138118ר' יואל כהןבאתי לגני - תש”י אות א-ה, טו
2138128-138129ר' יואל כהןבאתי לגני - תש”י אות י”א 

1138139ר' ליבל אלטייןבאתי לגני - תש”י אות כ

אדמו”ר הרש”ב / ספר המאמרים תרמ”ג )המשך(
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# IDדיבור המתחיל

אדמו"ר זי"ע
קול רבינו: מאמרים

117637דרשו הוי' - ו' תשרי תשל”א
117638שובה ישראל - ו' תשרי תשל”ז

117639שיר המעלות ממעמקים - ו' תשרי תשל”ט
117640בסוכות תשבו - יג' תשרי תשל”ג

117641ולקחתם לכם - י”ג תשרי תשל”ד
117642ולקחתם לכם - יג' תשרי תשל”ה
117643בסוכות תשבו - י”ג תשרי תשל”ו
117644בסוכות תשבו - י”ג תשרי תשל”ז

117645בסוכות תשבו - י”ג תשרי תשל”ח
117646ולקחתם לכם - מוצ”ש האזינו תשל”ט

117647בסוכות תשבו - יג' תשרי תש”מ
117648בסוכות תשבו - יג' תשרי תשמ”א
117649בסוכות תשבו - יג' תשרי תשמ”ב

117650חג האסיף - יג' תשרי תשמ”ג
117651אל יפטר אדם - מוצ”ש בראשית תשל”ב

117652בראשית ברא - כז' תשרי תשל”ט
117653מחר חודש - מוצאי בראשית תש”מ

117654להבין ענין תשרי - אדר”ח חשון תשל”ו
117655אלה תולדות נח - ד' חשון תשל”ז

117656אל יפטר - ה' חשון תשכ”א
117657וירח ה' את הניחוח - ו' חשון תש”מ

117658ואברהם זקן - כ' חשון תשל”ה
117659ויהיו חיי שרה - כ' חשון תשמ”א
117660יפה שיחתן - כה' חשון תשל”ט

117661ויהי הוא טרם כלה לדבר - מוצאי ח”ש תש”מ
117662פדה בשלום - י' כסלו תשל”ז

117663פדה בשלום - י' כסליו תשל”ט
117664פדה בשלום - י' כסליו תש”מ

117665פדה בשלום - י' כסלו תשמ”א
117666אשר ברא - יד' כסליו תשל”ט

117667למרבה המשרה - יט' כסליו תשט”ז
117668פדה בשלום - יט' כסלו תשי”ט
117669פדה בשלום - יט' כסליו תש”כ

117670פדה בשלום - י”ט כסלו תשכ”א
117671פתח ר”ש הנה ישכיל עבדי - יט' כסלו תשכ”ב

117672קטונתי - יט' כסליו תשכ”ג
117673קטונתי - יט' כסליו תשכ”ד

117674פדה בשלום - יט' כסליו תשכ”ו
117675פדה בשלום - יט' כסליו תשכ”ז
117676פדה בשלום - יט' כסלו תשכ”ח

117677אמר ר' אושיעא צדקת פזרונו - יט' כסליו תשכ”ט
117678פדה בשלום - יט' כסליו תש”ל

117679פדה בשלום - י”ט כסלו תשל”ב
117680פדה בשלום - מוצש”ק יט' כסליו תשל”ג

117681פדה בשלום - י”ט כסלו תשל”ה
117682פדה בשלום - י”ט כסלו תשל”ו
117683פדה בשלום - יט' כסלו תשל”ז

117684פדה בשלום - יט' כסלו תשל”ח
117685אמר ר' אושיעא - יט' כסלו תשל”ט

117686זה היום - יט' כסליו תשמ”ד
117687פדה בשלום - י”ט כסלו תשמ”ה

117688להבין ענין חנוכה - כג' כסליו תשל”ט
117689בכה' בכסליו - כה' כסליו תשל”ו

117690בכה' בכסליו - מוצאי פ' וישב תש”מ
117691ת”ר נר חנוכה - אדר”ח טבת תשל”ח
117692ואתה ברחמך - אדר”ח טבת תשל”ט

117693מצותה משתשקע - זאת חנוכה תשל”ח
117694ואלה שמות - מצו”ש שמות תש”מ

117695אין מוסרין רזי תורה - מצו”ש שמות תשכ”ג
117696וידבר.. וארא - כד' טבת תשל”ב

117697הבאים ישרש יעקב - כד' טבת תשל”ח
117698הבאים ישרש - כד' טבת תשל”ט
117699וידבר.. וארא - כח' טבת תשל”ט

117700איתא במשנה ד' ר”ה הם - ר”ח שבט תשל”ז
117701להבין ענין כתיבת ס”ת - ט' שבט תש”ל

117702באתי לגני - י' שבט תשי”א
117703באתי לגני - י' שבט תשי”ד
117704באתי לגני - י' שבט תשט”ו
117705באתי לגני - י' שבט תשי”ז

117706באתי לגני - י' שבט תשי”ח
117707באתי לגני - י' שבט תשי”ט
117708באתי לגני - י' שבט תש”כ

117709באתי לגני - י' שבט תשכ”א
117710באתי לגני - י' שבט תשכ”ב
117711באתי לגני - י' שבט תשכ”ג
117712באתי לגני - י' שבט תשכ”ד
117713באתי לגני - י' שבט תשכ”ה
117714באתי לגני - י' שבט תשכ”ו
117715באתי לגני - י' שבט תשכ”ז

117716באתי לגני - י' שבט תשכ”ח
117717באתי לגני - י' שבט תשכ”ט

117718באתי לגני - י' שבט תש”ל
117719באתי לגני - י' שבט תשל”א
117720באתי לגני - י' שבט תשל”ב
117721באתי לגני - י' שבט תשל”ג

# IDדיבור המתחיל
117722באתי לגני - י' שבט תשל”ד
117723באתי לגני - י' שבט תשל”ה
117724באתי לגני - י' שבט תשל”ו
117725באתי לגני - י' שבט תשל”ז

117726באתי לגני - י' שבט תשל”ח
117727באתי לגני - י' שבט תשל”ט

117728באתי לגני - י' שבט תש”מ
117729באתי לגני - י' שבט תשמ”א
117730באתי לגני - י' שבט תשמ”ב
117731באתי לגני - י' שבט תשמ”ג

117732היושבת בגנים - מוצ”ש פ' בשלח תשל”ח
117733היושבת בגנים - יג' שבט תשל”ט

117734ד' ר”ה הם - טו בשבט תשל”א
117735בחודש השלישי - טו' שבט תשל”ד

117736הנני ממטיר - טו' שבט תשל”ז
117737באתי לגני - טו' שבט תשל”ח
117738באתי לגני - טו' שבט תשל”ט

117739ארבעה ר”ה הם - טו' שבט תשמ”ה
117740אנכי ה' אלוקך - כ' שבט תש”ל

117741כי תשא - כז' שבט תשל”ט
117742ואלה המשפטים מאמר כעין שיחה - כח' שבט תשל”ח

117743ויקחו לי תרומה - אדר”ח אדר תשל”ה
117744ויקרא - ז' אדר תשל”ו

117745מגילה נקראת - יא' אדר תשל”ט
117746ראשית גוים - פורים תשט”ו

117747חייב אדם לבסומי - פורים תשי”ח
117748בלילה ההוא - פורים תש”כ

117749כל המועדים - פורים תשכ”א
117750בחר לנו אנשים - פורים תשכ”ב

117751ראשית גוים עמלק - פורים תשכ”ג
117752בלילה ההוא - פורים תשכ”ה
117753ומרדכי יצא - פורים תשכ”ט

117754והיה כאשר ירים - פורים תש”ל
117755ליהודים - פורים תשל”א

117756איש יהודי - פורים תשל”ג
117757איש יהודי - פורים תשל”ו
117758ליהודים - פורים תשל”ח

117759וקבל היהודים - פורים קטן תשל”ח
117760ליהודים היתה - פורים תשל”ט

117761בלילה ההוא - פורים תש”מ
117762ליהודים - פורים תשמ”ב

117763בלילה ההוא - פורים תשמ”ג
117764בלילה ההוא - פורים תשד”מ
117765קיימו וקבלו - פורים תשמ”ה

117766ואכלתם אכול ושבוע - מוצ”ש פ צו תשל”ח
117767ויקחו אליך פרה - חי' אדר תשל”ט

117768וידבר גו' זאת חוקת - מוצאי שמיני פ' פרה תשל”ח
117769החודש הזה לכם - כה' אדר תשל”ט
117770החודש הזה לכם - כח' אדר תשל”ז

117771זה יתנו - אדר”ח אדר ב' תשל”ו
117772גדול העונה אמן - יא' ניסן תשכ”ב

117773אחרי מות - יא' ניסן תשכ”ב
117774ביום עשתי עשר - י”א ניסן תשל”א
117775ביום עשתי עשר - יא' ניסן תשל”ב

117776כי ישאלך - יא' ניסן תשל”ג
117777בכל דור ודור - יא' ניסן תשל”ד
117778והגדת לבנך - יא' ניסן תשל”ה

117779קול דודי - יא' ניסן תשל”ו
117780וככה תאכלו אותו - יא' ניסן תשל”ז

117781כי ישאלך בנך - יא' ניסן תשל”ח
117782לכן אמור לבני ישראל - אור ליא' ניסן תשל”ט

117783כי ישאלך - ליל י”א ניסן תש”מ
117784בכל דור ודור - יא' ניסן תשמ”א

117785כימי צאתך - יא' ניסן תשמ”ב
117786כימי צאתך - יא' ניסן תשמ”ג

117787כי ישאלך - יא' ניסן תשמ”ד
117788כימי צאתך - יא' ניסן תשמ”ה

117789בכל דור ודור - יג' ניסן תשל”ח
117790הי לחמא עניא - יג' ניסן תשל”ט
117791הי לחמא עניא - יג' ניסן תשמ”א

117792בכל דור ודור - ליל י”ג ניסן תשמ”ה
117793ויהי ביום השמיני - כד' ניסן תשל”ט

117794החודש הזה - ר”ח אייר תשל”ב
117795ובראשי חדשיכם - כט' ניסן תשל”ח

117796ובראשי חדשיכם - אדר”ח אייר תשל”ה
117797ובראשי חדשיכם - א' דר”ח אייר תשל”ו

117798והיה מידי חודש - בדר”ח אייר תשל”ט
117799וספרתם לכם - ב' אייר תשל”ו

117800להבין ענין פסח שני - יג' אייר תשל”ח
117801להבין ענין הילולא דרשב”י - ל”ג בעומר תש”ל

117802להבין ענין הילולא דרשב”י - לג' בעומר תשל”ה
117803להבין ענין הילולא דרשב”י - לג' בעומר תשל”ז

117804תניא אר”י זמנא חדא - לג' בעומר תשל”ח
117805והתהלכתי בתוככם - כג' אייר תשל”ח

117806בחודש השלישי - אור לר”ח סיון תשל”ז
117807מחר חודש - ער”ח סיון תשל”ט

117808בשעה שהקדימו - ג' סיון תשל”ז
117809בחודש השלישי - ג' סיון תשל”ט

# IDדיבור המתחיל
117810בשעה שהקדימו - ערב שבועות תשל”ה

117811וספרתם לכם - ערב שבועות תשד”מ
117812בשעה שהקדימו - ד' סיון תשמ”ה
117813בשעה שהקדימו - ה' סיון תשל”ב

117814בשעה שהקדימו - ערב שבועות תשל”ג
117815בשעה שהקדימו - ערב שבועות תשל”ו

117816צאנה וראנה - ערב שבועות תשל”ט
117817בשעה שהקדימו - ה' סיון תש”מ

117818משה קבל תורה - יב' סיון תשל”ח
117819נשא - יב' סיון תשל”ט

117820וידבר אלוקים - יב' סיון תשמ”ב
117821בהעלותך - ט”ו סיון תשל”ד

117822שלח - כו' סיון תשל”ח
117823כי תבואו - כח' סיון תשל”ט

117824יהי ה' אלוקנו עמנו - ג' תמוז תשל”ח
117825זאת חוקת התורה - מוצש”פ חוקת תשל”ח

117826נתת ליראך - יב' תמוז תשי”א
117827למען יחלצו ידידך - יב' תמוז תשי”ד

117828כרע שכב - י”ב תמוז תשט”ז
117829מי מנה - יב' תמוז תשי”ח

117830כי מראש צורים - יב' תמוז תש”כ
117831לא הביט און - יב' תמוז תשכ”א

117832לא הביט און ביעקב - י”ב תמוז תשכ”ג
117833השם נפשנו בחיים - יב' תמוז תשכ”ד

117834מי מנה - י”ב תמוז תשכ”ה
117835מי מנה - י”ב תמוז תשכ”ו

117836ברוך הגומל - י”ב תמוז תשכ”ז
117837כי מראש צורים - יב' תמוז תשכ”ח

117838דעו כי הוי' - יב' תמוז תשל”א
117839ה' מלך - י”ב תמוז תשל”ב

117840מי מנה עפר יעקב - יב' תמוז תשל”ג
117841השם נפשנו בחיים - יב' תמוז תשל”ד

117842ברוך הגומל - יב' תמוז תשל”ז
117843זה היום - יב' תמוז תשל”ח

117844דעו כי ה' - מוצאי חו”ב יב' תמוז תשל”ט
117845גפן ממצרים - יב' תמוז תש”מ

117846הוי' לי בעוזרי - יב' תמוז תשמ”א
117847ברוך הגומל - יב' תמוז תשמ”ג

117848פדה בשלום - י”ב תמוז תשד”מ
117849ברוך הגומל - יב' תמוז תשמ”ה

117850אדם לעמל יולד - יג' תמוז תשי”ט
117851כל הנקרא בשמי - יג' תמוז תשכ”ב

117852תפלה למשה - י”ג תמוז תשכ”ט
117853שירו לה' שיר חדש - יג' תמוז תשל”ה

117854נתת ליראך - יג' תמוז תשל”ו
117855עשרה שיושבים - יג' תמוז תשמ”ב

117856ברוך הגומל - טו' תמוז תשי”ז
117857אך בגורל - טו' תמוז תשל”ה

117858נתת ליראך - טו' תמוז תשל”ו
117859עשרה שיושבין - טו' תמוז תשמ”ב
117860מזמור.. ה' רועי - טז' תמוז תשט”ז

117861כי מראש צורים - יז תמוז תשל”ח
117862אלה מסעי - כד' תמוז תשל”ו

117863אך בגורל - מוצ”ש פ' פנחס תשל”ח
117864אלה מסעי - מוצ”ש פ' מטו”מ תשל”ט

117865והקריתם לכם - ער”ח אב תשל”ד
117866ציון במשפט - ר”ח מנחם אב תשל”ה

117867אלה הדברים - ער”ח אב תשל”ו
117868לא היו ימים טובים - טו' באב תשל”ה

117869להבין ענין טו באב - טו' באב תשל”ו
117870ושננתם לבנך - טו באב תשל”ח

117871והיה עקב - כג' אב תשל”ח
117872אני לדודי - כה' אב תשל”ט
117873אני לדודי - כח' אב תשל”ו

117874אני לדודי - אדר”ח אלול תשל”ב
117875אני לדודי - אדר”ח אלול תשל”ה

117876השמים כסאי - אדר”ח אלול תשל”ח
117877את הוי' האמרת - חי' אלול תשל”א

117878אני לדודי - חי' אלול תשל”ב
117879אני לדודי - חי' אלול תשל”ד

117880משכני - חי' אלול תשל”ה
117881אתם נצבים - חי' אלול תשל”ו

117882והיה כי תבא - חי' אלול תשל”ז
117883והיה כי תבא - חי' אלול תשל”ח
117884אתם נצבים - חי' אלול תשל”ט

117885אני לדודי - ג' דסליחות תשכ”ט
117886אתם נצבים - כה' אלול תשל”ד

117887לך אמר לבי - ג' דסליחות תש”כ
117888אתם נצבים - כח' אלול תשל”ח

117889יו”ט של ר”ה - כ”ט אלול תשל”ב
117890זה היו תחילת מעשך - כט' אלול תשל”ג

117891יום טוב של ר”ה - כט' אלול תשל”ה
117892זה היום - כט' אלול תשל”ז

117893יו”ט של ר”ה - כט' אלול תשל”ט
117894זה היום - כ”ט אלול תש”מ

117895זה היום - כט' אלול תשמ”א
117896יו”ט של ר”ה - כ”ט אלול תשמ”ב

117897תקעו בחודש - ער”ה תשמ”ה

אדמו”ר זי”ע
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# IDדיבור המתחיל
קול רבינו: שיחות

קביעות של צום גדלי' בשנה זו יום שני והקשר לשיעור החומש 
117968ורמב”ם היומי - ג' תשרי צום גדלי' תשמ”ו

117969ביאור הפסוק שובה ישראל עד ה' אלקיך ע”פ חסידות - ו' תשרי תשכ”ז שיחה ז
117970מצות המיוחדות לנשים נרמז בר”ת חנה. אודות קרן חנה - ו' תשרי תשכ”ז שיחה ה

ביאור דברי האריז”ל כל מי שאינו בוכה בעשרת ימי תשובה 
117971אין נשמתו שלימה - ו' תשרי תשכ”ח שיחה ז

117972תשובה-השבה ולא חרטה, וגדר ה”תשובה” אצל הקב”ה כביכול - ו' תשרי תשכ”ח שיחה ד
קיום מצות תשובה מתוך שמחה ואינה בסתירה למרירות 

117973הנדרשת בתשובה - ו' תשרי תשכ”ח שיחה א

לימוד נפלא מסיום מס' סוכה בגודל נחיצות חינוך הבנות וההפסד 
117974הנורא מהדחת בת א מישראך - ו' תשרי תשכ”ח שיחה ב

הדרן על  מס' מנחות ”אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד 
117975שיכוון לבו לשמים - ו' תשרי תש”ל שיחה א

פלפול בזמן אמירת פסוקי אל תירא וגו' לפי מנהג חב”ד שאומרים 
117976תהילים יומי - ו' תשרי תש”ל שיחה אחרונה

117977אודות זמן הליכת תשליך כשחל יום א' דר”ה בשבת - ו' תשרי תש”ל שיחה ג
117978שקו”ט בעבודת יו”כ, ביאור ביתו זו אשתו והמעלה בזה - ו' תשרי תשל”א שיחה א

בדין המחזיר חוב בשביעית סוף שביעית וביאור השיטות בפירוש 
117979”וזה דבר השמיטה” - ו' תשרי תשל”ג שיחה ג

ענין ”דבר ה' זו הלכה”, וההצאה לייסד ספריות של ספרי קודש בכל 
117980מקום, ולהרחיב אותן הקיימות כבר - ו' תשרי תשל”ג שיחה ד

הטעם שלא תקנו זכר למצות הקהל - הזהירות ב”לא תוסיפו” 
117981באווארנט ה”לא תגרעו” - ו' תשרי תשל”ד 

לימוד מסוף מס' סוכה - איך צ”ל גישה ליהודי שנפל עד 
117982דיוטא אחרונה ר”ל - ו' תשרי תשל”ה שיחה ד

כי אשא אל שמים ידי - שבועת הקב”ה להביא את הגאולה, למרות 
117983מעלת עבודת בנ”י בגלות - ו' תשרי תשל”ו שיחה אחרונה

ההוראה מתכונות של ענין ”חיות”: תנועה, התאחדות עם 
117984אחרים, ושמחה - ו' תשרי תשל”ז שיחה א

ביאור דברי הרמב”ם הל' מלכים שלב המלך הוא לב כל ישראל 
117985”לב” דייקא ולא ”ראש” - ו' תשרי תשל”ז שיחה ד

ההוראה לכאו”א מזה שמשה רבינו הי' קרוב לשמים 
117986ורחוק מן הארץ - ו' תשרי תשל”ח אות נא

וילך משה - מדוע לא פרש”י כשאר הפשטנים איפה הלך 
117987משה? - מוצ”ש פ' וילך תשל”ט שיחה ג

סיום מס' יומא, זדונות נעשו לו כזכוית - דין בגברא או 
117988בחפצא - ו' תשרי תשל”ט סעיף כד - לא

שבת שובה - שבת'דיקע תשובה, ומעלתה על תשובה 
117989דיו”כ - מוצ”ש פ' וילך תשל”ט שיחה א

בר”ה נפקדה שרה, רחל, חנה. ההוראה שניתן ללמוד מהם ומאותם 
117990תולדותיהם שאז נפקדו  - מוצ”ש פ' וילך תשל”ט שיחה ג

המעלה בתשובה שעושים בבית הכנסת בציבור לגבי התשובה 
117991שעושים ביחידות - ו' תשרי תשמ”ב שיחה ב

סיום מס' יומא בירושלמי - ופלוגתת הבבלי וירושלמי אם צריכים 
117992לפרט את החטא - ו' תשרי תשמ”ב שיחה ד

אחדות ישראל היא גם עם נשמות שבעולם האמת ומנהגם של 
117993ישראל בהזכרת נשמות ביו”כ - ו' תשרי תשמ”ג שיחה ב

הדרן על מס' ראש השנה - ביאור השינויים בין הבבלי והירושלמי 
117994בסיום המסכתא - ו' תשרי תשמ”ג אות כד

הקשר בין סיום מס' מו”ק - ”אין להם מנוחה”, וסיום מס' תמיד 
117995- ”יום שכולו שבת ומנוחה” - ו' תשרי תשד”מ שיחה ג

תפקיד של נשים ע”פ תורה להיות עקרת הבית, ושלילת ההשתדלות 
117996להשתוות לאנשים - ו' תשרי תשמ”ה שיחה ג

117997ברכת ערב יו”כ אחרי מנחה וקודם כל נדרי - ערב יו”כ תש”מ
117998ברכת ערב יו”כ - ערב יו”כ תשמ ”ב אחר מנחה
117999ברכת ערב יו”כ - ערב יו”כ תשמ”ג אחרי מנחה

118000ברכת ערב יו”כ - ערב יוה”כ תשמ”ז
118001ברכת ערב יו”כ אחרי מנחה - ערב יו”כ תש”נ

118002העבודה המיוחדת של ערב יום כיפור בזמנינו - ערב יו”כ תשנ”ב אחר מנחה
ההתעוררות במשך הקיץ לפני מלחמת יו”כ שתשב”ר יוסיפו בתורה ”להשבית אויב 

118003ומתנקם” בגדר ניבא ולא ידע מה ניבא - יג' תשרי תשל”ד שיחה אחר המאמר

קיום בקשה נפשית של אדמו”ר הריי”צ ממחרת יום כיפור לשמוח בשמחת 
118004החג מבלי להתחשב עם מצב הבריאות - יג' תשרי תשל”ח שיחה א

ביאור בפרש”י עה”פ שאל אביך  והחילוקים לגבי פרש”י בפ' 
118005ואתחנן עה”פ ושננתם לבניך - י”ג תשרי תשל”ט אות יח

שקו”ט בדברי אדה”ז בלקו”ת בענין יו”ט של ר”ה שחל 
118007בשבת אין תוקעין - י”ג תשרי תש”מ שיחה ו

ביאור; שהמהר”ש אמר שהצ”צ נגד ספירת הדעת וסיים ”איצט 
118008דארף מען גיין צום טאטן” - י”ג תשרי תש”מ שיחה ו

להתפלל מתוך הסידור בכוונה ולא להסתכל בהנהגת רבו 
118009בעת התפילה - יג' תשרי תשמ”ג שיחה ו

הסתלקות אדמו”ר מהר”ש יג' תשרי שייכות להסתלקות 
118010הצ”צ יג' ניסן - יג' תשרי תשמ”ג שיחה ב

ענין של נשיא בכלל ושל אדמו”ר המהר”ש בפרט והקשר 
118011לערב חג הסוכות - יג' תשרי תשמ”ד שיחה א

בענין איך אפשר לבא לאחדות אמיתית בעת שהקב”ה ברא באופן 
118012שאין דיעותיהן שוות - יג' תשרי תשמ”ה שיחה ב

שקו”ט בדין ”הנודר קטן והביא גדול יצא”,ותוכן הרוחני דההלכה 
118013בעבודת הקרבנות בנפש האדם - י”ג תשרי תשמ”ה אות כ

ב' הענינים שהובאו בשולחן ערוך אודות ד' ימים בין יו”כ 
118014לסוכות: שמחה וסוכה - י”ג תשרי תשמ”ה שיחה א

ביאור בחומש היומי וליוסף אמר.. והשייכות להקהל. ביאור ברמב”ם היומי 
118015הל' מקוואות והשייכות להקהל - יג' תשרי תשמ”ח שיחה ג

מעלת יום השלישי דחג הסוכות ענין החזקה והקשר 
118016לאושפיזין והרמב”ם היומי - טז' תשרי תשמ”ו

ביאור ל' הרמב”ם גבי הקהל - ששמיעת פרשיות התורה מפי המלך 
118017היא כדי ”לחזק דת האמת” - ט”ז תשרי תשמ”ו אות טז

118018בענין עשה לך רב - ליל ג' דסוכות תשמ”ז אות ח

# IDדיבור המתחיל
תיקון חטא הידוע מתוך שמחה, וזהירות בטבילת עזרא ושמירת 

118019הלשון - שמחת בית השואבה תשי”ד שיחה ו

לכל אחד יש כוחות ויש לו אחריות לנצלם בהפצת המעיינות 
118020- שמחת בית השואבה תשט”ז שיחה ו, ז

ביאור טענת פרעה לשבט לוי ”לכו לסבלותיכם”, וההוראה לדורנו 
118021בענין אהבת ישראל לכל ישראל - י”ז תשרי תשי”ז אות טו

ביאור ע”ד החסידות ”מי שלא ראה ירושלים בתפארתה לא 
118022ראה כרך נחמד מימיו” - שמבה”ש תשי”ז אות יא

תוכן של הניגון ”ניע זשוריצי כלאפצי”, וביאור ,שגם עד הקרעטשמע 
118023צריכים משקה” - שמחת בית השואבה  תשי”ז שיחה ד

פלפול בדין שמחת בית השואבה וביאור שיטת הרמב”ם 
118024בזה - שמחת בית השואבה תשי”ט אות ח-יב

ביאור לשון אדמו”ר הזקן שהאומרים שתפלה רק מדרבנן ”לא ראו 
118025מאורות מימיהם” - שמחת בית השואבה תש”כ אות יא

ביאור בתחילת ספר צוואת הריב”ש ”ועיקר שלא ישכחו 
118026הדברים” - שמחת בית השואבה תש”כ שיחה ז

ביאור שיטת הרמב”ם בחובת שמחה בחוה”מ; ביאור לשונו ”מצוה 
118027להרבות בשמחה זו” - שמחת בית השואבה  תש”כ שיחה א

וחטאתי נגדי תמיד - מדוע צריכים לזכור החטא לאחר שעשה 
118028תשובה שלימה - שמבה”ש תשכ”א שיחה ג

אלו ואלו אומרים.. ומי שחטא יעשה תשובה וימחול לו - תשובה בשמחת 
118029בית השואבה - שמחת בית השואבה תשכ”א שיחה ד

בענין שני המשלים מהריי”ץ על חסידות - גחלים שבעמקי 
118030אדמה, ומרגליות שבים - שמבה”ש תשכ”א שיחה ט

ביאור לשון ”מי שלא ראה שמחת בית השואבה” - ”ראה” דייקא, ולא ”לא 
118031השתתף” או ”לא שמח” - שמחת בית השואבה תשכ”ב שיחה ב

ביאור שיטת רש”י בענין ”כל ישראל ראוים לישב בסוכה 
118032אחת” - שמחת בית השואבה  תשכ”ב שיחה ח

ביאור תורת המגיד שהסכך דסוכה נמשך מענן הקטורת דיו”כ, וענינו - 
118033”אהבתי אתכם אמר ה'” - שמחת בית השואבה תשכ”ב אות ה

דיוק לשון חז”ל שבשמחת בית השואבה ”לא טעמנו טעם שינה”, 
118034שלילת הנאה מעניני הגוף - י”ז תשרי תשכ”ג אות ט

שיחה מיוחדת לבני תורה - מעלת הלולב על שאר ג' מינים 
118035- שמחת בית השואבה תשכ”ג שיחה א

הלימוד מכך שלוקחים כפות תמרים ולא פירות תמרים 
118036- שמחת בית השואבה תשכ”ג שיחה ב

חקירה בגדר ההידור ליטול ד' מינים בסוכה - דין בלולב או 
118037בסוכה - שמחת בית השואבה תשכ”ד שיחה ג

ביאור בסוגית הש”ס דמ”ד לא קידשה לעת”ל יליף לה שבימי עזרא עשו 
118038סוכות שלא עשו מימות יהושע - שמחת בית השואבה תשכ”ד אות ו

ביאור דברי הרמב”ם דקדושה שני' קידשה לעת”ל לפי שבזמן עזרא 
118039הי' חזקה ולא כיבוש - שמחת בית השואבה תשכ”ד אות ז

ביאור דיוק ל' חז”ל דקדושה שני' ”קידשה לשעתה קידשה לעת”ל”, 
118040דתיבת ”לשעתה” מאי קמ”ל - שמחת בית השואבה תשכ”ד אות ח

אם היתה שאיבת מים בשבת ושמחת ביה”ש בזמן הזה 
118041בשבת - מוצ”ש ליל ד' דחגה”ס תשמ”א

118042ב' דחוה”מ סוכות, להידמות להאושפיזן וללמוד מהם - יז' תשרי תשמ”ב
הוראה לעסקנים - כרמי שלי לא נטרתי: עוסקים בדברים טובים 

118043ולא במוסד שלהם - י”ח תשרי תשמ”ח אות י”ב

ההוראה מדברי רש”י אודות שבט דן שהי' סמוך לספר, על ההכרח 
118044לשמור הגבול בין קדושה וחול - ו' דחג הסוכות תשמ”ג אות יד

החידוש ביוסף הצדיק לגבי אחיו שלא היה רועה צאן אלא עוסק בענייני 
118045העולם וגם אז הי' מרכבה לה' - ליל ו' דסוכות תשמ”ג אות ח

המעלה המיוחדת בקרבן יולדות שאין בשום קרבן אחר, והטעם 
118046שבא מן העוף דוקא - ליל ו' דחה”ס תשמ”ה אות טו

מעלת שמחת בית השואבה ביום השישי דחגה”ס והקשר 
118047להאושפיזין והחומש ורמב”ם היומי - יט' תשרי תשמ”ו

שמחת בית השואבה בהושע”ר, והקשר לאושפיזא דדוד, וכן 
118048לאדמו”ר מהורש”ב נ”ע - הושענה רבא תשמ”ג אות א

בקשר לשנת העיבור, מנהג חביטת ערבות וזה המתקת הדינים, אריכות 
118049אודות משיח והמתקת הגלות - הושענא רבא תשמ”ד סעיף ה

118050אודות משיח והמתקת הגלות - הושענא רבא תשמ”ד סעיף יט
ביאור ברמב”ם סוף הל' מחוסרי כפרה דעני שאמר קרבנו של מצורע זה 

118051שהוא עשיר עלי מביא קרבנות עשיר - ליל כו תשרי תשמ”ו אות י

מעלת שבת בראשית שכולל כל חודש תשרי, ומזה מתברך 
118052כל שבתות השנה - כז' תשרי תשל”ב שיחה א

כשנפרדים מתוך דבר הלכה ה”ה פועלת אחדות, ההוראה מפ' 
118053נח מהמבול ומהתיבה - כז' תשרי תשל”ב שיחה ג

מעלת שבת בראשית - ראשית השנה, וכיצד שבת זו מהווה הכנה 
118054לעבודת ה' אחרי חודש תשרי - כ”ז תשרי תשל”ט אות א

ביאור ברש”י ריש פ' בראשית ”שהקב”ה נטלה מהם...” מדוע לא נתנה 
118055לנו לכתחילה - מוצאי בראשית כז' תשרי תשל”ט אות טו

118056הטעם שקוראים פרשת בראשית בסיום חודש תשרי - מוצאי בראשית תשל”ט שיחה ב
הטעם שיש רק בסוכות הענין של ”קשה עלי פרידתכם 

118057עכבו עוד יום אחד” - כז' תשרי תשמ”ה אות א

118058בענין קשה עלי פרידתכם - הפרידה בין בני ישראל - כט' תשרי תשכ”ב שיחה ב
בענין אלו שקבלו ע”ע בשמח”ת נתינה לצדקה למעלה מהגבלה 

118059- מוצאי בראשית כט' תשרי תש”מ שיחה ה

המעלה בקביעות שיש שבוע שלם לפר' בראשית, בענין ”קיום 
118060העולם” ע”י התורה - כט תשרי תש”מ שיחה ב

בפרש”י עה”פ ברא אלוקים איך יתכן שעלה במחשבה לברוא את 
118061העולם במדת הדין - מוצאי בראשית כט' תשרי תש”מ שיחה ה

בענין הלכה משנה המציאות, סיפור מהרגצובי; שמירת גבולי א”י אינו 
118062ענין של ציונות - מוצאי בראשית כט' תשרי תש”מ סוף שיחה ז

)ביאור פרש”י ר”פ בראשית ”מה טעם פתח בבראשית” וגודל החשיבות 
118063של סדר בתורה שהוא בדיוק - מוצאי פ' בראשית תש”מ )שיחה ג

אריכת בניית התיבה ק”ך שנה, גם מנהיגי הדור צריכים לעסוק 
118064בהצלת העולם - אדר”ח חשון תשל”ו שיחה ב

אל יפטר.. אלא מתוך דבר הלכה; מה”תוך” מהפנימיות, וההוראה 
118065לסיום חודש תשרי - אדר”ח חשון תשמ”ב שיחה א

אדמו”ר זי”ע / קול רבינו: שיחות
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# IDדיבור המתחיל
ביאור דברי אדמו”ר הריי”ץ שהאות שיש לכל א' בתורה נותנת לו 

118066כח  למסור נפשו על התורה - א' דר”ח חשון תשמ”ב אות טו

בשביל מי נברא ”וואל סטריט” הוראה לעשירים ונגידים 
118067בהתנהגת ביתם - אדר”ח חשון תשמ”ב שיחה ג

ביאור דברי המדרש שדוד פתח באשרי וסיים באשרי וההוראה 
118068בעבודת כאו”א - אדר”ח חשון תשמ”ב אות כא

שקו”ט אודות הזהירות בניגוב אצבעות רגלים אחרי רחיצה וטבילה 
118069במקוה פסחים דף קי”א - אדר”ח חשון תשמ”ג שיחה ג

שקו”ט בזמן שאילת גשמים בחצי כדור התחתון צפון לדרום, 
118070כמו מדינת אוסטרליא - אדר”ח חשון תשמ”ג אות יג

בכל שנה חייבים לקבל על עצמו ענינים חדשים בעבודת ה', אך עבודת 
118071ה' צ”ל מתוך תענוג דוקא - א' דר”ח חשון תשמ”ג שיחה ב

השחתת העולם בדורנו ע”י עם שהתפאר בחכמתו, העידוד מכך 
118072שמי המבול נק' ”מי נח” - אדר”ח חשון תשמ”ג שיחה א

118073האחדות של חודש תשרי והעבודה להמשיכו בכל השנה - אדר”ח חשון תשמ”ו שיחה א
118074בנוגע קביעות ר”ח ביום ג' בשבוע - אדר”ח חשון תשמ”ו שיחה ב

על מעלת הדגים: ”כל שבים טהור”, העדר קריאת שמות דגים ע”י 
118075אדה”ר, אין דגים במרכבה עליונה - א' דר”ח חשון תשמ”ו שיחה ד

118076שיעור החומש דיום ג' בשבוע - אדר”ח חשון תשמ”ו שיחה ג
אמיתית יוקר התורה ומהותה לאור חסידות והתוצאה קיום מצוות 

118077בהידור יותר אצל חסידים - בדר”ח חשון תש”מ שיחה ג

בעינן מדוע מזכירים את נח בפסוקי זכרונות דר”ה; וג' הבריתות 
118078שכרת הקב”ה - בדר”ח חשון תש”מ שיחה ה

118079ההוראה אחרי חודש תשרי - ”צא מן התבה” - בדר”ח חשון תשמ”ט אות ד
אופן עבודת ה' בימי החורף ע”פ משל המדרש מבנות מלך 

118080הנשואות לרחוק - ב' חשון תשמ”ג אות ד

ה”נייחא רוחא” על ידי המבול, ע”י ”מים רבים” של דאגת הפרנסה 
118081באים לאהבה עליונה לה' - ג' חשון תשל”ח סעיף ז

ההבדל בין דרשת התנחומא ודרשת הזהר בפירוש ”ויעקב הלך לדרכו 
118082ויפגעו בו מלאכים אלוקים” - ה' חשון תשכ”א שיחה א

בענין עשר ארצות שהבטיח הקב”ה לאברהם בברית בין 
118083הברתים בעבודה רוחנית - ה' חשון תשנ”ב אות ב

יישוב לשון הזוהר שאם נח הי' בדור של אברהם לא הי' נחשב 
118084לכלום - והלא חיו בדור אחד - מוצאי פ' נח תש”מ אות ה

ההוראה מקביעות דמוצאי פ' נח הוא ביום ז' חשון, זמן התחלת 
118085שאילת גשמים בארץ ישראל - ו' חשון תש”מ שיחה א

ביאור ברש”י בפ' נח ויזכור אלוקים את נח - שמידת הדין 
118086נהפכה לרחמים - מוצאי נח ו' חשון תש”מ אות ד

שיטת הרמב”ם שבן מ' שנה הכיר אברהם את בוראו, לא בן ג' כבש”ס 
118087ולא מח' כבמדרש - מוצאי נח ו' חשון תש”מ שיחה ב

118088בנוגע להקביעות שביום ג' יום שמח”ת - ז' חשון תשמ”ו שיחה ב
פרסום דברי החיד”א אודות גודל המעלה והנחיצות בקיווי צפי' 

118089ודרישה לביאת המשיח - ז' חשון תשמ”ו שיחה ג

118090שאילת גשמים - אחדות ישראל - ז' חשון תשמ”ו שיחה א
בענין הדלקת נרות שבת ע”י רבקה בהיותה בת ג' לפני הנישואין 

118091ורק דשלה דלקו עד עש”ק - כ' חשון תשל”ה שיחה ג

הוראה בעבודת ה' מענין הבחירות הקיימות בארצות הברית - גדר ה”בחירה” 
118092בהקב”ה ובחירת ה' בישראל - כ' חשון תשל”ה שיחה אחרונה

118093ביאור במזמור תהלים מאין יבא עזרי וגו' וההוראה בעבודה - כ' חשון תשמ”א שיחה א
מזמור קכ”ב בתהילים - אודות אהבת ואחדות ישראל ומעלת עיר 

118094ירושלים והקשר שביניהם - כ' חשון תשמ”ב אות יג

ביאור שם אדמו”ר הרש”ב-שלום דובער- וההוראה בענין חיבור 
118095נגלה דתורה עם פנימיות דתורה - כ' חשון תשמ”ב אות כד

ביאור במעלת אליעזר שהוא נענה במענה פיו, וביאור בקבלה שנשואי 
118096יצחק ורבקה הוא יחוד מ”ה וב”ן - כ' חשון תשמ”ב שיחה א

הוראת אדמו”ר הרש”ב בענין הנהגה פנימיות ולא להיות ”חיצוני”,לא 
118097להסתכל ברבו או לצלם אותו - כ' חשון תשד”מ שיחה ה

ביאור דברי המדרש שהקב”ה השליט אברהם על יצרו - והחידוש 
118098בזה לגבי עבודת הנסיונות שלו - כ' חשון תשד”מ סעי' כח

יום הולדת אדמו”ר הרש”ב וההוראה ממה שאמר שצריכים 
118099להיות נרות להאיר - כ' חשון תשמ”ה שיחה א

ההוראה ממה שאדמו”ר הרש”ב אודות מלחמת בית דוד 
118100וההוראה בנוגע לימינו - כ' חשון תשמ”ה שיחה ב

118101ההוראה מהחומש יומי - כ' חשון תשמ”ו שיחה ד
118102לימוד פנימיות התורה וגם כשחסר בשלימות ההבנה הענין - כ' חשון תשמ”ו שיחה א
118103אודות הפתגם ”איך גיי אין הימל די כתבים לאז איך אייך” - כ' חשון תשמ”ו משיחה א

פירוש ע”פ חסידות ברש”י ”ואלה תולדות” ”יעקב ועשו 
118104האמורים בפרשה” - מוצאי פ' ח”ש תשל”ח אות לט

ביאור ג' הענינים שבפ' חיי שרה ”כולן שוין לטובה”,”זקן בא 
118105בימים”,”יפה שיחתן של עבדי אבות” - כד חשון תשל”ח אות ו

לבני אדמו”ר מלעלוב, וימצא גו' מאה שערים ויברכהו ה'- ברכת ה' שהיא 
118106למעלה ממאה שערים, ההבדל ביו ברכה והצלחה - כד מר חשון תשמ”ה

מצש”פ חיי שרה מברכים כסליו, אלקי השמים והארץ - בחיים 
118107הפרטיים של כאו”א - כה' חשון תשל”ט שיחה ב

ביאור בפרש”י בטעם סמיכות מיתת שרה לפרשת עקדה - 
118108מוצאי חיי שרה תשל”ט אות כא-כב, כח-לב

בעלות עם ישראל על עיר חברון היא באופן שגם אוה”ע מודים 
118109בזה - כה' חשון תשל”ט הקטע סעיף  א-יג

118110מצש”פ חיי שרה מברכים כסליו - כה' חשון תשל”ט שיחה א
לבני אדמור מלעלוב - על ההבדל בין יצחק וישמעאל, שכל פרטי חיי יצחק, 

118111החל מלידתו ומילתו, היו למעלה מדרך הטבע - כ”ה מר חשון תשמ”ה 

118112ההוראה מימי חנוכה - שכל אחד לטהר את מקדשו הפרטי - כז חשון תש”מ שיחה א
בפירוש הבעש”ט צא מן התיבה - תיבות התורה ותפלה - כדי לעשות 

118113דירה בתחתונים - מוצאי ח”ש כז' חשון תש”מ שיחה ב

יישוב קושית הרמב”ן איך נדרש ”ואלה חיי ישמעאל” וביאור לשון 
118114רש”י גבי אברהם - מוצאי ח”ש כז' חשון תש”מ אות מג

ביאור בשני הפירושים ברש”י ”אנד”י אל נא תעבור”- אם הוא 
118115לשון חול או קודש - מוצאי פ' ח”ש תש”מ שיחה ד

סדר תו”ת לימוד נגלה עם חסידות ושלילת האומרים שמנהג אבותיהם 
118116לא ללמוד דא”ח - מוצאי ח”ש כז' חשון תש”מ שיחה ג

# IDדיבור המתחיל
עוצם הברכות להעוסקים בהפצת היהדות כעין ”ויזרע יצחק וימצא 

118117מאה שערים”, ו”יתן ויחזור ויתן” - כז' חשון תשמ”ט אות ו

118118ענין ראש חדש בעבודה, ורמזיו בפ' תולדות, וענינו של חודש כסליו - ר”ח כסלו תשנ”ב
הטעם הרוחני להתעסקות יעקב בצאן לבן, וההוראה למעשה 

118119בעבודת כל אחד מישראל - י' כסלו תשל”ז שיחה א

ההוראה בעבודת ה' מהתעסקות יעקב עם צאן לבן וביאור בהתחלת 
118120שו”ע אדה”ז: יהודה בן תימא כו' - י' כסלו תשל”ז שיחה ב

118121מוצאי פ' ויצא, ביאור בפרש”י הארץ אשר אתה שוכב עליה - י' כסלו תשל”ט סעיף כא
ביאור הזוהר בהבדל הנס ביעקב שקיפל ה' כל הארץ תחתיו 

118122לאברהם שהראה לו - מוצאי פ' ויצא תשל”ט אות כה

118123מוצאי פ' ויצא - היחודיות בעבודתו של אדמו”ר האמצעי - י' כסלו תשל”ט שיחה א
מוצאי פ' ויצא - ההוראה מזה שחג הגאולה קשור עם 

118124השבועות ויצא-וישלח - י' כסלו תשל”ט שיחה ב

118125אודות חברון - י' כסלו תש”מ אות ד
118126ביאור בפרש”י לא, יח ד”ה מקנה קניינו - י' כסלו תש”מ שיחה ו, ז
יחודו של אדמו”ר האמצעי שנתקיים בו ”הקב”ה ממלא שנותיהם 

118127של צדיקים מיום ליום” - י' כסלו תש”מ שיחה ב

ההרחבה בהפצת מעינות החסידות חוצה ע”י אדמו”ר 
118128האמצעי לגבי אדמוה”ז - י' כסלו תש”מ שיחה ג

ביאור הצמח צדק בתורת המגיד בטעם השינוי ”פנואל” או ”פניאל” 
118129וההוראה בעבודת ה' - י' כסלו תשמ”א שיחה ד

המעלה דגאולת אדמו”ר האמצעי על גאולת אדמו”ר הזקן, 
118130וההוראה מזה - י' כסלו תשמ”א שיחה ב

מעלת י' כסלו - גאולת אדמו”ר האמצעי אפילו לגבי 
118131גאולת יט' כסלו - י' כסלו תשד”מ שיחה ב

הצורך להשתדל להיות ”שלם בגופו בממונו בתורתו ובבניו” ולא 
118132להסתפק בשלימות בקו אחד בלבד - י' כסלו תשמ”ד סעיף כא

השתדלות מיוחדת של אדמו”ק האמצעי בהדפסת ספרי חסידות 
118133ושיהי' בהישג יד לכולם -  י' כסלו תשמ”ה שיחה ב

ישוב קושיית המפרשים בשינוי שם מקום ”פניאל” ל”פנואל”, 
118134ע”ד החסידות, וההוראה - י' כסלו תשמ”ה שיחה ו

118135ביאור ל' הרמב”ם ”מ”ע להלות לעניים” ע”פ נגלה ובעבודת ה' - י' כסלו תשמ”ח שיחה ב
ההבדל בין נדה לזיבה בעבודת רוחנית, וכן ביאור החקירה אם 

118136נדה הוי איסור או טומאה - י”ט כסלו תשט”ו אות כז

118137הדרן על ספר התניא קדישא - יט' כסלו תשט”ז שיחה ו
118138שיחה מיוחדת בענין ביאת המשיח - יט' כסלו תשט”ז שיחה ז

118139מעלת לימוד החסידות שעל ידה מקבלים חיות בקיום המצות - יט' כסלו תשט”ז שיחה א
מענה אדמה”ז להשר בסוהר שאלו אודות שאילת הקב”ה 

118140לאדם ”איכה” - יט' כסלו תשי”ח שיחה א

118141הדרן על ספר התניא - י”ט כסלו תשח”י אות יד
118142חינוך ע”פ דרכי החסידות בכל ג' קווין תורה עבודה וגמ”ח - י”ט כסלו תשי”ט אות י”ח

118143ביאור בלשון אדה”ז בדרך ארוכה וקצרה - י”ט כסלו תשי”ט אות יז
עשיית טובה רוחנית עם הזולת; השתדלות בהפצת חסידות בשנת 

118144המאתיים להסתלקות הבעש”ט - יט' כסלו תש”כ שיחה ד

בענין פתגם אדה”ז ההבדל בין ”משכיל” ”לעובד” געשמאק 
118145בציצית או בעשיית טובה - יט' כסלו תש”כ שיחה ג

ב ההפכיים בתורת הבעש”ט גילוי רזין דאורייתא והתעסקות 
118146עם אנשים פשוטים - יט' כסלו תש”כ שיחה ו

הטעם שרוב מצות דאורייתא שנשארו בזמן הגלות אינן מצות 
118147הציבור אלא על יחיד - יט' כסלו תשכ”א שיחה ב

מאמר אדמוה”ז מי”ט כסלו תקס”ב, שתוכנו העילוי שנפעל באדם ע”י 
118148ההתאבקות והמלחמה עם הלעו”ז - י”ט כסלו תשכ”א שיחה ד

החידוש באהבת ישראל ע”פ חסידות - אהבה מצד פנימיות הנשמה, 
118149ורק אז האהבה היא ''כמוך ממש'' - י”ט כסלו תשכ”א שיחה ג

אם יוסף הי' חייב למסור נפשו בנסיון עם אשת פוטיפר וביאור המדרש 
118150שדמות דיוקונו של אביו נראה לו - י”ט כסלו תשכ”א אות ח

פלפול בג' הענינים שבמילה: פעולת המילה, שיהי' מהול, 
118151שלא יהי' ערל - יט' כסלו תשכ”ב שיחה ג

118152הטעם שיש קישויים בעבודת ה' - י”ט כסלו תשכ”ב שיחה ב
ביאור דברי החיד”א שהאבות היו ביחד בעוה”ז טו' שנה ולמדו 

118153תורה טו' שעות ביום - יט' כסלו תשכ”ב שיחה ד

הקשר בין סיום הש”ס בדיני נידה וזבה לתחילת הש”ס בענין ק”ש 
118154של שחרית ושל ערבית - י”ט כסלו תשכ”ג שיחה ח

ההלשנה על אדה”ז שרוצה למלוך - הטעם הפנימי לכך שאין 
118155עליו אלא ה' אלקיו - יט' כסלו תשכ”ג שיחה ה

118156מאסר אדה”ז בגלל הקטרוג על גילוי רזי תורה - יט' כסלו תשכ”ג שיחה א
סיפור שאדה”ז עכב הספינה בעת קידוש לבנה, פתגם שהיה יכול לבטל 

118157המאסר בהעברת ידו על מצחו - יט' כסלו תשכ”ד שיחה ד

מעלת אמירת תהילים, חיבור תורה ותפילה, והקשר לאדמוה”ז - 
118158חיבור פנימיות ונגלה דתורה - י”ט כסלו תשכ”ד שיחה ז

הדרך לגלות אלוקות בנפשו ובעולם וכיצד עושים שלום בין 
118159הרוחניות והגשמיות - י”ט כסלו תשכ”ד אות ב

כיצד אפשר להצליח לעבוד את ה' גם בהיות האדם עסוק 
118160בענינים גשמיים - י”ט כסלו תשכ”ד שיחה ג

ביאור התוספתא שסדום נשפט כעיר הנדחת וישוב מהא דאין 
118161למידין  מקודם מ”ת - יט' כסלו תשכ”ה שיחה ז

ההוראה מחיי יוסף במצרים, ”למחי' שלחני אלוקים לפניכם”, לענין 
118162היהודים שהיגרו לארצות הברית - י”ט כסלו תשכ”ה שיחה ג

ביאור פרדר”א ויזרע יצחק גו' וכי יצחק זרע דגן ח”ו; הוראה באופן 
118163העסק בדברים גשמיים - יט' כסלו תשכ”ה שיחה ד

הסיפור שלאחרי השחרור הובילו אדמה”ז ע”פ טעות לדירת 
118164מתנגד וההוראה מזה - יט' כסלו תשכ”ו שיחה ב

ביאור נוסח ”מודה אני” עפ”י פרד”ס והחיות החדש שהחסידות 
118165מכניסה בד' אופנים אלו - יט כסלו תשכ”ו שיחה ח

תוכן ביאור הצ”צ במשנה הבית והעלי' על גביו, בענין אופן ביאת 
118166המשיח אם ח”ו לא זכו - יט כסלו תשכ”ו סעיף לט

חינוך בארצות הברית ”אויף מאכן א לעבן”, והצורך להחדיר אצל 
118167הנוער מהי ”נשמתו” של יהודי - יט כסלו תשכ”ו שיחה ט

בענין ענינה של חסידות לא הוספת פרט מסוים אלא המשכת 
118168חיות חדש בכל עניני תורה - יט' כסלו תשכ”ו שיחה ה
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# IDדיבור המתחיל
ביאור השל”ה עה”פ קטונתי וגו' ר”ת ברוך כבוד ה' ממקומו, 

118169לישועתך קויתי ה' - יט' כסלו תשכ”ו שיחה ג

118170חגיגת יט' כסלו, השחרור ממאסר, בעבודת כאו”א בחיי יום יום - יט' כסלו תשכ”ז שיחה ג
קטונתי מכל החסדים וגו' - שפלות אינה בסתירה לידיעת 

118171מעלות עצמו - יט' כסלו תשכ”ז שיחה א

דיוק הלשון באגרת דהבעש”ט ”יפוצו מעיינותיך חוצה”- התכונות 
118172המיוחדת שב”מעיין” - י”ט כסלו תשכ”ז שיחה ד

118173הקשר בין תחילת התניא לסופו והקשר לשנת הקהל - יט' כסלו תשכ”ז סעיף י
בענין ה”תקיעה בשופר גדול” מלמעלה שעוררה גם ”נדחים 

118174ואובדים” לתשובה - יט' כסלו תשכ”ח סעיף יא

מה הם הג' חלוקי כפרה לפי שיטת אדמו”ר הזקן אגרת 
118175התשובה פ”א - י”ט כסלו תשכ”ט שיחה ה

118176פלוגתת רש”י ותוס' בעד מ' שנה לא קאים אדעתי' דרבי' - י”ט כסלו תשכ”ט שיחה ח
בענין הגדיל והפליא ה' לעשות בארץ הכח ביד מעטים לשכנע 

118177הרבים לקיים תורה ומצות - יט' כסלו תשכ”ט שיחה ג

118178מעלת תורת החסידות שנתגלתה דוקא בסוף זמן הגלות - יט' כסלו תש”ל שיחה ב
סדר גאולה האמיתית והשלימה שבאה ע”י הפצת העיינות 

118179חוצה - יט' כסלו תש”ל שיחה ב' אחר המאמר

118180ביאור דברי המדרש שאין מלאכת הוצאה גבי הקב”ה - מוצאי ויקהל יט' כסלו תש”ל אות ט
ביאור לשון רש”י וישב אודות ישובי עשו: אדם ממשמש בחול.. 

118181משליך את הצרורות - יט' כסלו תש”ל שיחה ז

עיקר ענין החינוך אינה הקניית ידיעות אלא להשריש בתלמידים 
118182מדות טובות - יט כסלו תשל”א שיחה ה

צד השוה בין יט' כסליו לחנוכה - שניהם להאיר את החוץ, 
118183וכששורר חושך בעולם - יט' כסלו תשל”א שיחה ח

הלימוד מהנהגת החשמנאים לגבי ה”מתיוונים” בזמננו העורכים 
118184משא ומתן עם ערביים על א”י - יט כסלו תשל”א שיחה י

118185חובת בעלי העסקים לנצל את הקשרים שלהם לחזק הדת - יט' כסלו תשל”ג שיחה ג
כח החסידות להגביה גם ענינים גשמיים של האדם לבחינת 

118186”שבת” ע”י גילוי הנשמה - יט' כסלו תשל”ג שיחה ב

הפתק שמצאו אצל אדמה”ז לאחר המאסר שרים רדפוני חנם 
118187ומדברך פחד לבי - יט' כסלו תשל”ד שיחה ב

צ”ל אהבת הבריות, אבל באופן של ”ומקרבן לתורה” ללא פשרות 
118188ח”ו, שזהו היפך אהבת ישראל - י”ט כסלו תשל”ה שיחה ג

הבחינה על הכל - מעשה בפועל, ושלילת מנהג המדינות לעשות 
118189אסיפות בלי תוצאות - יט' כסלו תשל”ז שיחה ג

הטעם להדגשת עבודת ה' בשמחה, וכיצד אפשר לשמוח 
118190בכל מצב - יט' כסלו תשל”ז שיחה ג

הוראה מיט כסלו שחל בשבת; מנוחת הנפש דאבותנו למרות 
118191הדחקות בגשמיות - יט' כסלו תשל”ז שיחה ב

גאולת אדמו”ר הזקן ביום שלישי שהוכפל בו כי טוב,ושרבינו הובא 
118192אחרי גאולתו לבית מתנגד - י”ט כסלו תשל”ח שיחה א

שלום בית ע”י חיזוק בזהירות בטהרת המשפחה, הריחוק 
118193המביא לידי שלום - יט' כסלו תשל”ט שיחה ד

הדרן על קדושין ביאור ג' הדוגמאות ”דצבי ארי שועל” בעבודת 
118194האדם לשמש את קונו - יט' כסלו תשל”ט שיחה ו

הדרן על מס' ערכין, ושקו”ט בשיטת הרמב”ם בכהן שמקדש שדה 
118195חרם והוראה בעבודת ה' - י”ט כסלו תשמ”א שיחה ד

ביאור המדרש על ויוסף הורד מצרימה - לשון כיבוש והקשר 
118196לשני חידושי הבעש”ט - יט' כסלו תשמ”א שיחה ה

118197הדגשת אדמה”ז במכתבו שהגאולה היתה לעיני העמים - יט' כסלו תשמ”א שיחה ב
לימוד מההדגשה במכתבו של אדמה”ז שגאולה היתה 

118198בזכות אה”ק - יט' כסלו תשמ”א שיחה ג

118199חינוך בכל העולם - יט' כסלו תשמ”ב שיחה ג
סיום מס' ברכות בבלי וירושלמי, ביאור הרגוצובי בפלוגתת הבבלי והירושלמי 

118200אם תורתן משתמרת או מתברכת - י”ט כסלו תשמ”ב שיחה ו

ישוב התמי' אמאי לא מצינו שכאו”א מישראל יקיים מצות כתיבת 
118201ספר תורה לעצמו - י”ט כסלו תשמ”ב שיחה ה

א”י היא ירושה לכאו”א מישראל של כל הדורות כולם והחובה 
118202להגיד אמת זו לאומות העולם - יט כסלו תשמ”ב אות נא

מטרת התורה לעשות שלום בין אלקות והעולם, ונרמז בפסוק ”אנוכי 
118203ה”א אשר הוצאתיך מארץ מצרים” - יט כסלו תשמ”ב שיחה ב

דברי אדמה”ז שהגאולה היתה פלא ”בעיני העמים והשרים”- 
118204למאי נפק”מ פליאת הגוי - יט' כסלו תשד”מ שיחה ב

יחודיות בהנהגת אדמו”ר הזקן סיפור עם היולדות ביוהכ”פ 
118205וההוראה מזה - יט' כסלו תשמ”ד שיחה ג

118206מעלת ר”ה לחסידות ובכל שנה נמשך אור חדש - יט' כסלו תשמ”ו שיחה א
118207אודות המכתב שכתב אדמה”ז אחרי הגאולה - יט' כסלו תשמ”ו שיחה ב

118208הוראות שמרומזים במכתבו שאדמה”ז כתב אחרי הגאולה - יט' כסלו תשמ”ו שיחה ג
הדפסת המשך תער”ב לאדמו”ר הרש”ב, בהשתתפות הכל 

118209ושלא ישלוט בזה עינא בישא - כ' כסלו תשל”ז שיחה ו

ביאור דיוק לשון הגרי”ז שברופא מומחה הענין דיר”ש ”לא 
118210מעלה ולא מוריד” - כ' כסלו תשל”ז סעיף מא

המשך הדרן על קדושין החידוש במין הבהמה לגבי החי' 
118211ב”לשמש את קוני” - מוצאי פ' וישב תשל”ט שיחה ה

המשך הדרן על קדושין ”אומן המקיז דם” שאלות בענין הקזת 
118212דם בזמננו - מוצאי פ' וישב תשל”ט שיחה ד

ביאור בפרש”י ר”פ ביקש יעקב לישב בשלוה קפצה עליו 
118213רוגזו של יוסף - מוצאי וישב תשל”ט שיחה ד

המשך הדרן על קדושין איזו בהמות וחיות יכולים לשמש את האדם 
118214”לשמש את קונו” - מוצאי פ' וישב תשל”ט שיחה ד

118215גודל מעלת לימוד אגדות שבתורה - מוצאי פ' וישב תשל”ט שיחה ד
הקשר בין חנוכה וי”ט כסלו, שבשניהם מודגש ענין גילוי רזי תורה, 

118216יפוצו מעיינותיך חוצה - כג כסלו תשל”ט שיחה א

שייכות ההפטרה ”רני ושמחי בת ציון” לימי החנוכה - השמחה בהעבודה 
118217מתוך חושך הגלות - מוצאי וישב כה' כסלו תש”מ שיחה א

ביאור בפרש”י עה”פ אחר הדברים האלה, בטעם סמיכת סיפור שר המשקים 
118218והאופים לאשת פוטיפר - מוצאי וישב כה' כסלו תש”מ אות כח

ח' ימי חנוכה רומז על העבודה להפוך החושך לאור; זו הנחמה היחידה 
118219על אריכות הגלות - מוצאי וישב כה' כסלו תש”מ שיחה ב

# IDדיבור המתחיל
כיצד קיימו בנ”י מצות כתיבת ספר תורה במדבר בסוף 

118220ארבעים שנה - כ”ה כסלו תשמ”ב שיחה ב

בענין רני ושמחי בת ציון - הטעם להנהגת נשיאי חב”ד להדליק נר חנוכה בפנים 
118221דוקא ולא על פתח ביתו מבחוץ - כח' כסלו תש”ל נר ה' חנוכה שיחה א

פלוגתת ב”ש וב”ה גבי נרות חנוכה אם מוסיף והולך או פוחת והולך 
118222בעבודת ה' ומעלת נר ה' דחנוכה - כח כסלו תשמ”ו אות ח

מעלת יום ה' דחנוכה שבו ניכרת שיטת ב”ה דמוסיף והולך; הדלקת נ”ח 
118223בפרסום מתוך גאון יעקב - כט' כסלו נר ה' דחנוכה תש”מ שיחה ג

בענין ההכרח להוסיף בזמן הזה בשמחה בימי חנוכה למרות הזהירות 
118224לחדש מנהגים - אדר”ח טבת מוצאי מקץ תשל”ח שיחה א

הוראה מחנוכה לעוסק בצרכי ציבור שצריך להיות באמונה דוקה, 
118225כולל האמונה בבורא עולם - מוצאי מקץ תשל”ח שיחה ה

המשך הדרן על קדושין השינויים בין שיטת בבלי וירושלמי בסוגיא 
118226דסוף קדושין - מוצאי פ' מקץ תשל”ט שיחה ד

הצורך לעסוק ב”מבצע חנוכה” גם בבתי אסורים ובפרט בבתי 
118227רפואה, והקשר לנרות חנוכה - ל' כסלו תשל”ט שיחה ג

פלפול במחלוקת האמוראים בטעמא דב”ה וב”ש אם מוסיף והולך 
118228או פוחת והולך - אדר”ח טבת מוצאי מקץ תשל”ט שיחה ב

נרות חנוכה אינן בטלים לעולם - הוראה בעבודת ה' מנרות 
118229חנוכה - אדר”ח טבת מוצאי מקץ תשל”ט שיחה א

השליחות על כל אחד לכלכל העולם במזון רוחני, וחקיקת 
118230דברי תורה במוחו - ח' חנוכה תשמ”ה אות יא

הדלקת נרות ע”י קטנות לשיטת אדה”ז בשולחנו, והמנהג 
118231בכמה חוגים - זאת חנוכה תשל”ה מע' יג

צורך השעה להנהגה חדשה להרבות בשמחה בחנוכה אע”פ שלא 
118232ראינו כן אצל רבותינו נשיאינו - ב' טבת תשל”ח אות א

118233התוועדות בסיום הימים טובים, מעלת השמחה - זאת חנוכה תשל”ט שיחה א
דיוק במאמר חנוכה תש”א שלא נענה, הכרח התעסקות 

118234בלימוד החסידות - זאת חנוכה תשל”ט שיחה ב

ביקור הבעש”ט והמגיד אצל אדמה”ז במאסרו ותשובתם שלא יפסיק 
118235מחסידות ואדרבא - מוצאי מקץ אור לזאת חנוכה תשמ”ו סעיף כו

הצעה להחמיר כהדיעות לקבוע שמחה בחנוכה אף שלא ראינו כן אצל 
118236רבותנו נשיאינו - מוצאי מקץ אור לזאת חנוכה תשמ”ו שיחה ג

הקשר בין שמונת ימי החנוכה וימות המשיח שאז יהיה כינור של 
118237שמונה נימין - מוצאי מקץ אור לזאת חנוכה תשמ”ו שיחה א

חנוכה ר”ת ח' נרות והלכה כבית הלל וההוראה מזה - 
118238מוצאי מקץ אור לזאת חנוכה תשמ”ו שיחה ב

ביאור הפתגם ”ווי וואונט משיח נאו” - מלשון ”חסרון” שחסרים 
118239ענין המשיח - מוצאי זאת חנוכה תשמ”א שיחה ג

ביאור בפרש”י מב,א עה”פ ”למה תתראו” -מדוע רק ”בפני בני ישמעאל 
118240ובני עשו”, והקשר הפנימי לימי חנוכה - זאת חנוכה תשמ”א שיחה ד

הקשר בין פ' ויגש וימי חנוכה -שבשניהם מודגשת מעלת יתרון 
118241האור הבא מן החושך דוקא - ג' טבת תשמ”א שיחה ב

 אודות ביקור הבעש”ט והמגיד אצל אדמה”ז במאסרו ותשובתם שלא 
118242יפסיק מחסידות ואדרבא - ליל מוצאי חנוכה תשמ”ו שיחה ב

בענין לא אתם שלחתם אותי הנה - הטעם שנאמר שם אלוקים 
118243דוקא, ההוראה מיוסף - ה' טבת תשמ”ז שיחה א

פ' ויגש ההוראה מהנהגת יעקב בירידתו למצרים ואת יהודה 
118244שלח להורות לפניו גושנה - ח' טבת תשמ”ז שיחה א

ההוראה ממצור על ירושלים - שלילת פשרות ופרצות בעניני יראת 
118245שמים והוראה לעסקנים ציבוריים - ט טבת תשל”ח אות ד

חילוקי אופני העבודה דראובן שמעון לוי יהודה, ומעלת יהודה שעליו 
118246נאמר ידך בעורף אויבך - אור לעשרה בטבת תשל”ח אות י

דברי כבושין- ביאור כפל הלשון בהפטרות  צום: קרובה 
118247ישועתי לבא וצדקתי להגלות - י' טבת תשל”ח

סמך מלך בבל למעליותא, שלימות הארץ, קביעות עשרה 
118248בטבת ביום שלישי - י' טבת תשל”ט

דברי כבושין עשרה בטבת בקשר לקביעות השנה ואריכות אודות 
118249איסור החזרת שטחים בארץ ישראל - י' טבת תשמ”ב

החומרא המיוחדת דעשרה בטבת; סגולת ה”מצור” לאחד אנשי העיר 
118250והכח לבטל הצום ע”י אהבת ישראל - י' בטבת תשמ”ג סעיף ז

בענין בקשת יעקב ”ונשאתני ממצרים” וההוראה לענין זעקת בנ”י 
118251שרוצים לצאת ממיצר הגלות - י' בטבת תשמ”ג סעיף יד

118252התענית מדרכי התשובה הקשר לחומש היומי וההוראה מזה בנוגע לפועל - י' טבת תשמ”ד
הטעם שצום הוא ”יום רצון לה'”,והעילוי המיוחד שבעשרה בטבת 

118253שהוא מעין יום הכיפורים - עשרה בטבת תשמ”ה אות א

הקשר בין ”גד גדוד יגודנו” ל”וקדקד נזיר אחיו”שנאמר ביוסף - ההתחלה 
118254והסיום דחלק הפרשה מחמישי עד שישי - עשרה בטבת תשמ”ה אות י

איך אפשר לחיות חיים רוחניים גם בארץ מצרים - והקשר 
118255להצום דעשרה בטבת - עשרה בטבת תשמ”ו אות ו

118256הקהל - י' טבת תשמ”ח
ביאור הפנימי במארז”ל שטבת הוא ירח ”שהגוף נהנה 

118257מן הגוף” והקשר לפ' ויחי - י' טבת תש”נ

118258שיעור חומש דיום ב' ג' לפ' ויחי, הכנה לי' שבט - יב' טבת תשמ”ז
יחידות עם אדמו”ר מסדיגורא; ביאור ”ביקש יעקב לישב בשלוה”, מס”נ יהודי 

118259רוסיא, מבצע תפלין, שמחה בעבודת ה' - טו' טבת תשד”מ סעיף ח

מו”מ הלכתי עם בעל פני מנחם מגור זצ”ל בפרטי חיוב מצות 
118260כתיבת ספר תורה - י”ט טבת תשמ”ב אות יב

118261ענין הרמב”ם שהיה מורה לנבוכים והקשר למיהו יהודי - כ' טבת תשמ”ה שיחה ג
ההוראה מיום ההילולא של הרמב”ם והקשר לשיעור רמב”ם היומי - ביאור נפלא 

118262בההלכה ש”מגלין רבו עמו” - מה פשע הרב?! - כ' טבת תשמ”ה שיחה א

שלימות בעבודת הרמב”ם מתבטא בתאריך ההילולא 
118263ובגיל שלו וההוראה מזה - כ' טבת תשמ”ט

דיוק זמן הסתלקות אדמו”ר הזקן וביאור באגרת ד”ה נפש השפלה 
118264שכתב קודם הסתלקותו - כד טבת תשכ”ג שיחה ג

הוראה מיוחדת מק”נ שנה ג' יובלות להסתלקות אדמה”ז 
118265- מוצאי שמות כד' טבת תשכ”ג שיחה ד

118266איסור לא תחסום - וסיום שולחן ערוך אדמו”ר הזקן - כ”ד טבת תשכ”ג שיחה ג
ומשה הי' רועה - זוכים ל”לבת אש” רק ע”י העסק בגמ”ח 

118267- מוצאי שמות כ”ד טבת תשכ”ג שיחה אחרונה

אדמו”ר זי”ע /  קול רבינו: שיחות )המשך(
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# IDדיבור המתחיל
118268ביאור הבדל לשון הרמב”ם ולשון אדמוה”ז בדין כבוד ועונג שבת - כד' טבת תשל”ב שיחה א

ביאור ג' תוארים שכתב הצ”צ על אדה”ז ”ארון הקדש, מאור 
118269ישראל, משיח ה'” - כד' טבת תשל”ב שיחה ב

ביאור בפרש”יח.יח ד”ה והפליתי וד”ה למען תדע - והטעם שרק 
118270במכת ערוב נאמר ”והפליתי” - כ”ד טבת תשל”ב אות ד

118271בענין מקור לעריכת הילולא באופן של שמחה - כד' טבת תשל”ח שיחה ב
קשר פ' שמות להסתלקות אדמה”ז, פתגם הברדיטשווער 

118272אודות התניא - כד' טבת תשל”ט שיחה ג

הוראות מעשיות משלושה חיבורים של אדמור הזקן: תניא, שו”ע, וסידור. ביאור 
118273התחלת השו”ע ”יהודה בן תימא אומר כו'” - כד טבת תש”מ אות ח

שאלות על פרש”י בפ' שמות ד”ה לכו לסבלותיכם, הוראה 
118274מהשם ”שני אור” - כד' טבת תש”מ שיחה ז

חלומו של אדמו”ר האמצעי על אביו, בעל ההילולא אדמו”ר הזקן, ומעלתו 
118275בעשיית בעלי תשובה - מוצאי שמות כ”ד טבת תש”מ שיחה ג

118276קשר בין יא”צ הרמבם כ' טבת ליא”צ אדמוה”ז כד' טבת - כד' טבת תשמ”א שיחה ד
ההוראה ממאמר רז”ל שמכת דם באה על שלא הניחו המצרים לבנות 

118277ישראל לטהר עצמם במים - כ”ד טבת תשמ”א שיחה ג

ביאור לשון אדה”ז בענין יום פטירת צדיקים שפועל ישועות בקרב 
118278הארץ ע”פ רש”י שם - כד' טבת תשמ”א שיחה א

118279סיום על סידור של אדמה”ז - כד' טבת תשמ”ב שיחה ג
ענין קניית אות בספר תורה וקיום חיוב כתיבת ספר תורה על 

118280ידי ס”ת של ציבור - כ”ד טבת תשמ”ב שיחה ה

השבועה שא”י היא ירושה לבנ”י ודברי התעוררות נגד אותם 
118281המפיצים שנאת חינם - כ”ד טבת תשמ”ב שיחה ב

118282ההוראה מהילולא של אדמה”ז שפועל ישועות בקרב הארץ - כד' טבת תשמ”ב שיחה א
הוספה בצדקה במספר ק”נ ובתורה ק”נ שעות - ליובל הק”נ 

118283להסתלקות אדה”ז - כה' טבת תשכ”ג שיחה ה' ו

בענין בא אל פרעה - לא להתפעל מפרעה ודברים המבלבלים את 
118284האדם מעבודת ה' - מוצאי וארא כח' טבת תשל”ח אות יב

מאן דאתגזר איקרי צדיק , מס”נ יהדות רוסיא בקיום מצות 
118285מילה - מוצאי וארא כח' טבת תשל”ט סעיף כח

הנחת תפילין דר”ת, והקשר להכנה לביאת משיח צדקנו 
118286- מוצאי וארא כח' טבת תשל”ט סעיף נ

ר”ה לאילנות, כי האדם עץ השדה הקשר בין עץ ומין האדם 
118287- מוצאי וארא כח' טבת תשל”ט שיחה ג

ביאור בפרש”י וארא ו, כו  ד”ה הוא משה ואהרן ופרש”י כז ד”ה 
118288הם המדברים - מוצאי וארא כח' טבת תשל”ט אות כה

הוראה משם ”וארא” נתינת כוח שלא להתפעל מקושי 
118289הגלות - מוצאי וארא כח' טבת תשל”ט שיחה ב

”שכנתה ומגרת ביתה” לא להתפעל משכנים, התעוררות נגד 
118290שלילת ילודה בריבוי - ר”ח שבט תשמ”א שיחה ב

ההוראה מפרשת השבוע ,שבכוחו של כאו”א מישראל לשלוט על 
118291כל ארץ מצרים גם בזמן הגלות - ר”ח שבט תשמ”ב אות ו

118292אודות הדיבור של אדמו”ר הקודם - ג' שבט תשנ”ב
צדיקים שבחייהם מסרו נפשם לטובת ישראל נמצאים עם צאן 

118293מרעיתם לאחרי הסתלקותם - י' שבט תשי”א שיחה א

118294בענין חינוך ליהדות ואח”כ לידיעות התורה - י' שבט תשט”ו סעיף ט
118295ההכרח לימוד הלכות הצריכות - י' שבט תשט”ו סעיף יד
118296אין ענין השגת גבול בחינוך - י' שבט תשט”ו סעיף יז-כב

118297אין לחשוב על תכלית - י' שבט תשט”ו סעיף כג
ציון יארצייט של צדיקים השייכים לפנימיות התורה מתוך שמחה, כי 

118298הסתלקותם אינה גדר של מיתה - י' שבט תשט”ו שיחה א

לימוד תורת הבעש”ט בדורנו הרבה שנים לאחרי ההסתלקות 
118299ולימוד פנימיות התורה גם - י' שבט תשי”ז אות טז

הקשר בין הילולא דצדיק לשמחת נישואין, והאור הגדול שנמשך 
118300לתלמידיו אחרי ההסתלקות - י' שבט תשי”ח שיחה א, ב

מאמר הצ”צ בהבדל בין הסתלקות משה והסתלקות רשב”י שנק' 
118301הילולא מחמת הולדת נשמות חדשות - י' שבט תשי”ט אות ו

הטעם שהתורה ניתנה בעוה”ז הגשמי ש”יצר הרע ביניכם”, והמעלה 
118302בקיום תומ”צ בזמן הגלות - י' שבט תשי”ט שיחה ג

ביאור פתגם הצ”צ להרבנית רבקה ”בעסער עסן צוליב דאוונען 
118303ווי דאוונען צוליב עסן” - י' שבט תשי”ט שיחה ד

נערים פני זקנים ילבינו למעליותא - שאין הנוער ירא מלשנות 
118304את כל אורח חייהם - י' שבט תשי”ט שיחה ה

ההילולא העשירי דאדמו”ר הריי”ץ - העשירי יהי' קודש, והצורך 
118305בתחיית המתים כפשוטו - י' שבט תש”כ אות יא

הכרח הפצת מעיינות תורת הבעש”ט בעקבתא דמשיחא - 
118306בוודאי ראה הבעש”ט דורנו - י' שבט תש”כ שיחה ג

אגרת אדמו”ר הריי”צ להילולא העשירי דאדמו”ר הרש”ב ש”לא 
118307עזב צאן מרעיתו” ח”ו - י' שבט תש”כ שיחה א

סיפור נפלא על עסקנות הכלל של הריי”צ בחיי אביו מתוך מס”נ 
118308שלמעלה מהדעת - י' שבט תש”כ שיחה אחרי מאמר

הטעם שמנה הרמב”ם הציווי דוהלכת בדרכיו במנין המצות 
118309אף שהוא ציווי כולל - י' שבט תשכ”א שיחה ד

בענין רבותנו היו מתבוננים מזמן אודות חסידים המקושרים אליהם 
118310וכ”ש אחר הסתלקותם - י' שבט תשכ”א שיחה ג

ביאור סיפור מהרש”ב שרצה לנשק בנו בקטנותו והחליפו 
118311במאמר חסידות - י' שבט תשכ”ב סעיף יב

ביאור התואר של הרבי ”נשיא” - השפעתו לכל אנשי דורו - 
118312ואופן התקשרותם אליו - י' שבט תשכ”ב שיחה א

118313סיפור אדמו”ר נ”ע בענין הנקודה במודה אני - י' שבט תשכ”ג שיחה ג
תוכן הרוחני דגזירת ”כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו” וההוראה 

118314לזמננו בענין הנסיון דעשירות - י' שבט תשכ”ג אות ח

118315מה זרעו בחיים אף הוא בחיים - י' שבט תשכ”ג שיחה א
בענין דירתו המצומצת של הריי”צ אחרי החתונה - והוראה 

118316לימינו אלה - י' שבט תשכ”ד שיחה ג

מדוע נבחן משה אם ראוי להיות מנהיג ע”י צאן ושל יתרו דוקא; לימוד 
118317לענין תפקיד נשיא ישראל - י' שבת תשכ”ד שיחה ב

הוראה מסיפור הרח”מ פערלאוו אודות המלמד והיישוב'נדיק 
118318”עס איז יענעס טאטע” - י' שבט תשכ”ה שיחה ה

# IDדיבור המתחיל
תורת הבעש”ט עה”פ יורדי הים באניות - שהיא בכיית הנשמה 

118319על ירידתה בגוף - י' שבט תשכ”ה שיחה ג

בענין הנהגת האדם נקבעת רק ע”פ שו”ע וביאור הסמ”ע שדעת 
118320בעה”ב היפך מדעת תורה - י' שבט תשכ”ה שיחה ד

ביאור עפ”י חסידות בשני האופנים באחרונים בהסברות הדין דד' 
118321אמות של אדם קונות לו בכל מקום - י' שבט תשכ”ו שיחה ח

ח”ו לומר שחסידות רק ”ליבא בעי” רגש הלב אלא היא מוסיף 
118322חיות במצוות מעשיות - י' שבט תשכ”ו שיחה ד

הנהגת אדמו”ר הריי”ץ שעסק בעצמו בשני הקצוות- לטובת תשב”ר ואנשים 
118323פשוטים וגילוי רזי דאורייתא היותר עמוקים - י שבט תשכ”ו שיחה ב

ביאור בשו”ע אדה”ז סימן א' בדיון כל העוסק בתורת קרבן כו' והשינוי 
118324בלשון קדשו בין מהד”ק ומהד”ת - י' שבט תשכ”ו אות ו

118325שיטת חב”ד לקרב כל יהודי לתומ”צ ולחסידות ללא תנאים - י' שבט תשכ”ו אות ז
118326ביאור ביעקב אבינו לא מת - י' שבט תשכ”ו שיחה א

בענין בעל ההילולא עומד ומשמש גם עתה; ביאור תורתו בתוכן 
118327הרוחני דמלחמת עמלק - י' שבט תשכ”ז שיחה ב

118328ביאור מחז”ל ”לא נתינה התורה אלא לאוכלי המן” - מוצאי בשלח י' שבט תשכ”ז שיחה ד
ההסבר על פי חסידות להקס”ד שאפילו בנ”י נבראו בשביל 

118329”עמל מלאכה” - י' שבט תשכ”ח שיחה ב

118330גודל חשיבת העמל בעבודת התפילה, שנקראת ”עמל שיחה” - י' שבט תשכ”ח שיחה ג
ההכרח שלימוד התורה יהי' מתוך יגיעה גדולה,”עמל 

118331תורה” דייקא - י' שבט תשכ”ח שיחה ד

118332התורה כוללת כל המעלות, גם ”עמל מלאכה” וגם ”עמל שיחה” - י' שבט תשכ”ח שיחה ז
בקשת אדמו”ר הריי”ץ שנשיאותו תהי' ”בחסד וברחמים, שלא לנגוע 

118333ולא לרחק” - ועוצם בכייתו ע”ז - י' שבט תשכ”ח שיחה ו

ביאור במאמר באתי לגני שעוה”ז בעצם הוא טוב והשינוי בעולם 
118334הוא שינוי החוזר לבריאתו - י' שבט תשכ”ט שיחה א

בענין מהי תכלית העבודה לברר ולזכך הגוף, כאשר סוף 
118335הגוף חוזר לעפר - י' שבט תשכ”ט שיחה ג

הטעם שאדמוה”ז אגרת התשובה פ”א מביא ראי' שתשובה היא עזיבת 
118336החטא בלבד מחושן משפט דוקא - י' שבט תשכ”ט שיחה ו

בענין הוכחה מירושלמי דגם כ' שנה אחרי ההסתלקות נק' 
118337ש”שופט את ישראל” - י' שבט תש”ל שיחה ו

118338בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים - אפילו בע”כ של בנ”י שלא רצו - י' שבט תש”ל שיחה ד
118339בענין הס”ת שכתב הריי”צ לקבל פני משיח בשנת תש”ב - י' שבט תש”ל שיחה ב

בענין כל השומע יצחק לי - והחובה על זקנים להתעסק 
118340עם בני נוער - י' שבט תשל”א שיחה ו

מעלת האחדות בהתוועדות חסידים כמעלת אמונה על שכל, 
118341וחשיבות במוצש”ק - י' שבט תשל”א שיחה א

סיום מס' מדות ופלוגתת רמב”ם ורמב”ן בגדר מצות בנין 
118342בית המקדש - י' שבט תשל”ב שיחה ד

יישוב הסתירה - שהעולם נקרא ”גן” של הקב”ה, בה בשעה 
118343שבנ”י הם ”דווים ודחופים” - י' שבט תשל”ב שיחה ב

ביאור תוכן הניגון ברוסית ”סלושבא יעוורייסקוויא” - נחיצות 
118344לעזור ליהודי בגו”ר -  י' שבט תשל”ג שיחה ה

ההכרח לעסוק בהפצת היהדות בתקופתנו, כאשר יש תשוקה 
118345בין הנוער ללימוד תורה - י' שבט תשל”ג שיחה ב

118346ההכרח לעזור ליוצאי רוסיא לא רק בגשמיות אלא בעיקר ברוחניות - י' שבט תשל”ג שיחה ג
יוצאים ביד רמה- מעלת שירה ושמחה שדוקא עי”ז מתגלה פנימיות 

118347הנשמה שלמעלה משכל - י' שבט תשל”ג שיחה ד

תכלית הגלות לברר ניצוצות הקדושה המפוזרים בכל העולם, ולשם כך 
118348שולחים שלוחים בכל קצוי תבל - מוצש”ק י' שבט תשל”ד שיחה ד

ג' תקופות שבשנות הנשיאות של אדמו”ר הריי”ץ, וכולן 
118349חדורות במס”נ - י' שבט תשל”ד שיחה י

חשיבת ענין המשפחה ע”ד הפשט והסוד, ניצול יום השבת לחזק חיי משפחה 
118350ובלבול המוחין בזמננו על תפקיד האשה - י שבט תשל”ד שיחה ח

אנן פעלא דיממא - להרבות אור ע”י מבצעים ולא להתרשם 
118351ממנגדים - י' שבט תשל”ה שיחה ט

הסתלקות אצל צדיקים אינו סילוק מן העולם אלא ביטול 
118352הגבלות הגוף - י' שבט תשל”ה שיחה א

הדרן על מס' סנהדרין: מאן רשעים- גנבי, החומר המיוחד 
118353שבאיסור גניבה - י' שבט תשל”ה שיחה ו

חשיבות לימוד באופן דאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, וחובת ניצול רדיו 
118354וכיו”ב שנתגלו לאחרונה בשביל הפצת התורה - י' שבט תשל”ו שיחה ו

ביאור דברי הזהר ”פתח ר' שמעון” - פתח לשון ודלת, וגדרו של 
118355”מפתח” בהלכה ובעבודת השם - י' שבט תשל”ו שיחה ח

עסקנותו ”בשער המלך” -דלא כעסקנות אביו אדמו”ר הרש”ב 
118356נ”ע -והלקח לכאו”א - י' שבט תשל”ו שיחה ג

ההוראה מאדמו”ר הריי”ץ, שרבנים ומנהיגים אסורים לעזוב צאן 
118357מרעיתם שבחו”ל לעלות לאה”ק - י' שבט תשל”ו שיחה ה

הדרן על מס' כתובות בדין איסור יציאה מא”י לחו”ל ואיסור יציאה 
118358מבבל, וביאור שיטת הרמב”ם בזה - י' שבט תשל”ו שיחה ה

החילוק בין הגמרא והמכילתא במקור דיני קדימה של תפילין של 
118359יד ושל ראש ואופן חליצתם - י' שבט תשל”ז שיחה ג

118360גודל החשיבות בחינוך תשב”ר, וההכרח למעט בלימודי חול - י' שבט תשל”ז שיחה ב
ההבדל בין היריעות והכלים בפנימיות הענינים, וביאור ענינם בה”משכן” 

118361הרוחני שבתוך כאו”א מישראל - י' שבט תשל”ז שיחה ה

118362אודות הזכרת לעשות ברכה אחרונה - י' שבט תשל”ז סעיף מז
גם בפקו”נ רוחנית ”הנשאל הרי”ז מגונה”, וכהנהגת הסנהדרין 

118363שהיו מחזרין בעיירות ישראל - י שבט תשל”ח שיחה ב

הנהגת אדמו”ר הריי”ץ באופן ד”גדולים מעשי חייא” שעסק 
118364בעצמו בענייני עשי' - י שבט תשל”ח שיחה א

חובת החינוך כוללת ג”כ חינוך של גדולים, וביאור דברי הגמ' שתינוקות 
118365של בית רבן נק' ”משיחי” - י' שבט תשל”ט שיחה ה

דוגמאות בהלכה לפתגם אדמו”ר הריי”ץ ”א יחיד איז א רבים”, והדגשת 
118366כוחו של יהודי להשפיע בכל העולם - י' שבט תש”מ שיחה ב

ההוראה להעוסק בצ”צ מסיפור הריי”צ שביקר בפטרבורג 
118367לבוש ”פוטער מאנטל” - י' שבט תשמ”א שיחה ב

הכרת הטוב לנשיא ארצות הברית שנדחה ממשרתו, למרות המחאה נגד ”קעמפ 
118368דייויד” הציל את העולם ממצב של מלחמה - י' שבט תשמ”א שיחה ג

אדמו”ר זי”ע /  קול רבינו: שיחות )המשך(



14

# IDדיבור המתחיל
הדרן על מס' הוריות, שקו”ט בדין מלך בן מלך, והקשר לסיום המס' 

118369סיני ועוקר הרים מי עדיף - י' שבט תשמ”א שיחה ד

גדר הסתלקות אצל צדיקים הוא עלי' ולא סילוק ח”ו והעליות בנשמת 
118370הצדיק גם לאחרי י”ב חודש - י' שבט תשמ”א שיחה א

118371הכרזתו: אמעריקע איז ניט אנדרעש - י' שבט תשמ”ג שיחה ג
כיצד ניתן להבין שכל יחיד יכול לפעול בכל הבריאה, ההכרח 

118372לנצל השכל לעבודת ה' - י' שבט תשמ”ג שיחה ב

118373מגבית עבור ”קרן תורה”, סיום מסכת עירובין בירושלמי ובבלי - י' שבט תשמ”ג שיחה ג
ביאור ההוראה מהמאמר באתי לגני לעשות לו דירה וגן בעולם - איך הוא מתאים 

118374בזמן העכשווי שהעולם הוא במצב של מהומה - י' שבט תשמ”ו שיחה ב

יום הילולא של צדיקים יום זכאי להיותו יום תשובה המהפך 
118375גם את הזדונות לזכיות - י' שבט תשמ”ז שיחה א

בענין ביאור השלימות ד”עניים לראות ואזנים לשמוע ולב 
118376לדעת” בשייכות להילולא הארבעים - י' שבט תש”נ

תורת אדה”ז בטעם שציווי הראשון אחר מ”ת הוא ”לא תעשון 
118377איתי” - מוצאי בשלח יא' שבט תשכ”א שיחה אחרונה

גודל ההיזק ליהודי רוסיא מההפגנות בארצות הברית נגד 
118378ממשלת רוסיא - יא' שבט תשל”א שיחה ד

118379איזו היא העבודה שבגללה זוכים לתחיית המתים? - י”ג שבט תשל”ט אות ז
הטעם שעורכים התוועדות גם לבני הישיבה שכל ענינם 

118380צ”ל לימוד התורה - י”ג שבט תשל”ט אות יא

ביאור בפרש”י עה”פ תפול עליהם אימתה ופחד - אימה על 
118381הרחוקים ופחד על הקרובים - ו בשלח תשל”ט

מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק -  ההוראה 
118382מזה בעבודת כאו”א מישראל - י”ג בשבט תשמ”ד אות ב

היום טוב דטו בשבט - פירות אילן - שבו מודגשת מעלת 
118383עבודת ויגיעת האדם - טו בשבט תשל”א סוף ע'ד

מעלת היגיעה בתורה וחובת השעה ”לכבוש” את העולם על 
118384ידי לימוד התורה - טו בשבט תשל”א שיחה א

שירת מרים ושירת דבורה, התחזקות בעניני צניעות ושלילת 
118385גיוס נשים - טו' בשבט תשל”ב שיחה ג

ואתה תחזה היתכן שמשה לא עמד בעצמו על נחיצות 
118386למנות דיינים - טו' בשבט תשל”ה שיחה ב

מעלת דור של ”אוכלי המן” וישוב התמי' שברכה ראשונה דברכת המזון היא 
118387הברכה שתיקן משה  על ירידת המן - ט”ו בשבט תשל”ז שיחה א

שקו”ט בדין פקו”נ שאין הבדל בין קטן לגדול ואילו גבי פדיון 
118388שבויים יש דין קדימה - טו בשבט תשל”ח שיחה ג

118389בקשר למשיח גודל הגלות ורק ע”י שמחה פורצים גדר הגלות - טו' שבט תשל”ט סעיף לט
בענין ואתה תחזה- בעבודה כאו”א מישראל- שלימות המעשה תלוי' 

118390בבחינת משה שבנפש - ליל טו' בשבט תשל”ט שיחה ב

אנכי ה' אלוקיך-לשון יחיד:החשיבות שבכל יחיד בישראל, ואפילו תינוק, 
118391והצורך להביא לעולם אפי' עוד ילד אחד - ט”ו בשבט תשמ”א שיחה ב

חגיגת טו' בשבט ביום ”שעלה השרף באילנות” אף שהפירות לא 
118392צמחו, וההוראה בעבודת האדם - טו' בשבט תשמ”א שיחה א

ביאור המנהג שהובא במגן אברהם להרבות בט”ו בשבט בפירות האילן 
118393דוקא, ולא בחטה ושעורה - ליל ט”ו בשבט תשמ”ב שיחה ב

ההוראה מט”ו בשבט ראש השנה לאילנות שכל אחד צריך 
118394להיות עושה פירות - טו' שבט תשמ”ד שיחה א

זירוז לממנום על הוצאה לאור קובצי תורה לעמוד נגד פיתויי 
118395היצר ועניני עצלות - טו' בשבט תשד”מ שיחה ג

שתי ההכנות ההפכיות למתן תורה; אחדות ופשיטות, 
118396וצמצום והגבלה - טו' שבט תשמ”ה שיחה ד

פלוגתת הבבלי וירושלמי סוף בבא בתרא בדין ערב, אי משעבד 
118397עצמו גם בלי קנין - ט”ו בשבט תשמ”ה שיחה ג

ההוראה מט”ו בשבט שכל העבודה של תורה ומצות צריך 
118398להיות מתוך תענוג - טו' שבט תשמ”ה שיחה א

118399פרטי שבעת המינים בעבודת ה' - טו' שבט תשנ”ב
בענין ענינו של ”עבד עברי” בעבודת כאו”א מישראל, והקשר למוצ”ש 

118400ולחודש אדר א' - מוצאי משפטים תשל”ח עד סעיף יד

החידוש שבזהר דכאשר הנשמה עוסק בתורה  ובמצוות הקב”ה 
118401”אנהיר לה בכמה נהורין” - כ”ז שבט תשל”ט שיחה ד

בענין התורה חסה על ממונם של ישראל, ושלילת בזבוז ממון בשביל 
118402נסיעות לשמחות - כז' שבט מוצאי משפטים תשל”ט שיחה אות נ

כמה הוראות  ממחצית השקל, בפרט בענין אהבת ישראל, וכן יוקר 
118403הממון לעבודת ה' - כז' שבט מוצאי משפטים תשל”ט שיחה א

בענין מדוע מצוות הראשונות שאחר מ”ת משפטים דוקא 
118404- כז' שבט מוצאי משפטים תשל”ט שיחה ג

ביאור בפרש”י במשפטים על הפסוק ”אשר הכינותי” - 
118405כז' שבט מוצאי משפטים תשל”ט סעיף לג

118406החדש אשר נהפך לששון - ל' שבט תשל”ה שיחה ד
בא' באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאים - שייכותם ע”ד 

118407החסידות, וקדימת שקלים - אדר”ח אדר תש”מ שיחה א

118408חיבור בין שני אדר - א' אדר ב' תשמ”ט שיחה א
הטעם שהתחלת נדבת המשכן ”זהב”, ר”ת זה הנותן בריא, 

118409השייכות לחדש אדר - ליל בדר”ח אדר א' תשנ”ב

118410ביאור במחז”ל שגאולת פורים תלוי בלידת משה ז' אדר - ז' אדר תשל”ו שיחה ב
118411ביאור לשון רש”י כדאי יום הלידה שתכפר על יום המיתה - ז' אדר תשמ”ה שיחה ב

פעולת ז' אדר על פורים וכל ימי החודש, ההוראה מענינו של 
118412משה רבינו - לימוד התורה - ז' אדר תשמ”ה שיחה א

118413ביאור ד' לשונות ברמב”ם וההוראה מזה - ז' אדר תשמ”ה שיחה ג
והי' המזבח קודש קדשים כל הנוגע במזבח יקדש - במזבח 

118414הפנימי שבתוך כאו”א מישראל - ז' אדר תשמ”ח אות י

המעלה בכך שבפרשת תצוה לא נזכר שם משה, הקשר לז' 
118415אדר, לידת משה והסתלקותו - ז' אדר א' תשנ”ב

ההסבר והמקור להחידוש, שאין הגיהנם נפתח עד אחרי גמר סעודת 
118416מלוה מלכה - מוצאי משפטים ומוצאי תצוה תשל”ט עמוד נח

מדוע חייבים לזכור עמלק תמיד, כשהציווי למחות עמלק רק לאחר 
118417כניסה לארץ - מוצאי תצוה יא' אדר תשל”ט שיחה א

118418קטרוג של המן ”ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים” - מוצ”ש תצוה תשל”ט שיחה ב

# IDדיבור המתחיל
על פרש”י מילוי י' חינוך, ואודות פירושו על ציור האיפוד 

118419- מוצאי תצוה יא' אדר תשל”ט סעיף כד

מיחידות הפני מנחם עם הרבי שם ”פורים קטן” ובנוגע 
118420לשנה  מעוברת - יב' אדר א' תשד”מ סעיף ח

מיחידות הפני מנחם עם הרבי בענין עריכת סיומים 
118421בפרסום גדול - יב' אדר א' תשד”מ סעיף טז

118422מיחידות הפני מנחם עם הרבי בענין דף יומי ירושלמי - יב' אדר א' תשד”מ סעיף א
מסירת נפש אדמו”ר הריי”ץ באמירת המאמר פורים קטן 

118423תרפ”ז - י”ג אדר א' תשד”מ יחידות סעיף ב

ההבדל בין ב' המלחמות של עמלק עם בני ישראל לפני מתן תורה 
118424ולפני הכניסה לארץ ישראל - פורים תשט”ז שיחה ה

ביאור בדברי המדרש התמוה ”כיצד יתקיימו שתי הזכירות” 
118425שבת ועמלק - פורים תשי”ז סעיף ט

118426הוראה ממחז”ל שהמשכן מכפר על העגל, חטא ע”ז בדקות - פורים תשי”ז שיחה ג
סיפור מחסיד פשוט שהתפלל בהתלהבות מ' שנה עם תורה 

118427ששמע מאדה”ז על זכור ושמור - פורים תשי”ח שיחה ב

שש אנוכי על אמרותיך זו מילה, ומעלת ברית מילה אצל בנ”י לגבי 
118428אומות העולם המלים עצמם - פורים תשי”ט שיחה ב

ההבדל המהותי בין תורתם של ראשונים לאחרונים כהחילוק 
118429בין ראי' לשמיעה - פורים תשי”ט אות יג

עבדים כנענים במצוות פורים ע”פ נגלה וההוראה בעבודת 
118430ה' לכל אחד - פורים תשי”ט אות טז

ביאור ”כדאי יום הלידה שיכפר על יום המיתה, ושביום שנולד 
118431נתמלא הבית אורה” - פורים תשי”ט שיחה ד

118432ההוראה מענין רחיצת הכהנים בכיור קודם העבודה במקדש - פורים תש”כ אות טו
עשיית טובה לזולת צ”ל באופן שנותן ”קרעכץ” על צרת הזולת ,ובאם 

118433לאו ה”ז כמו ”חסד לאומים חטאת” - פורים תש”כ שיחה ה

הקשר בין מלחמת עמלק ואיסור ”לא יהיה לך איפה ואיפה ” 
118434והוראה לענין חינוך בנים - פורים תשכ”ב שיחה ג

דבריו המופלאים של הרמב”ם ד”כס י”ה” היא תיבה אחת, המורה 
118435על השגחתו ומלכותו ית' - פורים תשכ”ב שיחה ו

בענין נערים פני זקן ילבינו לנצלו לקדושה, ושהבנים ישתדלו 
118436בתומ”צ יותר מאבותיהם - פורים תשכ”ב שיחה ד

118437נגד לימודי חול - פורים תשכ”ב שיחה יב
118438סיפור אודות ר' פנחס רייזיס, ולידת משה בזכות מרים ויוכבד דוקא - פורים תשכ”ג שיחה ז

מלחמת עמלק ”מדור דור” אצל כל אחד עד סוף הדורות 
118439גם אצל עובדי ה' - פורים תשכ”ג אות ה

118440המלחמה הרוחניות של דורנו נגד רדיפת אחרי מותרות - פורים תשכ”ג שיחה ד
ביאור משל המדרש דמחשבת המן היא כצפור שחשבה 

118441שיכולה לייבש את הים - פורים תשכ”ד שיחה ג

הטעם שהרמב”ם הקדים הלכות כלאים להלכות פאה, היפך סדרם בקרא, וביאור 
118442לשון המשנה בט”ו באדר מכריזין על כלאים ועל שקלים - פורים תשכ”ד אות יג

הטעם שהיו”ט נקרא בשם ”פורים” בלשון פרסי, ולא גורלות 
118443פור הוה הגורל בלשון הקודש - פורים תשכ”ו סעי' ז

”נקודת היהדות” השווה בכל ישראל,מנער ועד זקן טף ונשים, 
118444וזו לא הי' יכול המן לסבול - פורים תשכ”ו שיחה ב

ביטול קליפת עמלק ע”י עבודת התפלה, גם אלה שתורתם 
118445אומנתם צריכים לעסוק בזה - פורים תשכ”ו אות י

ההוראה מהקדמת מחיית עמלק לפורים, שלילת הקרירות 
118446וההתפעלות מהניסים שבכל יום עמנו - פורים תשכ”ז אות ג

ההוראה לבנ”י ממ”ש ”וישם אחשורוש מס על הארץ, וכל 
118447פרשת גדולתו כתובים” - פורים תשכ”ז אות ו

בענין האיסור לערוך וויכוחים עם גלחים, והקשר לגזירת המן בגלל 
118448”שנהנו מסעודתו של אותו רשע” - פורים תשכ”ז שיחה ה

התוכן הרוחני בענין ”אותו היום נטלו עשר עטרות” והדברים 
118449הנפלאים בתורת כהנים - פורים תשכ”ז אות יא

ביאור במאמר ”אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה” 
118450דוקא ולא פלפול - פורים תשכ”ז שיחה ב

הטעם שקוראים סיפור נינוה - תשובת אומה”ע דוקא - 
118451בהפטרת מנחת יו”כ - פורים תשכ”ח שיחה ד

ההכרח להרביץ תורה ויהדות בכל ד' כנפות הארץ, גם בפינה נידחת, ונחמה 
118452להשלוחים הנמצאים במקומות רחוקים דוקא - פורים תשכ”ח אות ז

ביאור בתניא פרק ח' שרבינו הקדוש לא נהנה מעוה”ז כל ימיו, למרות הרחבות 
118453שלו בגשמיות, והנהגת כמה צדיקים ברחבות - פורים תשכ”ח אות ט

מקומם של תעניות בעבודת התשובה לשיטת רבינו הזקן 
118454אגרת התשובה פ”א - פורים תשכ”ט שיחה ז

הצרה הגדולה ביותר שאנו בימי המלך אחשורוש ולא בימי 
118455המלך המשיח - פורים תשכ”ט שיחה א

ביאור מארז”ל טוב שבמצרים הרוג והוויכוחים שניהלו אוה”ע 
118456במשך הדורות  בזה - פורים תשכ”ט שיחה ט

ביאור במ”ש ש”עמלק” בגי' ”רם” ו”גורל” עם הכולל, והטעם של שם 
118457”פורים” ולא ”גורל” - פורים תשל”א שיחה אחרי המאמר

פורים תורה על מחז”ל ג' שהיו בעצת פרעה בלעם שייעץ איוב 
118458ששתק ויתרו שברח - פורים תשל”א שיחה ח

הטעם שבפורים ”כל הפושט יד נותנים לו - אפי' עכו”ם”, 
118460והזהירות שלא להתבזות בפני גוי - פורים תשל”ב אות ח

מדוע המגילה מתארת כל הפרטים של סעודת אחשורוש - 
118461מאי נפק”מ בשבילנו - פורים תשל”ג שיחה ו

118462ענין בנגלה בענין פירשו ממנו מקצת סנהדרין - פורים תשל”ג שיחה ז
118463איזהו אשה כשרה העושה ”רצון בעלה” - פורים תשל”ה שיחה ו

118464אודות חיוב תפילין דרבינו תם - פורים תשל”ו שיחה ח
הטעם שלא מצינו בתורה העונש דישיבה בבית האסורים, והנחיצות 

118465לתת לכאלה עזר רוחני - פורים תשל”ו שיחה ד

118466שריקה באמצע הניגון מנהג שיש לו מקור בש”ס וחז”ל - פורים תשל”ו סעיף י
ביאור בפרש”י ויקהל לה,כו שהנשים ”מעל גבי העזים היו טווין”, והזהירות 

118467בלימוד חומש עם פרש”י שלא לשכוח איך היא המציאות - פורים תשל”ו

ביאור לשון הרמב”ם דבהמ”ק צ”ל ”מקום להיות מקריבים בו 
118468קרבנות” והוראה מזה - פורים תשל”ח סעיף כו

118469הטעם שנס פורים הי' קשור עם ”משתה היין” דוקה - פורים תשל”ט  שיחה א
118470הקשר דנס פורים ל”משתה היין”; כל ההעלם בשביל הגילוי - פורים תשל”ט שיחה ב

אדמו”ר זי”ע / קול רבינו: שיחות )המשך(
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# IDדיבור המתחיל
פורים שחל אחר השבת להרבות בשמחה באופן שיורגש 

118471יותר מהשבת - פורים תש”מ שיחה ג

118472ענין לבסומי בכל השנה מופרך ומעלת והוראת עד דלא ידע בפורים - פורים תש”מ שיחה ב
118473כוחם של קטנים ”להשבית איוב ומתנקם” - פורים קטן תשמ”א כינוס צבאות ה

העבודה ד”איש יהודי היה בשושן הבירה” שייך לכל אחד בכל הזמנים עפ”י 
118474דברי הרמב”ם ע”י מצוה אחת הכריע כל העולם - פורים תשמ”ב שיחה ו

כרצון איש ואיש מלמד אותנו שליהודי צ”ל גאון יעקב וגם אחשורוש 
118475בשושן הבירה מכיר ומייקר א”ז - פורים תשמ”ב שיחה ב

מעלתן של נשי ובנות ישראל המודגשת במגילת אסתר והשפעתן 
118476על הבעל ועל חינוך הילדים - פורים תשמ”ג שיחה ג

הטעם שעושים התוועדות לשמוע דברי התעוררות ולא 
118477ללמוד מוסר לעצמו - פורים תשמ”ג שיחה ב

ההשתדלות לשחרר ולהוציא יהודי רוסיא והקשר לההשתדלות בענין 
118478חינוך הכשר במדינות החפשיות - פורים תשמ”ג שיחה ב

המעלה המיוחדת בלימוד שיעור יומי בספר הרמב”ם שהוא הלכות 
118479פסוקות שווה לכל נפש - פורים תשמ”ד שיחה ה

כל פרטי המגילה מתחילתו ועד סופו, אף שבתחלה לא נראה, קשורים הם. 
118480כמו”כ כל חיי האדם מהווים חוליא אחת שלימה - פורים תשמ”ד שיחה ב

118481הוראה מהנהגת מרדכי והוא יושב בשער המלך - פורים תשמ”ד שיחה ג
118482הדגשת ענין האחדות בפורים - פורים תשמ”ה שיחה א

118483כמה דרגות בעד דלא ידע - פורים תשמ”ה שיחה ב
מדוע נתן הקב”ה ”יישר כח” למשה על שבירת הלוחות, הכרח 

118484שבירת הלב להבנת התורה - פורים תשמ”ה שיחה ה

פורים קטן - נצחון של יהדות, במיוחד אחרי תרפ”ז, החינוך 
118485של עוללים ויונקים - פורים קטן תשמ”ו שיחה א

118486זירוז שלושים יום לפני החג להוספה בפעולות בעניני פורים - פורים קטן תשמ”ו שיחה ג
מעלת פורים קטן על פורים גדול להיותו ראשון - שעל ידו נעשית 

118487הפתיחה לכל עניני פורים - פורים קטן תשמ”ו שיחה ב

118488שיעור חומש היומי - מצות מחצית השקל, ושייכותו לפורים - פורים קטן תשמ”ו שיחה ד
המשכת ברכת פורים לכל א' למעלה ממדידה והגבלה וזה גופא בפועל 

118489ממש למטה מעשרה טפחים - פורים תשמ”ז שיחה א

הדגשת חידוש בכל עניני פורים - מצוה מיוחדת דרבנן בהוספה על 
118490המצות מה”ת שבפעולות אלו - פורים תשמ”ט שיחה א

עניני פורים נעשים באופן של רבים הדגשה בקביעות שנה זו, 
118491עיבור, פורים בימי ג' וד'. - פורים תשמ”ט שיחה ב

בענין מי מביא  מנחת חביתי כה”ג כשמת ולא מינהו אחר 
118492תחתיו - טז' אד”ש פ' צו תשל”ח שיחה ב

הסכנה באוטונומי' בא”י,  פרשת ”ילדי טעהראן”  השני' 
118493בזמננו - מוצאי תשא יח' אדר תשל”ט

ביאור בדברי הזוהר בפרשת כי תשא אודות המנהג ”לעשות קשרים 
118494סגולה לזיכרון” - מוצאי תשא יח' אדר תשל”ט שיחה ד

הקשר בין ענין המנורה ומזבח הקטורת שלישי ויקה”פ בעבודת 
118495האדם - ליל יט' אדר תשמ”ה יחידות כללית ה

ביאור לשון הרמב”ם בסה”מ דאפר פרה צריך להיות ”מזומן” למי 
118496שיצטרך, וע”פ חסידות - מוצאי שמיני כג' אדר תשל”ח שיחה א

ההוראה המיוחדת מחיבור שתי הפרשיות  ויקה”פ - צירוף מעלת 
118497הציבור ומעלת היחיד - כג' אדר ”לידידי ליובאוויטש” אות ה

התחלת ”ויקהל” קיבוץ גליות בזמננו בחסד וברחמים; 
118498הקהלת י' כוחות הנפש - כג' אדר א' תשנ”ב

118499 בענין השקלים - כה' אדר א' ויקהל תשל”ח פ' שקלים שיחה א
ההוראה מכך שויקהל פקודי חל בפ' החודש, וכן מיום כ”ה אדר, יום 

118500שנברא העולם לדעת ר' יהושע - כ”ה אדר תשל”ט אות כ”ו

118501ביאור ג' הדיעות בזוהר בפסוק ”זאת מנוחתי עדי עד” - מוצאי ויק”פ תשל”ט שיחה ד
שמ”ב ניסן החודש הוראה מזה שנכפל בפרשיות ויק”פ מעשה 

118502המשכן - מוצאי ויק”פ כה' אדר תשל”ט שיחה ב

מעלת עבודת קרבנות שענינה מס”נ, הוראה מתרומה החדשה 
118503שמתחלת בר”ח ניסן - מוצאי ויק”פ כה' אדר תשל”ט שיחה א

ביאור בשאילת רש”י על קדימת משכן להכלים - מוצאי ויק”פ 
118504כה' אדר תשל”ט שמ”ב ניסן החודש שיחה ד

שלש הוראות ממאורע המבהיל דחטיפת בני אדם בעיר הבירה 
118505דארצות הברית - כח' אדר תשל”ז שיחה ב

ההוראה מחידוש במחצית השקל שע”י השתתפות קטנה יש לאדם 
118506חלק בכל קרבנות הציבור - אדר”ח אדר ב' תשל”ו שיחה ב

118507ההוראה ממחצית השקל בעבודת התפילה בכל יום - אדר”ח אדר ב' תשל”ו שיחה א
מעלת ר”ח ניסן, והקשר לב' הפירושים ”ויקרא ה' אל משה” למטה 

118508מהוי' או למעלה מכל השמות - ר”ח ניסן תש”מ שיחה ב

מעלת ר”ח ניסן שבו הוקם המשכן ושנטל עשר עטרות, 
118509בעבודת האדם - ר”ח ניסן תש”מ שיחה א

מעלת ת”ת של אבריכי כולל, ותוספת תמיכה לחג, ולאידך 
118510הצורך לבחון בלימודיהם - ר”ח ניסן תש”מ שיחה ג

118511הקהל - ב' ניסן תשמ”ח שיחה א
118512מברכת החמה תשמ”א - ד' ניסן תשמ”א ב' שיחות ראשונות

ביתו זו אשתו - הוראה לנשי ישראל שעבודת כה”ג ביו”כ 
118513תלוי בעקרת הבית - יא' ניסן תשכ”ב שיחה ג

דברי אדמוה”ז בהל' ת”ת שב' או ג' שנים אחרי החתונה יכולים 
118514ללמוד בלי טירדות - י”א ניסן תשכ”ב שיחה ו

118515הדרן על מס' פסחים - יא' ניסן תשכ”ב שיחה ב
סברת הקס”ד בגמ' שאדם נברא בשביל ”עמל מלאכה” או ”עמל 

118516שיחה” ולא לעמל תורה - י”א ניסן תשל”ב שיחה ד

אף להמסקנא שאדם נברא ל”עמל תורה”- צ”ל ”עמל מלאכה” ו”עמל 
118517שיחה” בשביל הצלחת התורה - י”א ניסן תשל”ב שיחה ה

הטעם לטבע זה גופא הוא לפי שהקב”ה רוצה שהאדם יהי' ”שותף 
118518להקב”ה במעשה בראשית” - י”א ניסן תשל”ב שיחה ג

118519הדרן על מס' פסחים - לשיטתייהו דר' ישמעאל ור' עקיבא - יא ניסן תשל”ב שיחה ז
הקב”ה שהוא ”עצם הטוב” ברא את האדם באופן שהוא מתענג 

118520דוקא מדבר הבא ביגיעת עצמו - י”א ניסן תשל”ב שיחה ב

בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים - על ידי 
118521ההכרה בניסים שבכל יום עמנו -  י”א ניסן תשל”ג שיחה ג

118522אמונה בה' אחר השואה - יא' ניסן תשל”ג שיחה ה

# IDדיבור המתחיל
הדרן עמ”ס מגילה בדין שואלין ודורשין בהלכות החג, ושקו”ט 

118523בדיני ערב פסח שחל בשבת - י”א ניסן תשל”ד אות ה

118524הנחיצות לנצל כל הכוחות שניתן לאדם לעבודת ה' - י”א ניסן תשל”ד שיחה ג
ביאור לשון רמב”ם חייב אדם ”להראות” את עצמו כאילו הוא יצא 

118525ממצרים ולא ”לראות” - יא' ניסן תשל”ה שיחה ח

118526המנהג הגרוע שסוגרים החדרים והישיבות בימים שלפני חה”פ - יא ניסן תשל”ה שיחה ג
118527בענין אחד היה אברהם - הכח בכל יחיד לפעול בכל העולם - יא' ניסן תשל”ו שיחה א

היחס לא”י :לא התחלתא דגאולה ח”ו, אבל לאידך ע”פ 
118528תורה זוהי ארצנו - י”א ניסן תשל”ו שיחה ד

ביאור מאמר רז”ל התמוה ערובין דף פ”ו שרבינו הקדוש הי' 
118529”מכבד עשירים” - י”א ניסן תשל”ו שיחה ד

שלילת תאוות ממון וניצול כסף וזהב רק בשביל המקדש 
118530- עניני קדושה - י”א ניסן תשל”ו שיחה ג

חובת ההשתדלות לבקר בבתי סהר ובבתי רפואה לשמח את 
118531הנדכאים ושבורי לב - י”א ניסן תשל”ו שיחה ה

חודש הגאולה, ביאור ענין חירות רוחנית, דוגמא מעשיר שנפטר שחי 
118532יותר גרוע מעני בבית האסורים - י”א ניסן תשל”ו שיחה ב

118533שלילת הוספת הזכרה לקדושי השואה - בהגדה של פסח - י”א ניסן תשל”ז שיחה ה
ההבדל בין קרבן פסח הבא בחול לשבת בעבודת האדם חילוק 

118534בין בעל עסק ליושב אהל - י”א ניסן תשל”ז שיחה ג

קרבן פסח בערב פסח שחל בשבת - לשיטתייהו של ר' יאשיהו 
118535ור' יונתן בגדר ציבור ויחיד - י”א ניסן תשל”ז שיחה ד

גודל ההשתדלות נשיאי החסידות, החל מהבעש”ט לעסוק בחינוך תשב”ר, וגודל 
118536ענין הכרזת הממשלה לקבוע יום בשנה כיום החינוך - י”א ניסן תשל”ח אות ז

הפלא שעל כסף ארצות הברית חקוק ענין הביטחון בה' והצורך שהממשלה תנצל 
118537השפעתה על שאר המדינות לחזק האמונה בהשם - י”א ניסן תשל”ח אות כב

בענין אין לך יום כו' כדי שתהי' הוספה בקדושה - פתיחת בתי 
118538כנסיות גם בלילה - יא' ניסן תשל”ח שיחה ד

ביאור בסיפור הגמ' שמלך פרס תיקן מקומו של אבנט אצל אמורא, 
ביאור ענין האבנט על דרך הסוד, הרמז שהגמ' נקט אבנט בלשון ארמי 

”המיינא” למאורעות בפרס בזמננו - י”א ניסן תשל”ט אות לג
118539

קשר פסח לחינוך, שיטות אדמה”ז והרמב”ם בענין קטן שהגדיל 
118540בין שני פסחים - מוצאי צו י”א ניסן תשל”ט שיחה ה

ביאור נפלא בפרש”י על פסוק בפ' צו ח,לד כאשר צוה ה' לעשות 
118541לכפר עליכם - מוצאי צו י”א ניסן תשל”ט שיחה ד

בענין שבת הגדול ע”ש נס הגדול - למכה מצרים בבכוריהם 
118542ובעבודת ה' - מוצאי צו י”א ניסן תשל”ט שיחה א

החידוש בשבת הגדול וחג הפסח על זכירת יצ”מ שבכל יום ומעלת 
118543יצ”מ שבכל יום - מוצאי צו י”א ניסן תשל”ט שיחה ב

הדגשת ענין החינוך בליל פסח שצ”ל ”הבן שואל”, ומשבת הגדול מכינים לפסח, 
118544למצוא אנשים שאין יודעים מאומה מפסח ולהביאם להסדר - י”א ניסן תשל”ט אות כ

118545תפקידם של ילדים - והשיב לב אבות ע”י בנים - י”א ניסן תש”מ שיחה ג
נשיא לבני אשר.. מעדני מלך. לימוד והוראה מקרבן אשר - עבודת 

118546ה' מתוך תענוג גם בזמן הגלות - י”א ניסן תש”מ שיחה ז

ההוראה מאיסור שחוטי חוץ, שחלבו ודמו של יהודי צ”ל רק 
118547בעניני קדושה - י”א ניסן תשמ”א שיחה אחרונה

118548שיטת הרמב”ם בחיוב זכירת יצי”מ בכל יום - יא ניסן תשמ”ב שיחה ח
שתי ההוראות ממצות ספירת העומר - גודל ההשתוקקות לקבלת 

118549התורה, ויוקר ענין הזמן - י”א ניסן תשמ”ב שיחה ה

118550הדרן על ספר היד החזקה - יא' ניסן תשמ”ב שיחה ז
ההוראה מציון יום הולדת - החיוב ללכת מחיל אל חיל עד 

118551להיות כמו ברי' חדשה - י”א ניסן תשמ”ג שיחה ד

118552אודות השפעה על אוה”ע, סיפור מיהודי בעל ”יאכטה” - יא' ניסן תשמ”ג שיחה ב
החובה להנהיג רגע של שתיקה בבתי ספר עממיים כדי להחדיר את 

118553ההכרה שיש עין רואה ואוזן שומעת - י”א ניסן תשמ”ג שיחה ג

118554הדפסת תניא בכל עיר שעי”ז יפוצו מעיינותך חוצה כפשוטו - י”א ניסן תשד”מ שיחה ה
118555הדגשת הרגע המדוייק שבו יצאו ממצרים בעבודת ה' - י”א ניסן תשמ”ד שיחה ג

118556ענינו של נשיא לבני אשר בעבודת ה' והקשר למספר י”א דוקא - י”א ניסן תשמ”ה שיחה ו
הקשר בין תחילת השיעור ליום ג' ”ותצא אש ותאכל על המזבח” גו', וסיום השיעור 

118557”ולהורות גו' כל החוקים גו'”, והקשר לחידוש דמתן תורה - י”א ניסן תשמ”ה אות לה

118558אודות ענין החגיגה דיום הולדת - י”א ניסן תשמ”ה שיחה ב
118559היתר לימוד פנימיות התורה ברבים בדורות האחרונים - י”ב ניסן תשל”ח שיחה ב

ביאור מעלת מספר מאה עפ”י חסידות וקבלה - בקשר לשנת המאה 
118560להסתלקות אדמור הצמח צדק - י”ג ניסן תשכ”ו שיחה ה

ביאור בתורת אדמה”ז בהאל”ף זעירא של ויקרא, איך משה רבינו החזיק את 
118561עצמו עניו מכל האדם אשר על פני האדמה - י”ג ניסן תשכ”ו שיחה ג

ההוראה מענין מחצית השקל - שנותנים רק חצי - שכל אחד צריך 
118562לחבירו כדי להיות שלם - י”ג ניסן תשל”ח שיחה א

סיום מס' פסחים והקשר למס' שקלים, והתמי' שתלמוד ירושלמי דמס' 
118563שקלים היא בין המסכתות דתלמוד בבלי - י”ג ניסן תשל”ח שיחה א

השתדלות אדמו”ר הצ”צ במסירת נפש אצל הממשלה בהצלת נוער 
118564ישראל שנלקחו לצבא בעל כרחם - אור לי”ג ניסן תשל”ט אות יט

118565שקו”ט בדין קרבן פסח שיש בו גדרי קרבן ציבור וגדרי קרבן יחיד - י”ג ניסן תשל”ט שיחה ה
118566מעלת אמירת תהלים ומעלת ”תהלים אידן” - י”ג ניסן תשל”ט שיחה ב

ענין ”ד' ימי ביקור” והכנה לחג הפסח והקשר להילולא דהצ”צ 
118567שחל בי”ג ניסן - י”ג ניסן תשל”ט שיחה א

הסיבה לכך שהעולם ”שאקלט זיך” - כי אצל מצבם של ישראל 
118568בתורה ומצוות ”שאקלט זיך” - י”ג ניסן תש”מ אות א

ביאור בזה שאדמו”ר הצ”צ כנגד בחינת הדעת - ההוראה מזה שצ”ל אחכה 
118569לו בכל יום שיבוא, וכן הוראה מעבודת הצ”צ - י”ג ניסן תשמ”א שיחה ב

שייכות הילולא דהצמח צדק לביעור חמץ - בקביעות שנה 
118570שערב פסח בשבת - י”ג ניסן תשמ”א שיחה א

118571פלוגתת הבבלי וירושלמי בפירוש ”הרחב פיך ואמלאהו” - י”ג ניסן תשמ”ב שיחה ב
הא לחמא עניא - תוכן הפנימי בשתי המצוות שבנ”י אכלו ביצי”מ, בליל ט”ו עם 

118572אכילת הפסח, ולמחר ביציאתם ממצרים - ליל י”ג ניסן תשמ”ב אות י”ב

שקלי' וטריא על נתינת צדקה במוצ”ש, שהרי בצוואה של ר' יהודה 
118573החסיד נכתב שלא להוציא כסף במוצ”ש - י”ג ניסן תשמ”ג

בזמננו אין רשעים אלא בן שאינו יודע לשאול, נגע ה”עם 
118574ארצות” במדינה זו - י”ג ניסן תשמ”ג שיחה ג

אדמו”ר זי”ע / קול רבינו: שיחות )המשך(
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# IDדיבור המתחיל
ביאור בתחילת שיעור היומי ברמב”ם מצוה ראשונה, ע”ד הדגשת הרמב”ם... ”מצוי 
118575ראשון” שידיעת ה' צריכה לחדור בקיום שאר כל המצוות - י”ג ניסן תשמ”ה שיחה ד

הטעם שמצות נחלות היא מצוה אחרונה במנין המצוות מ”ע, וביאור ג' 
118576הלשונות: חלקנו גורלנו ירושתנו - י”ג ניסן תשמ”ה שיחה ד

סיפור אודות הצ”צ והקונטוניסטים וההוראה שאפי' הרחוקים לע”ע 
118577מיהדות מוכנים לקבל מפנימיות התורה - י”ג ניסן תשמ”ה שיחה ב

ביום הילולא של נשיא ישראל מתגלה הא”ס שבמצוות, וביאור במחז”ל 
118578”הרבה להם תורה ומצוות” - ליל י”ג ניסן תשמ”ו שיחה א

הרמז ע”פ הסוד בביטוי ”משיח נאו” בלע”ז וכן בביטוי 
118579”מצוה טנק” - יג' ניסן תשמ”ז שיחה א

118580בענין נוסח אדמה”ז בסדר קרבן פסח - ע”פ תשמ”ח אחר מנחה
מסירת נפשו של הרה”ג המקובל כו' ר' לוי”צ ברוסיא, שהמצות 

118581לפסח תהיינה כשרות בתכלית - ח”י ניסן תשמ”ג שיחה ב

ביאור בקריאת התורה ביום האחרון דחוה”מ פסח - בדין 
118582פסח שני - יט' ניסן תשמ”ח אחר מעריב

הקשר המיוחד בין ילדי בני ישראל לשביעי של פסח וקריאת ים סוף, וההוראה 
118583מהקריאה דד' דחוה”מ פסח בפרשת פסח שני - כ' ניסן תש”מ

הוכחות שקרבן פסח היא פעולה נמשכת, ושקו”ט בגדר מינוי 
118584קטן על קרבן פסח - כ”ד ניסן תשל”ט שיחה ד

ביאור בפרקי אבות פרק א' משנה ט: שמעון בן שטח אומר הוי מרבה 
118585לחקור את העדים - מוצאי ש”פ שמיני תשל”ט אות ל

118586מצש”פ שמיני מברכים אייר, ניסן אייר- פסח ראשון שני - כ”ד ניסן תשל”ט שיחה א
118587ההוראה מקביעות מברכים אייר בפ' שמיני; שמיני למילואים - כ”ד ניסן תשל”ט שיחה ב

פלוגתת משה ואהרן אם יש חילוק בין קדשי שעה וקדשי דורות 
118588לענין אנינות - מוצ”ש שמיני תשל”ט אות לב

ההוראה מהסיפור בגמ' סנהדרין דף צ”א שקרה כ”ד ניסן, אודות 
הויכוח בין האומות עם גביהה בן פסיסא לפני אלכסנדר מוקדון 

בענין בעלות ישראל על א”י - כ”ד ניסן תשמ”ז אות י”א
118589

ההוראה מדברי הרמב”ם שהאיסור דלא תיטע לך אשרה הוא גם 
118590כשעשאו לנוי - כ”ה ניסן תשמ”ח ביחידות סעיף יא

118591עשו ככל אשר ביכולתכם - כ”ח ניסן תשנ”א
חשיבת הבל תשב”ר, וההצעה שיחזרו ששה פסוקים ומאמרי רז”ל 

118592בע”פ לשננם בכל עת - ליל א' דר”ח אייר תשל”ו שיחה ב

הטעם שצ”ל מצה ומרור מונחים לפניך מצד מעלת הגשמיות 
118593והקשר לכימי צאתך גו' - מוצ”ש אחרי תשל”ח שיחה ב

118594עבודת נדב ואביהו ושלימותה - כ”ט ניסן תשל”ח שיחה ג
אתם נצבים גו' כולכם - אחדות ישראל אינה סתירה לכך שיש 

118595הרבה חילוקים בבני ישראל - כט ניסן תשל”ח שיחה א

118596בענין המבצעים תפילין ומזוזה שהם שמירה בפשטות - אדר”ח אייר תשל”ה שיחה ב
ביאור הטעם שפסח נקרא ”שבת” , וספרתם לכם ממחרת השבת, 

118597והתעוררות למצות נרות שבת ויו”ט - ל' ניסן תשל”ה אות ב

ההוראה מחדשים אדר ניסן אייר- שענינם שמחה גאולה ומצוה צוותא וחיבור 
118598בכל יום- בענין העבודה דהפצת המעיינות - ל' ניסן תשמ”א שיחה ב

ההוראה בעבודת ה' מג' החדשים: אדר - שמחה; ניסן - גאולה; 
118599אייר ספה”ע - אדר”ח אייר תשמ”א שיחה א

118600פתגם אדמו”ר מהר”ש שהעבודה צ”ל ”לכתחלה אריבער” - אדר”ח אייר תשמ”א שיחה ה
פתגם הריי”ץ שאין לו ”פאטענט” על עבודת החינוך, והוראות 

118601מעשיות שונות בעבודת החינוך - ב' אייר תשל”ו שיחה ב

הדרכים בהם ”חינך” הקב”ה את בנ”י בצאתם ממצרים, וההוראה 
118602בדרכי החינוך של קטנים - ב' אייר תשל”ו שיחה א

בענין החובה על מנהלי ישיבות להגדיל מספר התלמידים 
118603למרות קישויים כספיים - ב' אייר תשל”ו שיחה ג

ביאור בלקוטי לוי יצחק על הזוהר בעניו ”אמרי נא אחותי את”, וביאור בדברי 
118604הרשב”א שאברהם ושרה הם נשמה וגוף - ב' אייר תשל”ט שיחה ג

פרק”א פ”ב מ”ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא 
118605לצורך עצמן - מוצאי תזו”מ ב' אייר תשל”ט שיחה ג

מוצש”פ תזריע - הקשר בין א' אייר יום מנין בנ”י במדבר, והתחלת בנין בית 
118606ראשון לב' אייר תפארת שבתארת - מוצאי תזו”מ ב' אייר תשל”ט שיחה ב

מצש”פ תזריע - יום הולדת אדמו”ר המהר”ש תפארת שבתפארת - הפלאה מיוחדת 
118607בספירת העומר שאומרים ועי”ז יושפע שפע רב - מוצאי תזו”מ ב' אייר תשל”ט שיחה א

מעלת מלוה מלכה בפרט בימי ספירה ואיך אפשר להרגיש בשבת 
118608כאילו מלאכתך עשוי - מוצאי תזו”מ ב' אייר תשל”ט שיחה ג

118609אודות בעל היום הולדת אדמו”ר המהר”ש - ב' אייר תשמ”ח
118610ביאור בפרקי אבות פ”ג מט”ו הכל צפוי וכו' - מוצאי אמור י”ג אייר תשל”ח שיחה ב-ג

מצש”פ אמור - הטעם שאנו חוגגים פסח שני בגלות הגם שכל ענינו הוא 
118611רק למי שלא חגג פסח הראשון במועדו - פסח שני תשל”ח שיחה א

ביאור בפרש”י קדושים עה”פ ובקוצרכם גו' לא תכלה גו' לעני ולגר 
118612תעזוב אותם - מוצאי אמור י”ג אייר תשל”ח סעי' ט

118613בענין איסור החזרת שטחים - פסח שני תש”מ שיחה ו
ביאור בב' הדיעות האם פסח שני תשלומין לפסח ראשון 

118614או רגל בפני עצמו - פסח שני תש”מ שיחה ב

118615ההוראה מפסח שני שאין אבוד - פסח שני תש”מ שיחה א
118616פסח שני נהיתה על ידי תביעת בנ”י - פסח שני תשמ”ג שיחה א

הזהירות הגדולה שצ”ל ב”לא יבוש מפני המלעיגים”, שלכן באה 
118617אזהרה זו בתחילת השו”ע - י”ד אייר תשמ”ג שיחה ה

ביאור שיטת רשב”י תוספתא פסחים דאין ציבור נדחה לפסח שני, 
118618והשייכות למדריגת רשב”י - פסח שני תשמ”ג שיחה ב

118619בקשר למשיח שכל אחד יכול לתבוע, ובפרט בעניני הגאולה - פסח שני תשד”מ שיחה א
הוראה מפסח שני; שכל אחד יכול לתבוע, ובפרט בעניני 

118620הגאולה - פסח שני תשד”מ שיחה א

הפירוש הפנימי ב”חוקותי”-לשון חקיקה- שעבודת האדם צריכה 
118621להיות חקוקה בעצם נפשו - פסח שני תשמ”ד שיחה ב

ביאור השיטה דפסח שני ”רגל בפני עצמו” בעבודת האדם, שגם אדם 
118622המושלם חייב להעלות בקודש - פסח שני תשמ”ד שיחה ב

העבודה דפסח שני ע”פ חסידות מדריגה שני בדילוג, ובפשטות 
118623תשלומין לראשון - פסח שני תשמ”ז שיחה א

גודל ענין הצדקה, ונתינת צדקה בפרסום דוקא שאחרים 
118624ילמדו ממנו - פסח שני תשמ”ז שיחה ב

תוכנו הפנימי של פסח שני - תיקון העבר, והחידוש בפסח שני 
118625שנתחדש על ידי תביעות בנ”י - י”ד אייר תשמ”ג

# IDדיבור המתחיל
גודל הענין בעריכת תהלוכת לתשב”ר בל”ג בעומר לכבודו 

118626של רשב”י - ט”ו אייר תשמ”ח אות יג

118627שייכות מיוחדת של יום טו אייר עם ענין הגאולה - טו אייר תשנ”א
ההוראות מפרטי מצות שמיטה לכאו”א מישראל, גם לאלה 

118628הדרים בחוץ לארץ - ט”ז אייר תשל”ה אות ב

118629אודות החובה להציל ”ילדי תימן” מלנתקם מיהדות - ל”ג בעומר תשי”א שיחה ג
סיפור בכתבי האר”י ז”ל אודות התלמיד של רשב”י שהיה אומר נחם בכל 

118630יום וכשאמר בל”ג בעומר נענש על זה - ל”ג בעומר תשכ”ב שיחה א

118631הטעם שמצוה לשמוח בהילולא דרשב”י - ל”ג בעומר תשל”ה שיחה א
הצעה שתשב”ר יחזרו עוד ששה פסוקים ומאמרי חז”ל בע”פ, כולל 

118632פתגמים מספר התניא פ' לג - ל”ג בעומר תשל”ו אות ב

באסיפות לחיזוק היהדות אסור להסתפק בהחלטות כלליות אלא חייבים 
118633להתחיל מיד במעשה בפועל - ליל ל”ג בעומר תשל”ז שיחה ג

118634איך אפשר להיות אצל כל אחד תורתו אומנתו - לג' בעומר תשל”ח שיחה ב
ההוראה לאנשים כערכנו מהא דרשב”י תורתו אומנתו ופעל ירידת 

118635גשמים על ידי אמירת תורה - ל”ג בעומר תשל”ח שיחה א

תלמידי הישיבות וכוללים צ”ל תורתו אומנתו מבלי שייכות 
118636לעסקנות בדוגמת רשב”י - ל”ג בעומר תשל”ח שיחה ג

החזוק והעידוד בעבודת האדם ממאמר רשב”י כל מקום שגלו ישראל 
118637שכינה עמהם - ל”ג בעומר תש”מ בהפאראד שיחה ב

סגולת יום ל”ג בעומר לפקידת עקרות ע”פ הסיפור עם רשב”י 
118638במדרש שה”ש - מוצאי מצורע ל”ג בעומר תש”מ שיחה ג

הסדר בר”פ בהר: ושבתה הארץ גו' ורק אח”כ שש שנים גו'; ההוראה 
118639מוכי תאמרו מה נאכל - מוצאי מצורע ל”ג בעומר תש”מ שיחה ג

השייכות תשב”ר לרשב”י שהי' תורתו אומנתו, והלימוד מתשב”ר 
118640ברוסיא מתוך הדחק - ל”ג בעומר תשמ”ד בפאראד שיחה ב

118641דברי חיזוק להשתתף בשיעור יומי בספר הרמב”ם - ל”ג בעומר תשמ”ה אות יז
ביאור ברמב”ם לא ישא אדם ודעתו לגרשה - בקשר לנישואים שבין 

118642הקב”ה וכנסת ישראל - ל”ג בעומר תשמ”ו אות כח

הטעם למנהג ישראל שמקשרים השמחה דהילולא דרשב”י 
118643עם תשב”ר דוקא - ל”ג בעומר תשמ”ו שיחה ב

גודל אהבת ישראל דרשב”י שפנה מעסקיו הרוחניים כדי לעזור 
118644ליהודים בצרכיהם הגשמיים - ל”ג בעומר תשמ”ו שיחה א

ענין ברמב”ם בקשר להנישואין בין הקב”ה לכנסת ישראל 
118645ושאין שייך גירושין - ל”ג בעומר תשמ”ו שיחה ג

הטעם שהתורה בחרה במצות שמיטה דוקה ללמדנו שפרטי ודקדוקי 
118646המצות נאמרו מסיני - כ' אייר תשל”ד לנשי חב”ד

ההוראה מאופן נסיעת בנ”י במדבר שעשיית ענינים צ”ל כהוראת 
118647התורה ”ע”פ ה' ביד משה” - כ' אייר תש”מ שיחה ג

חיזוק השלום והאחדות כשהעולם זקוק לישועה גדולה ובפרט ילדי 
118648ישראל וכתיבת ס”ת לזכותם - כ' אייר תשמ”א אות יא

ההכנה למ”ת על ידי ספירת העומר וביאור התואר ”ממלכת 
118649כהנים”, גם בקשר לנשי ישראל - כ”ג אייר תשמ”ב אות א

בענין שליחות בנ”י להפוך מ”מדבר”  לסיני ומקום תורה, ותפקיד 
118650המיוחד של נשי ישראל בזה - כג' אייר תשמ”ב אות יב

118651שבט לוי נמנה מבן חודש להקרות שומרי משמרת - כה' אייר תשל”ג כינוס נשי חב”ד
דברי חיזוק לנשי ישראל להרבות בילודה, וכן אחריותם בחינוך 

118652ילדיהם על הצד היותר טוב - כ”ה אייר תשמ”ג אות ד

ההסברה בכך דזה שנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא אינו גורע 
118653מחשיבותם לגבי אנשים - כ”ה אייר תשמ”ד לנשי חב”ד סעי' ז

ביאור בדברי הרמב”ם סוף הל' ס”ת: כל המחלל את התורה גופו מחולל על הבריות וכל 
118654המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות - כ”ה אייר תשמ”ד לנשי חב”ד סעי' ט

ביאור באבות פ”ה מט”ז כל אהבה שהיא תלוי' בדבר בטל דבר 
118655בטלה אהבה - מוצאי בחוקותי כז' אייר תשל”ח סעיף טו

ביאור דברי רש”י כז,ז בטעם ההבדלים בין ערכי איש ואשה, 
118656זקן וזקנה - מוצאי בחוקותי תשל”ח שיחה ב

מנין בנ”י חשיבות כל יחיד וגודל מעלת זהירות הנשים בצניעות 
118657במצרים - כ”ח אייר תשכ”ח שיחה לנשי חב”ד

חשיבותם של ישראל שמנינם הי' על ידי משה ואהרן ונשיאים דלא 
118659כמנין בנ”א אצל אוה”ע - כ”ח אייר תשמ”ה אות ח

ביאור סדר ההכנות למ”ת: ר”ח - ויחן כאיש אחד; ואתם תהיו 
118660לי ממלכת כהנים וכו' - כט' אייר תשל”ז שיחה א

ביאור בלקוטי לוי”צ על הזוהר עה”פ ”אהרן ובניו יבואו גו'” והקשר להשקו”ט בלקוטי 
118661לוי”צ פרשתנו בענין קדימת עטיפת טלית להנחת תפילין - כ”ט אייר תשל”ט שיחה ג

ביאור בפרקי אבות פרק ו' משנה ג' הלומד מחבירו אפילו אות אחד 
118662בלבד וכו' - מוצאי במדבר כט' אייר תשל”ט אות כט

118663ביאור בפרש”י עה”פ א,נג ולא יהיה קצף - מוצאי במדבר כט' אייר תשל”ט סע' כו
שקו”ט במרז”ל שדוקא תשב”ר נקראים בשם ”משיחי”, וגודל ת”ת 

118664וצדקה שלהם - מוצאי במדבר כ”ט אייר תשל”ט שיחה ג

ביאור נחמת והבטחת הנביא ”יש שכר לפעולתך גו' ושבו בנים לגבולם”, 
118665והעידוד מזה לעבודתינו בזמן הגלות - א' סיון תשמ”ו אות י

שבועות קשור עם משה דוד והבעש”ט, והצד השווה שביניהם 
118666בענין אהבת ישראל וחינוך - ג' סיון תשל”ז שיחה ב

ההכנות בכל שנה לחג השבועות מעין ההכנות בימי משה,ע”י 
118667בחינת משה שבנפש - אור לג' סיון תשל”ט שיחה ב

המעלה לפרסם בעתונות אודות ההכרח שכל אחד יכין עצמו 
118668לקבלת התורה בשבועות - ג' סיון תשל”ט שיחה ג

כמה ביאורים בשייכות דפ' במדבר למתן תורה, וההוראה מפדיון 
118669הבכורים ע”י הלוים - ד' סיון תשמ”ה שיחה א

118670הגבל את ההר וקדשתו בעבודה - ד' סיון תשמ”ט
מ”ת בזכות הבנים דוקא, וגודל המעלה במחנות קיץ שעל 

118671טהרת הקודש - ערב השבועות תשל”ג שיחה א

118672סיום על מס' סוטה - ערב השבועות תשל”ה שיחה א
לנצל ימי ההכנה לשבועות להתבוננות בענין נעשה ונשמע ובענין 

118673ההבדלה בין ישראל לעמים - ערב שבועות תשל”ה

118674סיום על מס' סוטה - ערב השבועות תשל”ו שיחה א
עיקר ענין נתינת התורה לבני אדם ולא למאלכים בשביל 

118675עשיה בפועל - ערב שבועות תשל”ו שיחה ב

ביאור הקשר בין סיום ספירת העומר מלכות שבמלכות, לתחילתה 
118676חסד שבחסד - ערב שבועות תשל”ט שיחה ב
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# IDדיבור המתחיל
הדרן על מס' סוטה וביאור דיוק לשון המשנה ”מתה טהרה 

118677ופרישות” ולא ”בטלו” - ערב השבועות תשל”ט שיחה ד

118678גדר ”הכתרים” בזכות קדימת נעשה לנשמע - ערב השבועות תש”מ שיחה ב
בענין השגחה פרטית ע”פ תורת הבעש”ט, הלימוד מה”כתרים” שנשאו 

118679הילדים בתהלוכת לג' בעומר - ערב השבועות תש”מ שיחה ג

קשר מס' סוטה לימי הספירה, החילוק בין סיומה בירושלמי 
118680מבבלי - ערב השבועות תשמ”ב שיחה א

העבודה הרוחנית דספירת העומר - ספירה לשון בהירות - לזכך את 
118681עצמו ואת חלקו בעולם - ליל ערב שבועות תשמ”ג שיחה ב

הטעם שמנחת עומר באה משל שעורים, מאכל בהמה, והקשר 
118682לסיום מס' סוטה - ה' סיון תשמ”ג שיחה ג

בענין בחמישי בנה משה מזבח והקריב עליו קרבן - הוראה באופן 
118683ההכנות למ”ת - ערב השבועות תשמ”ג שיחה ד

ביאור הטעם שהרמב”ם פתח בפסוק ”נחלתי עדותיך לעולם 
118684כי ששון לבי המה” - ערב שבועות תשד”מ שיחה ג

118685החידוש שנפעל בהבריאה על ידי מתן תורה - ערב השבועות תשמ”ד שיחה ב
כי נגע בכף ירך יעקב - הוראה מגיד הנשה בענין השגחה פרטית 

118686לפי שיטת הבעש”ט - ערב שבועות תשמ”ו שיחה ד

ענינים בלתי  רצויים דסו' מס' סוטה הם באמת ברכות נעלות כביאור 
118687אדה”ז בתוכחה דפ' בחוקותי - ה' סיון תשמ”ו שיחה ב

הקשר דמס' סוטה לימי הספירה אף שחלוקת הדפים 
118688היא מגוי - ערב השבועות תשמ”ז שיחה ב

118689אחדותם של ישראל בשעת מתן תורה - ט' סיון תשמ”ו יחידות
הסגולה המיוחדת דימי תשלומין דמתן תורה לאחד כל 

118690ישראל בשלימות - ליל י”ב סיון תשמ”ו שיחה א

118691אודות פיקוח נפשות בהחזרת שטחים - י”ב סיון תשל”ח שיחה ד
118692בפ' נשא, אודות נדבת הנשיאים בצמצום ”שש עגלות” - יב' סיון תשל”ח סע' יד

ביאור בפי' רש”י על הפסוק ז,כג ולזבח השלמים גו', יישוב יותר 
118693ממנין שאלת ברש”י - י”ב סיון תשל”ח אות י”א

הצורך להסביר את ההוראה מפסח שני, שתמיד אפשר להשלים 
118694את החסר, גם לתשב”ר - י”ב סיון תש”מ שיחה ד

ביאור אדמ”ז בשייכות ד”וזה מעשה המנורה” לפ' בהעלותך, 
118695והוראה למעשה - י”ב סיון תש”מ שיחה ב

118696גדר התשלומין של חג השבועות - יב' סיון תשמ”ב שיחה א' אחר המאמר
ההוראה מסיפור דפסח שני אודות כוחם של ישראל 

118697לחדש בתורה - י”ב סיון תשמ”ג שיחה ב

המעלה בימי התשלומין דחה”ש לחג, והקשר לפ' בהעלותך 
118698- דין פסח שני - י”ב סיון תשמ”ג שיחה א

118699ביאור הפסוק ”נתת ליראיך נס להתנוסס” תהילים מיום יא סיון - י”ב סיון תשמ”ג שיחה ג
המעלה המיוחדת בלימוד שיעור יומי בספר הרמב”ם שהוא הלכות 

118700פסוקות שווה לכל נפש - ליל י”ב סיון תשד”מ אות יח

התקנה ללמוד שיעור יומי ברמב”ם לפי שיטת אדה”ז בהל' ת”ת שאסור 
118701לפסוק הלכות מספר הרמב”ם שאין בו טעמים - י”ב סיון תשד”מ אות יח

הטעם שתשלומיו דשבועות הם רק עד י”ב בחודש ולא עד יום י”ג, 
118702והקשר לשיעור תהלים דיום י”ב - ליל י”ב סיון תשמ”ד שיחה א

ביאור שתי השיטות בסברת המרגלים - אם רצו להישאר רק בבחינת 
118703מחשבה או גם בבחינת דיבור - ליל י”ב סיון תשמ”ד שיחה ב

חיוב הקרבת קרבנות בימי תשלומין אע”פ שלא היה בהמ”ק 
118704קיים בראשון - י”ב סיון תשמ”ז שיחה ב

החוב על כל אחד להאיר העולם באופן של בהעלותך את הנרות וחיזוק לזמן 
118705הגלות מהליכת בנ”י במדבר ע”י הענן - י”ג סיון תש”מ שיחה ב

ההוראה לכאו”א מהדלקת המנורה ע”י אהרן הכהן, ופרט לנשי 
118706ישראל בחינוך הקטנים - י”ג סיון תשמ”א אות ז

עה”פ ”קערת כסף” מנין אותיות בגמ' תתקל כנגד שנותיו 
118707של אדם הראשון - מוצאי נשא תשל”ט שיחה ד

יישוב דברי הרמב”ם בכלי המקדש שהזכיר רק משא הארון בכתף 
118708ולא השולחן ומנורה - מוצאי נשא יד' סיון תשל”ט שיחה ד

ניצול ימי תשלומין דשבועות להחלטות בהוספה בלימוד הלכות התורה 
118709ולימוד פנימיות התורה - מוצאי נשא תשל”ט שיחה א

118710אחד מטעמי ההתוועדות לעורר בעצמו ע”ד המבצעים - טו' סיון תשל”ד שיחה ב
ביאור בפרש”י האחרון דפ' נשא וכיצד נרמז בו כללות 

118711החידוש דמתן תורה - ט”ו סיון תשמ”ט

ההוראה ממרגלים בענין העבודה הרוחנית בחו”ל ”מאך דא ארץ 
118712ישראל”, ובפרט לנשים - כ”ב סיון תשמ”ב אות ו

ההוראה לכאו”א מטעות המרגלים, שהוסיפו על שליחות משה והסיקו 
118713מסקנא ”לא נוכל לעלות” - כ”ו סיון תשל”ב למסיימות

118714ביאור מהותה של מצות חלה עפ”י חסידות - כ”ו סיון תשל”ו למסיימות, ולמדריכות
בפ' שלח, שלח לך - לדעתך: היתכן שמשה רבינו הסכים לשלוח 

118715את המרגלים - מוצאי שלח כ”ו סיון תשל”ח שיחה ב

פרק”א פ”ג מי”א המחלל את הקדשים.. אע”פ שיש בידו תורה 
118716ומעשים טובים.. - מוצאי שלח כ”ו סיון תשל”ח שיחה ה

הלימוד מגאולת אדמו”ר הריי”צ בחודש תמוז אודות ההכרח להתעסק 
118717בהרבצת התורה - מוצאי שלח כ”ו סיון תשל”ח שיחה א

ביאור פרש”י יג,כג וישאוהו במוט, ויישוב איך לא קיימו יהושע וכלב 
118718ציווי משה רבינו - מוצאי שלח כ”ו סיון תשל”ח אות ל

118719מעלת ”הגליל” בא”י - מוצאי שלח כ”ו סיון תשל”ח שיחה ג
ההוראה לכאו”א משלוח המרגלים בשביל כיבוש ארץ ישראל 

118720וטעותם שאמרו לא נוכל לעלות - כ”ו סיון תשל”ט אות ה

יישוב בדברי הזהר פ' שלח שהמזבח מקיף את האולם והעזרת 
118721מקיפים את לשכת הגזית - כ”ח סיון תשל”ט אות לו

בענין טעות המרגלים ותיקונה ע”י כלב ויהושע וההוראה לזמננו 
118722במדינה זו - מוצאי שלח כ”ח סיון תשל”ט שיחה ב

ביאור בפרש”י פ' שלח ד”ה החזק הוא הרפה; ולימוד בעבודת 
118723האדם - מוצאי שלח כ”ח סיון תשל”ט סע' לג

הענין דשבת מברכים החודש מדגיש כיצד ”דע מה למעלה ממך”, 
118724שהכל תלוי בעבודת בנ”י - כ”ח סיון תשל”ט שיחה א

הרמז הפנימי בכך שהבחינה על כהונת אהרן היתה במטה אהרן, 
118725ובזה שפרח ויגמל שקדים - כ”ח סיון תשמ”ג אות ד

118726מסירת נפשו של אדמו”ר הריי”צ לעזור ליהודים עוד בקטנותו - ל' סיון תשמ”א אות ד
118727פרק”א פרק ד' משנה ו'ביאור ”כל המכבד את התורה” - מוצאי קרח ג' תמוז תשל”ח סע' יז

# IDדיבור המתחיל
בפרק”א פרק ד' ”הוי גולה למקום תורה” וגלות ”קאנטרי” 

118728- מוצאי קרח ג' תמוז תשל”ח סעיף יט

ההשתדלות שבימי הקיץ ישהו כל ילדי ישראל במחנות קיץ שבהן 
118729יתחנכו על טהרת הקודש - ג' תמוז תשמ”ב שיחה ג

ביאור דברי אדמו”ר הריי”ץ מיום ג' תמוז שהנשמה לא נמסרה לגלות, 
118730ואל תגעו במשיחי - תשכ”ר - ג' תמוז תשמ”ב שיחה ב

ביאור מחלוקת קרח על פי חסידות, והרמז שבג' האותיות של 
118731שם קרח- ק'ר'ח' - ליל ג' תמוז תשמ”ב שיחה ד

118732בענין ביטוח חיים - י”ב תמוז תשי”א אות ו
118733חפירת בארות דיצחק ודאברהם ומעלת יצחק על אברהם - י”ב תמוז תשי”ד שיחה ב

ביאור הדין בערלה דמחובר לא בטיל, וכן הדין דהקדש לא 
118734בטיל - בעבודה רוחנית - י”ב תמוז תשי”ד שיחה ג

שקו”ט מדוע אין מברכין על מצות מעקה וענינה של מצוה 
118735זו בעבודה רוחנית - י”ב תמוז תשט”ז שיחה ד

בענין יתמו חטאים ולא חוטאים - אופן הרצוי בדרכי קירוב בנ”י 
118736לאביהם שבשמים - י”ב תמוז תשי”ז שיחה ג

בענין: תחילת עבודת הכלל שלו - מתוך מס”נ, ודברי הרש”ב 
118737”חגרה בעוז מתני'” - י”ב תמוז תשח”י סעיף ו

ההוראה מכך שהקב”ה הסכים שבלעם ילך עמהם - ניצול הענין ד”חוצפה 
118738כלפי שמיא מהני” בעבודת ה' - י”ב תמוז תשי”ח אות י”ז

וישכם אברהם בבוקר מבטל וישכם בלעם בבוקר - החיות בעבודת 
118739ה' המבטל חומריות הגוף - י”ב תמוז תשח”י אות כא

פתגם הריי”ץ דיש ג' שמחות: שמחת התורה בשמחת תורה, שמחת בני 
118740תורה בחה”ש, ושמחת הצלת התורה - י”ב תמוז תש”כ שיחה ד

מעלת עשיית דבר שבקדושה בפרהסיא ובפרט לסייע בהפצת המעיינות 
118741שרבותינו נשיאינו מסרו נפשם עליו - י”ב תמוז תש”כ שיחה ב

סיפור התחלת עסקנות הריי”צ על יסוד מס”נ ”עקדה”; ביאור 
118742מעלת מס”נ דאברהם - י”ב תמוז תש”כ שיחה ג

שלוחי הריי”ץ  כדי לבנות ”מדינות” עבור הקב”ה, ושלילת המתאוננים 
118743על הפצת תורת הבעש”ט חוצה - י”ב תמוז תש”כ שיחה ו

שיחה הריי”ץ שכל ישראל שווים מצד כח המשלח שבתוך כאו”א, 
118744וההוראה לענין קירוב כל ישראל - י”ב תמוז תש”כ שיחה י

הנהגת הנפלאה של הריי”צ שעת שבאו לקחת תמונתו בעת ישיבתו 
118745במאסרו הידוע בשנת תרפ”ז - י”ב תמוז תשכ”א שיחה ג

בפ' חוקת: וישלח משה לרגל את יעזר - בטוחים בכח של משה; הוראה 
118746בענין השליחות - י”ב תמוז תשכ”א שיחה א' אחר המאמר

ענין לימוד התורה מתוך עוני - אצל כל אחד ואחד גם 
118747בארצות הברית - י”ב תמוז תשכ”ג סעיף ה

בנוגע ל”ופרצת ימה גו'” לא נוהגים בהכלל כל פינות שאתה 
118748פונה לימין - י”ב תמוז תשכ”ג שיחה אחרונה

דרך כוכב מיעקב - דוד המלך או מלך המשיח - שני אופני עבודה 
118749אצל כאו”א מישראל - י”ב תמוז תשכ”ג סעיף ג

הנסיונות בתקופת תמוז בקליפת לבושים וצניעות, והטעם 
118750שעי”ז זוכים לבנים כה”ג - י”ב תמוז תשכ”ג שיחה י

התעוררות שלא להקל ח”ו בעניני צניעות ושאר הידורים 
118751גם בחדשי הקיץ - י”ב תמוז תשכ”ד שיחה ו

סגירת ישיבות בחןדשי הקיץ - לנצל החופש מלימודי חול 
118752להוסיף בלימודי קדש - י”ב תמוז תשכ”ד שיחה ז

סיפור מאדה”ז אודות ”נשמות התועות” שעוסק בדבר טוב 
118753אבל שייך לאחרים - י”ב תמוז תשכ”ד שיחה ב

הדרן על מס' נזיר בענין  נזירות שמואל ושמשון והקשר למאמרים בסוף המס' 
118754גדול העונה אמן ות”ח מרבים שלום בעולם - י”ב תמוז תשכ”ה שיחה ג

נזירות ענינה קדושה ופרישות הנהגה באופן של ”ונפלינו”, והוראה 
118755לבנ”י בארצות הגולה - י”ב תמוז תשכ”ה שיחה ד

גם כשיש יראה בלב אסור להראותו, הנהגת הריי”ץ באופן 
118756כזה בהיותו במאסר - י”ב תמוז תשכ”ה שיחה ה

פתגם אדה”ז ”פון א יונגערמאן קען ווערן אן אלטער מאן” ושקו”ט 
118757בגדרי ”כל העומד כו'” - י”ב תמוז תשכ”ו שיחה ז

שני גדרים בניסים, נס מעשה ונס נמשך, גדר הנס ”יאמר לשמן 
118758וידליק” וההוראה בעבודה - י”ב תמוז תשכ”ו  שיחה ה

הרואה מקום שנעשה נס לרבו חייב לברך, וההכרח תנועה דמס”נ תמידי 
118759בתקופתינו, גם במדינות הרווחה - י”ב תמוז תשכ”ו  שיחה ה

הפלא שכל אלו שעזרו להצלת הריי”ץ לא ניזוקו והקשר למאמר 
118760שאמר אז ”הוי' לי בעוזרי” - י”ב תמוז תשכ”ו שיחה א

תיווך בין פ' אדמה”ז פ' תבא אתם ראיתם והש”ס דעד מ' שנה 
118761לא קאים  אדעתא דרביה - י”ב תמוז תשכ”ז שיחה ד

במאורעות דתשכ”ז ראו בעיני בשר איך אפשר להתנהג באופן 
118762של הקדמת נעשה לנשמע - י”ב תמוז תשכ”ז סעיף ז

נסי הקב”ה באופן של אתהפכא חשוכא לנהורא - בגאולת 
118763י”ב תמוז - י”ב תמוז תשכ”ז סעיף ו

ח”ו לומר שחסדי הקב”ה בהצלת עם ישראל מאויבהם בא”י 
118764הם מאתחלתא דגאולה - י”ב תמוז תשכ”ז סעיף ט

המעלה האיכותית שבמסירת נפש - כוחו של עם ישראל אע”פ 
118765שהם מעט מכל העמים - י”ב תמוז תשכ”ח שיחה ב

פעולות הפצת היהדות בפירסום גדול דוקא, כמנהג מדינת 
118766אמעריקא - י”ב תמוז תשכ”ח שיחה ח

ההשגח”פ וההוראה ממה שקרה בעת ביקור רב הראשי 
118767דמוסקבא בארצות הברית - י”ב תמוז תשכ”ח שיחה ו

דברי אדמו”ר הרש”ב ”אין שום כח של כפי' רשאי לשעבדנו” ופלפול 
118768אם מעשה אונס צריך כפרה - י”ב תמוז תש”ל שיחה ח

ההבדל בין חג הגאולה של אדמו”ר הריי”ץ בי”ב תמוז וחג 
118769הגאולה די”ט כסלו - י”ב תמוז תשל”א שיחה ו

קריאה לעזור ליהודי רוסיא שהיגרו לארצוה”ב - עזר 
118770גשמי וגם רוחני - י”ב תמוז תשל”א שיחה ו

אסור למנהיג לשכוח על עצמו: קאכען זיך אין כלל ישראל, 
118771פארגעסט ניט אויף ר' ישראל - י”ב תמוז תשל”א שיחה ג

ג' פירושים ב”כל ישראל ערבין זה לזה”,והשלימות מלשון ”זיס”,התענוג 
118772שצ”ל באהבת ישראל - י”ב תמוז תשל”א שיחה ה

נסיון העקדה שינוי הטבע; הוראה ליוצאי רוסיא להמשיך במס”נ 
118773במדינות החופש - י”ב תמוז תשל”ב שיחה ז

אדמו”ר זי”ע / קול רבינו: שיחות )המשך(
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# IDדיבור המתחיל
ההוראה מבעל הגאולה שצריך להניח ענינים הפרטים 

118774לעסוק בחינוך - י”ב תמוז תשל”ג סעיף ז

118775דין קדימת סיוע צדקה למוסדות חינוך מבתי רפואה וכדומה - י”ב תמוז תשל”ג שיחה ה
מעלת חינוך ”עוללים ויונקים” שתלוי באם דוקא ושעי”ז זוכים 

118776”להשבית אויב ומתנקם” - י”ב תמוז תשל”ג שיחה ו

מעשה דר' יהושע בן גמלא שהושיב מלמדים שלא תשתכח 
118777תורה. וכל שכן בתקופותנו - י”ב תמוז תשל”ג שיחה ג

ענין חגיגת התוועדות י”ב תמוז גם שנים רבות אחרי המאורע 
118778במיוחד לאלו שלא היו אז - י”ב תמוז תשל”ד שיחה א

118779התוועדות - ענין אחדות - י”ב תמוז תשל”ד שיחה ב
118780ביאור ניגון ברוסית המבטא ענין של מסירת נפש - י”ב תמוז תשל”ד שיחה ג אחר המאמר

118781מעלת הפצת היהדות ע”י ”מצוה טנקים” - י”ב תמוז תשל”ד שיחה ב אחר המאמר
סגולה דשנת היובל מחג הגאולה וביאור הדיעות אם יובל אפקעתא 

118782דמלכא או שדין המכירה מלכתחילה - י”ב תמוז תשל”ז שיחה ד

118783ענין האחדות בהתוועדות, וכוחה של אחדות - י”ב תמוז תשל”ז שיחה א
ביאור ברמב”ם הל' מלכים בענין משיח ראשון ואחרון 

118784שבנבואת בלעם - י”ב תמוז תשל”ח שיחה ד

ביאור בפרש”י כא,כ ונשקפה על פני הישימון, ושקו”ט ברמ”א לדלות 
118785מים במוצ”ש - מוצאי חו”ב י”ב תמוז תשל”ט אות ח

הביאור הפנימי במאמר ”אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למאה פעמים 
118786ואחת”- ההבדל בין השלימות דמאה למאה ואחת - י”ב תמוז תש”מ אות ד

ענין ה”בחירות” בעולם מקורו בקדושה , מענין ה”בחירה” בעבודת 
118787השם, וההוראה שנבחרו למינוי חדש - י”ב תמוז תש”מ שיחה ד

עבודת ה' בשלמות דורשת כל שלושת העמודים דתורה עבודה וגמ”ח, ובכל 
118788אחד צ”ל ניכר ההשפעה משאר העמודים - י”ב תמוז תש”מ אות י

מדוע ניתנה אפשריות לגוי להבין תורת ה'? וביאור כח 
118789הבחירה שניתן ליהודי - י”ב תמוז תש”מ שיחה ג

118790תורת הבעש”ט עה”פ כרע שכב כארי - גלות בשביל עלי' - י”ב תמוז תש”מ שיחה ה
תורת הבעש”ט על הפסוק דרך כוכב מיעקב וקם שבט בישראל 

118791וההוראה בעבודה לכאו”א  מישראל - י”ב תמוז תש”מ שיחה ו

118792בענין גמ”ח של הריי”צ ומאסרו הראשון בימי קטנותו - י”ב תמוז תשמ”א שיחה ב
118793יציאה ”מאחורי מסך הברזל” בעבודת הפרטית של כל אדם - י”ב תמוז תשמ”ג שיחה ב

ביאור פרטי עניני קרבן תמיד בעבודת התפילה שכנגד תמידין תקנום 
118794וגדר ”לחמו” של הקב”ה - י”ב תמוז תשד”מ שיחה ד

בענין משיח ושכל מי שלא נבנה בימיו כאילו.. ”קערט א 
118795וועלט היינט ” - י”ב תמוז תשד”מ סוף שיחה ה

סיפור נפלא מעסקנות הכלל של הריי”צ בחיי אביו - ושו”ט 
118796בגדר מלך בחיי אביו - י”ב תמוז תשמ”ה שיחה ד

אודות המסירת נפש ברוסיא על חינוך, ואודות סגירת 
118797ישיבות בקיץ - י”ב תמוז תשמ”ה שיחה ג

מים רבים לא יוכלו לכבות את אהבה לה', ולאידך, ביטול אהבות 
118798זרות הוא ע”י מי מקוה - י”ג תמוז תשי”ט שיחה ג

ותומכי' מאושר - המעלה הנפלאה של תמכין דאורייתא, ועניו 
118799התמיכה ”בגוף ובממון ובנפש” - י”ג תמוז תשי”ט אות ה

ביאור מחז”ל ”כשאדם עמל בתורה, התורה עומלת לו ממקום אחר” 
118800- ופרש”י שקאי על סתרי תורה - י”ג תמוז תשי”ט אות ז

ההבדל בין שמחת התורה והשמחה של בני תורה, וההוראה בענין 
118801חינוך ליראת שמים בלי פשרות - י”ג תמוז תשי”ט שיחה א

118802ההכרח לקבוע תפילה בבתי ספר - י”ג תמוז תשכ”ב שיחה ד
בענין ”חסיד מהו” ביאור אדמו”ר הרש”ב ”א חסיד איז א 

118803לאמטערנטשיק” - י,ג תמוז תשכ”ב שיחה א

המשך ביאור הרש”ב בחסיד מהו - המסביר איך אפשר להיות 
118804חסיד בעקבתא דמשיחא - י”ג תמוז תשכ”ב שיחה ג

הנס די”ב תמוז הי' ע”ד דלעת”ל ”אומר לצפון תני” והקשר 
118805ליהודי רוסיא - י”ג תמוז תשכ”ב שיחה ה

שלילת עשיית פשרות בתורה ומצוות כדי לקרב יהודי שאינו 
118806שומר תומ”צ - י”ג תמוז תשכ”ט שיחה ה

סיום שנת הלימודים אסור להתפרש כהפסק ב”תורה 
118807היא חיינו” - י”ג תמוז תשכ”ט סעיף יא

ביאור תורת הבעש”ט שאהבת ישראל ליהודי שלא ראה מעולם, וההוראה 
118808שלא להתיאש משום יהודי - י”ג תמוז תשכ”ט שיחה ב

רשימת הריי”ץ ”שאין מורה שעות במאסר, מדרש מנין היה  משה 
118809יודע מתי יום ומתח לילה” - י”ג תמוז תשכ”ט שיחה ג

פלפול בטענת זמרי ”בת יתרו מי התירה לך” והלא נשואי 
118810משה היו לפני מ”ת - י”ג תמוז תשכ”ט שיחה ח

118811קיום עם ישראל אינו ע”י ריבוי הכמות אלא טיב האיכות - י”ג תמוז תש”ל שיחה ה
118812מה טובו אהליך יעקב - התעוררות בגדרי הצניעות דבנות ישראל - י”ג תמוז תש”ל שיחה ט

118813חובת הרבצת התורה גם במקום שיש רק מעט יהודים - י”ג תמוז תש”ל שיחה ז
הכריתות ברית שעשה הריי”ץ עם תשעה אברכים לעסוק בהפצת 

118814התורה ברוסיא במס”נ - י”ג תמוז תשל”ב שיחה ד

אדמו”ר הריי”צ פתח את הדרך לעבודת ה' בס”נ והכוח לזה 
118815יורשים מהאבות - י”ג תמוז תשל”ב שיחה ה

מעלת צעירים שיש להם מרץ בלי הגבלה ומוכנים ללחום עבור 
118816האמת בלי פשרות - י”ג תמוז תשל”ב שיחה ג

118817הרבצת התורה - מהי? - י”ג תמוז תשל”ה שיחה ג
118818כיצד ניתן לעבוד ה' באופן של הגברת הצורה על החומר - י”ג תמוז תשל”ו שיחה ב

ג' התקופות בנשיאות אדמור הריי”ץ - בן ארבעים לבינה, חמישים 
118819לעצה, ששים לזקנה - י”ג תמוז תשל”ט שיחה א

ההכרח שרופאים שומרי תורה ומצות יסדרו ענין ה”מעדיטיישין” 
118820באופן המותר ע”פ שולחן ערוך - י”ג תמוז תשל”ט שיחה ה

ההשתדלות בחינוך תשב”ר בימי הקיץ כשיש חופש מלימודי חול 
118821ומעלת מחנה קיץ על טהרת הקודש - י”ג תמוז תשמ”ב אות י

ביאור דיוק לשון חז”ל בכאו”א מתיבות המשנה עשרה שיושבים 
118822ועוסקים בתורה - י”ג תמוז תשמ”ב אות ג

118823הילולא דאור החיים, שייכותו לבעש”ט, ודבריו אודות הגאולה - ט”ו תמוז תשל”ו שיחה ב
118824ביאור ההבדל בין גדר השלימות דמספרים: עשרה, מאה  ואלף - ט”ו תמוז תשל”ט אות כ

ביאור לשון הזהר שאומרים ב”מענה לשון” על ציון צדיקים, ”והי' נפש 
118825אדוני”- ולא ”נשמת אדוני” - ט”ו תמוז תשל”ט שיחה ב

אהבת ישראל גם לאלו שנאמר בהם ”משנאיך גו'”, ע”פ דברי האור 
118826החיים גבי זמרי בן סלוא - ט”ו תמוז תשל”ט שיחה ב

# IDדיבור המתחיל
118827בפ' פנחס חלוקת הארץ בעבודת האדם - ט”ו תמוז תשל”ט שיחה ג

הפסוקים בסליחות די”ז תמוז התביעה להקב”ה ”אל 
118828תתנו דמי לו” - ט”ו תמוז תשמ”ב שיחה ד

מה אפשר ללמוד מחלוקת הארץ ע”פ גורל לעבודת 
118829האדם לקונו? - ט”ו תמוז תשמ”ב שיחה א

סיום רמב”ם הל' כלי המקדש בענין לבישת איפוד בד ע”י 
118830בני הנביאים - ט”ו תמוז תשמ”ז שיחה א

תוכן הרוחני דמלחמת מדין מלשון מדון ומריבה ונקמת ה' היא 
118831מלחמה נגד פירוד לבבות - ט”ז תמוז תשד”מ אות ג

118832מצש”פ בלק, המשך ביאור בהרמב”ם אודות נבואת בלעם - י”ז תמוז תשל”ח שיחה ב
מדוע צריכים ערי מקלט לע”ל כאשר רוח הטומאה אעביר, וביאור ברמב”ם 

118833הל' מלכים פי”א ה”ג - מוצ”ש בלק י”ז תמז תשל”ח אות יז

הוספה בתורה ובצדקה בתענית והקשר בין י”ז בתמוז לפרשת 
118834השבוע - פרשת התמיד - י”ז תמוז תשל”ט אחרי מנחה

יום שנשבו הלוחות וכן בקיעת חומת ירושלים - לימוד התורה באופן של 
118835חקיקה ושלילת ”בקיעה” בחומת יראת שמים - י”ז תמוז תש”מ אות ה

הסליחות די”ז תמוז ”להיות עוללים ויונקים מוכנים לטבח”- גם למיתה רוחנית 
118836רח”ל, על ידי העדר חינוך על טהרת הקודש - י”ז תמוז תש”מ אות יז

ביאור בעניו גירושין ע”י שליח ודין שליח עושה שליח, וההוראה לגבי 
118837היחס בין הקב”ה וכנסת ישראל - י”ז תמוז תשד”מ אות יא

לימוד הלכות בית הבחירה בבין המצרים, והטעם להשם ”הלכות בית 
118838הבחירה”, ולא בית המקדש - י”ז תמוז תשמ”ו סעיף טז

ההוראה מחומש היומי פרשת תמיד, ודברי כיבושין אודות הג' 
118839שבועות בקשר לקרבן תמיד - י”ז תמוז תשמ”ט

118840דברי כבושין בתענית נדחה - ח”י תמוז תשמ”ח
הוספה בלימוד התורה בבין המצרים ובפרט בהל' בית הבחירה, והקשר 

118841לפ' פינחס - מוצאי פנחס כ”ד תמוז תשל”ח שיחה ב

זירוז משבת מברכים חודש מנחם אב, ובפרט בשנת העיבור, לבטל 
118842חטאינו כדי לבטל הגלינו מארצנו - כ”ד תמוז תשל”ח שיחה א

ביאור בפרש”י כז,ב לפני משה כאן רש”י מביא ב' דיעות ובפ' בהעלותך 
118843רק דיעה אחת - מוצאי פנחס כ”ד תמוז תשל”ח סע' טו

בענין ויספת לך עוד שלש ערים  מדוע יצטרכו להוסיף ג' ערי מקלט 
118844וכי יהיו רוצחים אז - מוצאי פנחס כ”ד תמוז תשל”ח אות לה

הוראה מפרשיות מטות מסעי - שכל אחד ואחד צ”ל מוכן לכניסה לארץ 
118845בגאולה אמיתית והשלמה - כ”ה תמוז תש”נ אחרי מנחה

פרק”א פ”א מ”ד יוסי בן יועזר.. יהי ביתך ועד לחכמים ונוי מתאבק 
118846בעפר רגליהם - מוצאי מטו”מ כ”ו תמוז תשל”ט שיחה ד

ביאור דברי המדרש שאברהם אבינו הי' מצער את אורחיו אע”פ 
118847שהי' חסדן בטבעו - מוצאי מטו”מ תשל”ט שיחה ג

ביאור ל' רש”י פ' מסעי ”מיצר” במקום ”גבול” וביאור רש”י איכה 
118848עה”פ בין המצרים - מוצאי מטו”מ כ”ו תמוז תשל”ט אות כח

שבת מברכים אב מטות מסעי - לימוד הלכות בית הבחירה 
118849- מוצאי מטו”מ כ”ו תמוז תשל”ט שיחה ב

שבת מברכים אב מטות מסעי - שייכות הסתלקות אהרן לחודש 
118850החמישי דוקא - מוצאי מטו”מ כ”ו תמוז תשל”ט שיחה א

שבת מברכים אב מטות מסעי, ”כשמת אהרן נסתלקו ענני הכבוד” - השפעת 
118851צדיקים אחר הסתלקותם - מוצאי מטו”מ כ”ו תמוז תשל”ט סעי' ל

118852ענין ערי מקלט בעבודת ה' - כ”ט תמוז תשל”ד שיחה א
118853דברי חיזוק ובטחון בזמנינו - כ”ט תמוז תשל”ד שיחה ב

בההיתר להתוועד בג' השבועות; הוספה בתפלה וצדקה; לערוך 
118854סיומים בט' הימים - כ”ט תמוז תשל”ה סעיף א

בענין חיזוק אהבת ישראל בקשר להילולא דאהרן הכהן, וניצול 
118855יום ההילולא דהאריז”ל - כ”ט תמוז תשל”ה שיחה א

ביאור דברי הרמב”ם בפיה”מ ריש מס' מדות ותיווך אם ביהמ”ק הג' 
118856יבנה משמים או בידי אדם - ער”ח מנחם אב תשל”ו שיחה ב

הירידה דחודש מנ”א היא צורך עלי', והוספה בתורה 
118857תפילה וצדקה בהט' ימים - כ”ט תמוז תש”מ

118858כיצד מהפכים ר”ח מנ”א ליום טוב גדול ביותר? - ליל ר”ח מנ”א תשמ”ט
118859ביאור במס' מידות - ר”ח אב תשל”ו שיחה א' אחר המאמר

בענין לימוד אודות בית המקדש והר”ז כאילו עוסקים בבנינו אף 
118860שלומדים אודות בית ראשון ושני - ר”ח אב תשל”ו שיחה א

118861הוראות בנוגע לתשעת הימים - ר”ח אב תשמ”ח שיחה א
ציון במשפט תפדה ושבי' בצדקה - הוספה בלימוד התורה 

118862ונתינת צדקה במשך ט' ימים - ג' מנחם אב תשמ”ט

ההוראה מדברי משה אפילו לקטנים ”איכה אשא לבדי. ושפטתם. 
118863הדבר הקשה יביאו אלי.” - ג' אב תשמ”א אות ח

מלחמת סיחון ועוג, וההוראה שמותר לכבוש רק מה שציווה ה', הישרות 
118864דבנ”י לגבי אוה”ע - ד' מנחם אב תש”מ לצבאות השם אות טו

גודל כוחם של תשב”ר להביא הגאולה ע”פ דברי המדרש דרק כאשר גלו 
118865תינוקות גלתה שכינה עמהם - ד' מנחם אב תש”מ לצבאות השם אות ב

סיום ששה סדרי משנה לא מצא הקב”ה כו' אלא השלום, והקשר לסיום 
118866הש”ס ת”ח מרבים שלום בעולם - ה' אב תשכ”ה שיחה א

ביאור ג' לשונות בפרש”י ר”פ מסעי ”כאן ישננו כאן הוקרנו 
118867כאן חששת את ראשך” - ה' אב תשכ”ה סעיף ג

118868החידוש בתורת האריז”ל כפי שנתבארה בחסידות חב”ד - ה' אב תשמ”ח 
הקשר בין הגאולה העתידה והילולא דהאריז”ל והרמז 

118869בשמו ”יצחק בן שלמה” - ה' אב תשמ”ט

ההוראה מכך שבז' אב ”נכנסו עכו”ם להיכל ואכלו ושתו כו'”, ובמיוחד 
118870לתינוקות של בית רבן - ז' מנחם אב תש”מ - לצבאות ה' שיחה א

יישוב התמיה באתה החילות להראות. וכי לא הראה ה' 
118871את גדלו להאבות - ז' אב תש”מ אות יב

כניסת עכו”ם להיכל צריכה לעורר בקשה נפשית לגאולה 
118872אמיתית ושלימה - ז' מנ”א תשמ”ט

118873שייכות הגאולה עם תשעת הימים - ח' אב תשמ”ט
118874תענית ט' אב נדחה קודם מעריב אחר השקיעה - י' אב ט' אב נדחה תשנ”א

רמב”ם הל' בית הבחירה פ”א ה”ג: כיון שנבנה המקדש בירושלים 
118875נאסרו כל המקומות כו' - ט”ו מנחם אב תשל”ו שיחה ג

הקשר בין תפלת משה ”ואתחנן גו' ואראה את הארץ” לשבת נחמו, ודברי 
118876חיזוק בקשר להמצב בארץ הקודש - ט”ו באב תשל”ח אות יז

118877שמע ישראל - האמונה יסוד הכל - ט”ו אב תשל”ח שיחה ב
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# IDדיבור המתחיל
מכאן ואילך מאן דמוסיף יוסיף - כיצד אפשר להוסיף בת”ת הלא 

118878ת”ת הוא בכל רגע - ליל ט”ו באב תשל”ט שיחה ג

118879יום תבר מגל - מהו השמחה שבזה?! - ט”ו אב תשל”ט שיחה א
118880קרבן העצים בעבודת האדם - ט”ו אב תשל”ט שיחה ב

ביאור המובא בחסידות בגודל ט”ו באב לגבי שאר יו”ט כי בא 
118881אחרי הירידה דט באב - ט”ו אב תש”מ שיחה ג

מט”ו אב ואילך כל דמוסיף וכו' - ישוב התמי' והא בלא”ה 
118882מחויבים ללמוד בכל רגע - ט”ו אב תשמ”ב שיחה ב

הנקודה המשותפת בין כל הטעמים לשמחת ט”ו באב - 
118883אהבת ואחדות ישראל - ט”ו אב תשמ”ב שיחה ב

החיזוק בעבודת ה' מט”ו באב, שהיא העלי' לאחרי הירידה דתשעה באב 
118884- שכל הירידות הן רק צורך עלי' - ליל ט”ו באב תשמ”ג שיחה ד

118885התועלת בדיבור ע”ד יהודי רוסיא הנמצאים במיצר ובשבי' - ט”ו אב תשמ”ג שיחה ב
תיווך הטעמים דשמחת ט”ו באב, שכלו בו מתי מדבר השייך למילוי 

118886הלבנה ותשש כוחה של חמה - ט”ו באב תשד”מ שיחה ג

118887מעלת ט”ו באב - ט”ו אב תשמ”ח
מעלת ט”ו באב - כמעלת הבע”ת על צדיקים, ענין העלי' 

118888שלאחרי הירידה - ט”ו באב תשמ”ט שיחה א

118889גודל חכמת שלמה באמרו העושר אינו נותן לבעליו לישון - כ' אב תשי”ט שיחה ה
מעלת עבודת תשובה שהיא בלי מדידה והגבלה, וביאור מרז”ל כל מה 

118890שאומר לך בעה”ב עשה חוץ מצא - כ' מנ”א תשי”ט שיחה ו

בענין הוספה בלימוד התורה מט”ו אב, ושלילת לימוד 
118891חכמות חיצוניות - כ' אב תשכ”א שיחה ה

ביאור בדברי הזהר דועמך כולם צדיקים קאי על מאן דנטר ברית - 
118892מצות מילה או נטירת הברית - כ' מנ”א תשכ”א שיחה ב

מעלתם של צדיקים שגם במיתתם קרויים חיים לפי שהם דבוקים 
118893לעולם במקור חיותם - כ' אב תשכ”א שיחה ג

118894הוראה משיעור חומש פ' ראה - כ' אב תשכ”ב סעיף ד
118895הדרן על מס' בבא קמא - כ' מנחם אב תשכ”ד שיחה א

118896המשך ההדרן על מס' בבא קמא - כ' מנחם אב תשכ”ד שיחה ב
118897סיום הדרן על מס' בבא קמא - כ' מנחם אב תשכ”ד שיחה ח

118898בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי - הצורך לעמוד נגד גוישקייט - כ' אב תשכ”ד שיחה ד
ההוראה מהפסוק והיה עקב תשמעון וגו' - לא להתבייש 

118899להתעסק בדברים קטנים - כ' אב תשכ”ד שיחה ו

118900מצב הכספי של מלמדים... בקשה שיקימו גמ”ח מיוחד עבורם... - כ' אב תשכ”ד שיחה ז
סיום הש”ס ת”ח מרבים שלום בעולם, וביאור השינויים כפי שהמאמר 

118901הובא במסכתות אחרות - כ' אב תשכ”ה שיחה א

משנה ריש ברכות הקדמה לכל הש”ס כולו ולכן נרמזים בו 
118902כל ששה סדרי משנה - כ' אב תשכ”ה שיחה ו

כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בעוה”ב - ג”ע או עולם התחי', והטעם שבכ”מ 
118903סתמו חז”ל עוה”ב מבלי לפרט אם הכוונה לג”ע או עולם התחי' - כ' אב תשכ”ה שיחה ב

ביאור פתגם רבותינו נשיאינו ”ניטא קיין גאנצערע זאך ווי א 
118904צעבראכענע הארץ” - כ' אב תשכ”ה שיחה ד

ביאור מחז”ל קשה מיתתן של צדיקים לפני הקב”ה כיום 
118905שנשתברו בו הלוחות - כ' אב תשכ”ח שיחה ג

ביאור; הוקשה כל ”התורה” לתפילין ולא המצות, דברי ספרי שע”י 
118906תפילין נצולים מג' מאות עונשים - כ' אב תשכ”ח שיחה ו

ההבדל בין פרשה ראשונה דק”ש לשניה  כעין שני דיעות אם 
118907תלמוד גדול או מעשה גדול - כ' אב תשכ”ח שיחה ד

דברי הזהר שמשה נקרא ”איש מצרי” - ”תמן אתיליד תמן 
118908אתרבי כו'”, והוראה לכאו”א - כ' אב תשכ”ט שיחה ג

פלפול בדין קדושת ירושלים אם היא מפני המקדש או 
118909קדושה בפני עצמה - כ' אב תשכ”ט שיחה ד

הדרן על מס' זבחים - הנפק”מ מאיסור הקרבה בבמה בזמן הזה, 
118910וראיות שיש נביא בזמן הזה - כ' מנ”א תשכ”ט שיחה א

118911ביאור ביעקב אבינו לא מת, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים - כ' אב תשל”א סעיף א
מושג ”קשה” אצל ה' למעליותא והתמי' מדוע נשאו למחלמה 

118912הארון עם שברי הלוחות - כ' אב תשל”ב שיחה ב

הדמיון למעליותא בין שבירת הלוחות שהיו מעשה אלוקים 
118913לסילוקם של צדיקים - כ' אב תשל”ב שיחה ג

כיצד פרחו האותיות והרי היו חרותות מעבר לעבר והקשר 
118914לסילוקם של צדיקים - כ' אב תשל”ב שיחה ד

פלוגתת רש”י והרמב”ם בפירוש ”קרבן העצים” מהו, וביאור פלוגתת 
118915רבי ורבנן אם עצים קרבן הם - כ' מנ”א תשל”ב שיחה ה

ביאור דברי המדרש דגירוש אדה”ר מג”ע, וכללות ענין הגלות 
118916היא בדוגמת ערי מקלט - כ' אב תשל”ד שיחה ב

118917השמחה ביום הילולא - כ' אב תשל”ד שיחה א
118918בדיקת התפילין ומזוזות בכל שנה - כ' אב תשל”ד שיחה ו

118919בענין בטחון בה' - כ' אב תשל”ד שיחה ז
ביאור ב' הגירסאות בברכות תלמידי חכמים או צדיקים אין להם 

118920מנוחה לא בעוה”ז ולא בעוה”ב - כ' אב תשל”ה שיחה ה

גדר התורה היא נצחית בכל מקום וזמן אע”פ שכו”כ מצוות 
118921תלויות בזמן ומקום מסויים - כ' אב תשל”ה שיחה א

118922מדוע אין מבטלין תשב”ר אפילו לבנין בית המקדש - כ' אב תשל”ו שיחה ב
118923המקום אשר יבחר ה'.. החוב עכ”א להשכין שמו ית' במקומו וסביבתו - כ' אב תשל”ו שיחה ז

118924ענין מיתת צדיקים מכפרת כפרה אדומה - כ' אב תשל”ז שיחה א
118925דמיון מיתת צדיקים למרים; עבודתה מס”נ על חינוך הילדים - כ' אב תשל”ז שיחה ב

ביאור מאמר ר”י סוף קנים ”כבש כשחי קולו אחד וכשמת 
118926קולו ז'” ע”ד הלכה ואגדה - כ' אב תשל”ז אות ל

ביאור ברמב”ם הל' בית הבחירה ספ”ו בהחילוק בין קדושה 
118927ראשונה לשניה - כ' אב תשל”ח סעיף כו

גדר ענין החינוך - לא רק  רכישת ידיעות אלא להורות את 
118928התלמידים דרך בחיים - כ' מנ”א תשל”ח שיחה ג

דברי הש”ס סוף תענית דט”ו באב נק' ”יום תבר מגל”, ואמאי לא 
118929עברו על ”בל תשחית” - כ' מנ”א תשל”ט שיחה ה

ביאור מחז”ל שגשמים שקולים כתחיית המתים, ודברי הירושלמי 
118930ששניהם ”חיים לעולם” - כ' מנחם אב תשל”ט אות מז

ביאור הדין שאין מבטלין תשב”ר אפי' לבנין ביהמ”ק, והתורה מתקיימת 
118931בישראל על ידי תשב”ר דוקא - כ' מנחם אב תשל”ט שיחה ג

# IDדיבור המתחיל
גודל העילוי ד”הוי גולה למקום תורה”, וקיום הוראה זו בארצות 

118932הרווחה כמו ארצות הברית - כ' מנחם אב תשל”ט אות סב

ביאור הכתוב ”ראה אנוכי נותן לפניכם היום גו' אשר תשמעו גו' ואם 
118933לא תשמעו גו'”, ע”פ חסידות -  כ' מנחם אב תש”מ שיחה ג

הדרן על מס' תמורה וביאור פלוגתת הרמב”ם והראב”ד 
118934באיסור דתרומת הדשן - כ' אב תשמ”א שיחה ה

118935ציון יארצייט באופן של שמחה, המביא להוספה בתומ”צ - כ' מנ”א תשמ”ב שיחה א
בענין נצחיות של חיי צדיקים, וביאור המנהג לציין יא”צ של 

118936צדיקים מתוך שמחה דוקא - כ' אב תשמ”ה שיחה א

קיום התומ”צ באופן של ראה, ובשיעור דחמישי, הקשר בין התחלת השיעור והי' המקום 
118937אשר יבחר לסוף השיעור כי תעשה הטוב והישר - כ' מנחם אב תשמ”ו שיחה ד

בנוגע ליום ההילולא כ' אב - סיום מסכת תענית ביאור איך יתכן 
118938פלוגתא במציאות וההוראה בעבודת ה' - כ' אב תשמ”ח

ביאור דבר הרמב”ם סוף הל' נדרים כל הנודר כאילו בנה 
118939במה - ליל כ”ב מנ”א תשד”מ שיחה ב

הזהירות מהטפת מוסר באלול חודש הרחמים והנהגת הרה”ק ר' מענל 
118940בארער באמירת תוכחה - כ”א אב תשד”מ שיחה אחרונה

שקו”ט בדברי הרמב”ם הל' נדרים רפי”א בדין עונת נדרים שנת י”ב לקטנה וי”ג 
118941לקטן, ומקור דבריו שכל השנה צריכים הנדרים בדיקה - כ”א אב תשד”מ

פרק”א פ”ד מ”יא העושה מצוה אחת וכו' כל כנסי' שהיא 
118942לשם שמים - מוצאי עקב כ”ג אב תשל”ח שיחה ג

ביאור בפרש”י י,ז קשה מיתתן של צדיקים לפני הקב”ה כיום 
118943שנשתברו בו הלוחות כו' - מוצאי עקב תשל”ח שיחה ג

ההצעה והבקשה להעלות משכורת המלמדים בעשרה אחוז כדי להראות 
118944הערכה לעבודתם והתמסרותם - מוצאי עקב תשל”ח שיחה ה

החובה לעשות הכנה כדבעי לשנת לימודים הבא והתחזקות בענין 
118945מינוי משפיעים בכל מקום - כ”ג אב  תשל”ח שיחה ב

מברכים חודש אלול דוקא בחודש אב; מעלת חודש אב 
118946- מוצאי עקב כ”ג אב תשל”ח שיחה א

118947פרשת השבוע ושייכותו לחודש אלול והגאולה - כ”ד אב תשמ”ט
ביאור לשון הרמב”ם לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים 

118948בו הקרבנות - מוצ”ש ראה תשל”ט שיחה ג

118949בענין מקושש עצים לשם שמים נתכוון ע”פ נגלה וחסידות - מוצאי ראה תשל”ט שיחה ג
ביאור בפרש”י ד”ה עשר תעשר - ישוב שתי ”קלאץ קשיות” 

118950בלשון רש”י - מוצאי ראה כ”ה אב תשל”ט סעיף כז

ענין אלול - יג' מידות הרחמים - מלך בשדה, ר”ת אלול 
118951- מוצאי ראה כ”ה אב תשל”ט שיחה ב

118952ביאור הר”ת של אלול איש לרעהו ומתנות לאביונים וההוראה מזה - כ”ו אב תשמ”ט
המנהג שתוקעין להתלמד בער”ח אלול, והקשר למ”ש תהילים עא,י 

118953כי אמרו אויבי גו' אין מציל - ער”ח אלול תשל”ב שיחה ב

118954ענינה של תקיעת שופר, גם באלול, ”אנה לידו..” - כ”ט אב תשל”ב שיחה א
הדרן על מס' חולין וביאור הסתירות בענין שכר מצות אם 

118955ישנו בעוה”ז - כ”ט אב תשל”ו שיחה א

ביאור ברמב”ם הל' בית הבחירה ספ”ו בהחילוק בין קדושה ראשונה 
118956לשניה - מוצאי ראה אדר”ח אלול תשל”ח שיחה ה

יישוב ע”ד הפשט מדוע אין התורה מפרטת סימני עוף טהור 
118957- מוצאי ראה אדר”ח אלול תשל”ח סעיף כ

פרק”א פ”ה מ”י עשרה ניסים נעשו לאבותנו בבית המקדש 
118958- מוצאי ראה אדר”ח אלול תשל”ח שיחה ד

118959ההוראות בקשר לחודש אלול - מוצאי ראה אדר”ח אלול תשל”ח שיחה ב
ביאור במשל אדמה”ז בנוגע לחודש אלול מאנשי העיר שיוצאים 

118960לקבל פני המלך בשדה - אדר”ח אלול תשמ”ב סעיף ח

118961צורת הגביעים שבמנורה כפי שציירם הרמב”ם בגוף כי”ק - אדר”ח אלול תשמ”ב סעיף כא
רישום ילדי ישראל במוסדות חינוך, שהחינוך צ”ל באופן של ימין 

118962מקרבת ולא מתוך כעס ורוגז - אדר”ח אלול תשמ”ב סעיף לב

חיוב שעטנז בקטנים והוראה בעבודת ה' מאיסור שעטנז וכן 
118963ממצות פאה - אדר”ח אלול תשד”מ לצבאות ה' אות ט 

118964הקשר בין פרשת ערי מקלט לחודש אלול - ר”ח אלול תשמ”ז שיחה אחרונה
118965בענין משל אדמה”ז על חודש אלול ממלך בשדה - אדר”ח אלול תשמ”ט

בענין הקמת כוללים לזקנים; שלילת המקובל שזקנים צריכים 
118966לנוח ולהסג במושב זקנים - ר”ח אלול תש”מ שיחה ג

הוראה מתוכחת חגי שנאמרה בר”ח אלול העם הזה אמרו לא 
118967עת וגו' בית ה' להבנות - ר”ח אלול תש”מ שיחה ב

118968הדגשת עבודת התשובה דר”ח חודש אלול שחל ביום שלישי  - ר”ח אלול תש”מ שיחה ב
כינוס לילדי צבאות ה': הזהירות להתנהג בתמימות ולא לשקר 

118969ולהערים בקיום התומ”צ - בדר”ח אלול תשמ”ג שיחה ב

118970הצריכותא בשלוש ערי מקלט לע”ל להורג נפש בשגגה - ר”ח אלול תשמ”ו סעיף יח
118971העבודה דחודש אלול והקשר שלו לפרשת שופטים - ג' אלול תשמ”ט

ההבדל בין כי תצא למלחמה על אויביך בתחילת הפרשה וכי תצא 
118972מחנה על אויביך בהמשך הפרשה - י' אלול תשמ”ח אות ג

118973מעלת יג אלול - י”ג אלול תשמ”ט
את ה' האמרת היום. חיוב לבחור כל יום מחדש בה' וכן ה' 

118974בוחר כל יום בישראל - י”ד אלול תש”מ אות ב

ההנהגה של ימין מקרבת ולא להתרגז ולקלל ח”ו איש ישראל 
118975ובפרט בחודש אלול - י”ד אלול תשמ”ב שיחה ב

המעלה המיוחדת דישיבת תו”ת שלומדים נגלה ופנימיות 
118976התורה - י”ד אלול תשמ”ב שיחה ג

בענין יתן ה' את אויביך גו' ינוסו לפניך - ההוראה במלחמת היצר והצורך 
118977בענין ”גאון יעקב” כלפי האומות - י”ג אלול תשמ”ב שיחה ג

בענין חיוב צדקה גם על יושבי אוהל ושקו”ט אם מותר לתרום מעות 
118978מעשר להדפסת ספרים - ח”י אלול תשכ”ב שיחה ה

דברי חיזוק לעולים חדשים מרוסיא ע”פ תורת הבעש”ט עה”פ 
118979כן בקודש חזיתיך - ח”י אלול תשל”א שיחה ב

118980ע”י שמוסיפים בהעבודה דח”י אלול הוי' עוזרו - ח”י אלול תשל”ד אות ג
חשבון הנפש של חודש אלול וכשהתוצאות אינם כפי הרצוי 

118981שלא יפול ברוחו - ח”י אלול תשל”ד אות ד

118982שכל עניני אלול צריכים להיות עם חיות - ח”י אלול תשל”ד אות ב
טעם למה הכניס הרמב”ם עשיית כלי המקדש בהל' בית הבחירה 

118983ולא בהל' כלי המקדש - ח”י אלול תשל”ו שיחה ג

אדמו”ר זי”ע / קול רבינו: שיחות )המשך(
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# IDדיבור המתחיל
תורת הבעש”ט בפ' תבא והי' כי יבואו עליך וגו' הברכה והקללה 

118984הוראה בעבודת התפילה - ח”י אלול תשל”ו שיחה א

בח”י אלול יום הולדת של הבעש”ט מזלו גובר ועוזר לכל 
118985ההולכים באורחותיו - ח”י אלול תשל”ח שיחה א

ביאור בלקו”ת עה”פ היום הזה מצוך גו' דקאי על ר”ה וכמבואר שם 
118986דכניסה לארץ רומז על תושבע”פ - ח”י אלול תשל”ח שיחה ד

תורת הבעש”ט ואדמה”ז עה”פ כי תבוא אל הארץ 
118987והקשר ביניהם - ח”י אלול תשמ”א שיחה א

ט”ו שנה שהיו הבעש”ט והה”מ ואדה”ז ביחד וההוראה שלא 
118988להתפעל מהעולם - ח”י אלול תשמ”א שיחה ב

ביאור בצוואת הריב”ש - שויתי ה' לשון השתוות והשייכות 
118989לדרך הבעש”ט - ח”י אלול תשמ”ב אות יז

סגולת חגיגת יום הולדת שגילה אדמו”ר הריי”צ וההתעוררות 
118990שצ”ל ביום זה - ח”י אלול תשמ”ב שיחה א

ההוראה מהמצות שעל הכהן לקדש ידיו ורגליו ואח”כ יעבוד, ולאידך 
118991די בקידוש א' בתחילת היום - י”ח אלול תשמ”ה אות כב

השייכות דשיעור תהלים היומי לח”י אלול - המלחמה נגד אלו 
118992ש”חרפו עקבות משיחך” - ח”י אלול תשמ”ה שיחה ג

הנהגות ההפכיות של הבעש”ט ואדמו”ר הזקן, וההוראה לכל אחד 
118993מצירוף שתי ההנהגות יחד - ח”י אלול תשמ”ה שיחה ב

חידוש הבעש”ט בגילוי ה”מעין” של חסידות, נקודת האמונה, 
118994רמז בספר צוואת הריב”ש - ח”י אלול תשמ”ו סעיף ה

ומל ה”א את לבבך ואת לבב - ר”ת אלול - מדוע אין ”ומל 
118995ה”א” בכלל הר”ת - ח”י אלול תשמ”ו שיחה ג

בענין כי קרוב אליך הדבר מאד, והזהירות מענין של אמירת שקר כשיודע 
118996ש”ה' ניצב עליו ומביט עליו” - כ”א אלול תשמ”ג שיחה ב

118997פרשת השבוע נצבים - כ”ד אלול תשל”ד שיחה א
חיזוק לבנ”י בעקבתא דמשיחא - ושב ה”א את שבותך, חשבון צדק דאלול 

118998הנרמז ב”מל ה”א את לבבך” - כ”ד אלול תשמ”א לנשי חב”ד אות ד

סיום ימי הסליחות מתוך שמחה: המעלה המיוחדת של ג' 
118999דסליחות שהיה נשמר בסוד - כה' אלול תשכ”ט סעי' ו

119000ההכנות לראש השנה - כ”ה אלול תשל”ד שיחה ב
ביאור הלשון בשער התניא שגם ”דרך ארוכה” קרוב מאד 

119001- כ”ו אלול תשמ”ח שיחה אחר מעריב

פ' נצבים רש”י ד”ה למען הקים אותך לו לעם, בענין לא יעזוב 
119002את צאן מרעיתו - כ”ח אלול תשל”ח סעי' ח

119003שיטות הש”ס ותיקוני זוהר והרמב”ם במעלת הכנסות אורחים - כ”ט אלול תשכ”ב שיחה ג
איך אומרים על ר”ה יום ו' למעשה בראשית זה היום 

119004תחילת מעשיך - כ”ט אלול תשל”ג שיחה א

סיפור נפלא מהצמח צדק, שע”י גמ”ח לאיש פשוט קודם התפילה זכה 
119005לראות זקנו אדמו”ר הזקן - ליל ערב ר”ה, כ”ט אלול תשל”ו אות ד

הקשר בין שתי המצוות שבפ' וילך - הקהל, וכתיבת ס”ת להעבודה 
119006דראש השנה ואהבת ישראל - כ”ט אלול תשל”ז שיחה ב

עבודת ר”ה צריך להאיר את כל העולם כולו עד שידע כל 
119007פעול שאתה פעלתו - כ”ט אלול תש”מ שיחה א

בענין שאלת הצ”צ לאדה”ז על ”ויחי יעקב” שאיך יתכן שמיטב 
119008שנותיו היה במצרים - כ”ט אלול תש”מ שיחה ב

הכנסת אורחים על ידי אמירת מאמר חסידות באופן של חב”ד 
119009בהבנה והשגה - כ”ט אלול תשמ”א שיחה א

אודות הבקשה שהגאולה תבא באופן של אחישנה, אף שבגמ' 
119010איתא שכבר כלו כל הקיצין - כ”ט אלול תשמ”ב שיחה ד

המעלה בהעדר תקיעת שופר ותחנון בער”ה, והעדר אמירת לכו 
119011נרננה בר”ה שחל בשבת - כ”ט אלול תשמ”ב שיחה ג

חידוש יום הולדת של הצ”צ, האחדות בין נגלה ופנימיות התורה, 
119012בין חסידים ומתנגדים - כ”ט אלול תשמ”ב שיחה ד

הצ”צ ”עשה סידורים בפעטערבורג” וההוראה שבכוחו של יהודי 
119013ששמים וארץ נשמעים לו - כ”ט אלול תשמ”ג שיחה ג

בבית דינו של הרי”ף תקעו בר”ה שחל בשבת ושקו”ט אם בבית דינו 
119014קידשו את החודש ע”פ ראי' - כ”ט אלול תשד”מ אות יט

קול רבינו: סיפורים

הסיפור מהפטרה של ר”ה איך שחנה נביאה וויתרה על עלי' לרגל 
119024בשביל חינוך וההוראה לעקרת בית - ו' תשרי תשל”ד אות ב

סיפור על ילדה  שהתחילה בהדלקת נר וזה גרם שכל המשפחה 
119025חזרו לאט לאט בתשובה - ו' תשרי תשל”ו אות ג

ביקור של הקאנטאניסטים אצל הצ”צ שאמרו לו שלמלחמה הולכים במארש; 
119027וההוראה גודל עבודת ה' ע”י שמחה - שמבה”ש תשי”ב אות יד

על אריכת ההתבוננות של יהודי גרמני שהיה מחושבן וההוראה מזה 
119028לענין שמחת בית השואבה - שמבה”ש תשכ”ב אות ב

כשבאו לאסור אדה”ז קודם התחבא והתיעץ עם ר' שמואל מונקעס וההוראה 
119029מזה לשמב”ה שלא טעמנו טעם שינה - שמבה”ש תשכ”ג אות ט

אדהאמ”צ התעמק בחסידות ולא שמע ילד בוכה, אדמוה”ז שמע והוכיחו; 
119030ההוראה צריכים להקדיש גם לאלו שהם בבחינת ילד - י”ט כסלו תשי”ד אות ו

הסיום של ר' אייזיק מהאמיל, הקריעה של אביו כששמע שהלך לאדמוה”ז, 
119031והשלים ע”ז כשראה שלא התקלקל - י”ט כסלו תשט”ז אות ז

דרוש צאנה וראנה מאדמוה”ז כששמע את אשתו מכנה אותו ”מיינער”, ועל 
119032הרבנית דבורה לאה שהסירה קטרוג מאדמוה”ז - י”ט כסלו תשט”ז אות יב

119033פתגם הרש”ב שהקדשת זמן לחינוך זה כמו החשיבות של תפילין - י”ט כסלו תשט”ז אות יב
סיפור מחסיד שחזר מהתוועדות ואמר ”ביטול הולך”, ההוראה שהתוועדות 

119034צריך להביא לתכלית הביטול - י”ט כסלו תשט”ז אות יד

סיפור מהמאסר של אדמוה”ז כששאלו אותו ההסבר לזה שהקב”ה 
119035שאל ”איכה” וההוראה מזה - י”ט כסלו תשי”ח אות א

הסבר הג' נוסחאות של פתגם אדה”ז ”המשתתף בשמחתי אוציאו מהמיצר 
119036אל המרחב, מהגשם אל הרוח, מגהינם” - י”ט כסלו תשי”ט אות ב

איך שלמד הריי”ץ הא-ב מדף שער של התניא, וההוראה בענין 
119037החדרת רוח חסידית להבית - י”ט כסלו תשי”ט אות יט

סיפור מריי”ץ בן הצ”צ עם חותנו הטשערקאסער פירוש תפילה 
119038בציבור עם י' כוחות הנפש - י”ט כסלו תשי”ט אות יט

אדה”ז בסוהר עם תפיליו הפיל פחד על הנמצאים והסביר ”אלו תפילין שבראש 
119039ולא על הראש”, ודוגמתו ביהודי רוסיא - י”ט כסלו תש”כ אות טו

# IDדיבור המתחיל
בי”ט כסלו תקנ”ט התגלגלו ברחובות פיטערבורג על אף האיסור אפילו לגור 

119040שמה כי שמחה של מצוה פורץ כל הגדרים - י”ט כסלו תשכ”ב אות א

ר' נחום בן אדהא”צ היה מספר כל שנה כל פרטי מאסר אדה”ז והתחיל מלימודיו 
119041ביגיעה אצל המגיד וככה לבסוף מצליחים - י”ט כסלו תשכ”ב אות ד

אדה”ז במאמסר לא רצה לצאת בגלל שהבעש”ט והמגיד היה מבקרים אצלו ויצא 
119042בגלל שהתכלית לפעול בעולם וההוראה מזה - י”ט כסלו תשכ”ב אות יט

על מס”נ כשלמד אצל המגיד והיה לומד מכוסה במים כשרחץ את בגדו, ועל 
119043שעזר יולדת בעניני אכילה וההוראה מזה - י”ט כסלו תשכ”ג אות ב

המסירה על אדמוה”ז שרוצה למלוך בא”י כיון שבפנימיותו 
119044הוא כן וההוראה מזה - י”ט כסלו תשכ”ג אות ה

בעת שחקרו אדמוה”ז היה לבוש בטו”ת ונפל פחד על 
119045הפקידים וההוראה מזה - י”ט כסלו תשכ”ג אות ו

אדמוה”ז הבטיח לנכדו ר' נחום ”עמי במחיצתי” בשכר הוויתור 
119046על הקאלנער של הפעלץ - י”ט כסלו תשכ”ג אות ח

שאדמוה”ז העמיד את הספינה בדרך נס כשאסרו אותו עד שהבטיחו 
119047לעצרו בדרך הטבע לקיים קידוש לבנה - י”ט כסלו תשכ”ד אות ד

119048אדמוה”ז הלך ביו”כ באמצע התפילה כדי להביא אוכל ליולדת - י”ט כסלו תשכ”ה אות א
בשנים שלפני המלחמה היה נסיעה לאמעריקה כמו לפינה נידחת 

119049אח”כ נהיה כאילו למחי' שלחני - י,ט כסלו תשכ”ה אות ג

לאדמוה”ז לא היה טעם באוכל, סיפור מחסיד שחתם במסמך 
119050אין עוד מלבדו - י”ט כסלו תשכ”ה אות ה

אדמוה”ז כשיצא מבית האסורים נכנס בטעות לבית של מתנגד ההסבר 
119051וההוראה למה היה צריך לעבור א”ז - י”ט כסלו תשכ”ו אות ב

אדמוה”ז סיכן א”ע כשענה שהוא מתלמידי הבעש”ט מפני שלא רצה 
119052להינתק מהבעש”ט אפילו לרגע - י”ט כסלו תשכ”ו אות ה

על עסקנת הציבורית של הצ”צ בזמן הקשה ברוסיא וביחד עם 
119053זה ההתעצמות בת”ת - י”ט כסלו תשכ”ו אות ה

119054על הבעש”ט שהיה באהעלפער לילדים, ואודות הצ”צ - י”ט כסלו תשכ”ו אות ה
חלום האדמא”צ שראה הבעש”ט והמגיד ואדמוה”ז על הנהר 

119055והמעלה בעשיית בעלי תשובה - י”ט כסלו תשכ”ח אות ד

119056אודות הפלאת אדמוה”ז בתורה ועבודה וגמילת חסדים - י”ט כסלו תשכ”ט אות ד
סיפור מאדמו”ר הריי”ץ אודות א' שהגיע מעבר לים לאחיו העשיר לניו יורק 

119057וההוראה בענין מרבה נכסים מרבה דאגה - י”ט כסלו תש”ל אות ב

הבת של אדמוה”ז דבורה לאה שמעה שיש קטרוג על אדמוה”ז ולקחה זאת על עצמה 
119058רק ביקשה שאדמוה”ז ישמור על בנה הצ”צ. וההוראה מזה - י”ט כסלו תש”ל אות י

כשחקרו את אדמוה”ז על אחד השאלות הוא לא השיב ובמקום זה 
119059חייך...מה הסבר לזה וההוראה - י”ט כסלו תשל”ד אות ה

שני סיפורים כיצד הפרסומת על הדלקת נרות שבת מנעה 
119060מחילול שבת בפועל - י”ט כסלו תשל”ה אות ו

המלמד של הבנות של הרבי הריי”ץ לא רצה ללמד אותן סיפורים שלמעלה מהטבע 
119061- והוראות הריי”ץ שצריכים לחנך ילדים בסיפורי ניסים - י”ט כסלו  תשל”ו אות ג

הרבי מספר ע”ע כיצד צילם כת”י של המשך תער”ב ורצונו להדפיסם 
119062באחריות של כל החסידים... - כ' כסלו תשל”ז אות נ”ד

הרמ”א הי' מסתובב בסיום יום הפורים בעיר להזכיר על ברכת המזון ומכאן 
119063ההנהגה להזכיר כן בסוף בהתוועדות - כ' כסלו תשל”ז אות נ”ח

איך שהצ”צ ראה אדמוה”ז אחרי הסתלקותו אחרי שעשה טובה ליהודי 
119064לפני התפילה וההוראה מזה - כ”ג טבת תשכ”ג שיחה אחרונה

אדמוה”ז כשהיה הולך למקום להגיד חסידות היה מתחיל בענין בנגלה; 
119065הוראה שכן הדרך בלהפיץ חסידות - כ”ד טבת תשי”ב אות יד

אדמוה”ז היה לומד עם ר”א המלאך, המלאך היה מלמד פנימית התורה ואדמוה”ז 
119066מלמד נגלה; הסברת המלאך ”מאימתי” מלשון אימה - כ”ד טבת תשי”ב אות יט

הנהגת בית הרב לעשות סמיכה לפני החתונה; הוראה שיעשו 
119067סמיכה בכדי שיהיה רב בבית - כ”ד טבת תשי”ב אות כח

חסיד אדמוה”ז שרוויח יותר מהרגיל וחשב שבטח יהיה אצלו משלוח מהרבי לצדקה, 
119068והדפסת שו”ת הצ”צ מא' שתרם יותר ממה שיש לו וההוראה מזה - כ”ד טבת תשכ”ג אות ז

הבעש”ט לא לן בכסף בידו רק חילק הכל לצדקה והשוני 
119069מהנהוג באמעריקה - כ”ד טבת תשכ”ג אות ז

119070סיפורים מהנהגת אהבת ישראל מרבותינו נשיאנו - י' שבט תשי”א מאמר באתי לגני
הרביים היו העסקנים העיקרים ולא ידעו מזה, הבעש”ט כשיצא בת קול שאיבד 

119072הג”ע שמח; הוראה שלא צריכים לחכות ליישר כח - י' שבט תשי”ד אות ב

הצ”צ נתן הלוואה קודם התפילה ובכך זכה לראות אדמוה”ז, ההוראה 
119073מעלת הזריזות ובכך זוכים לאוצרות עליונות - י' שבט תשט”ו אות טו

119074איך שאדמוה”ז הסביר להמלמד של בנו איך מלמדים הא-ב - י' שבט תשט”ז אות ה
העשירות של הריי”ץ לפני הנשיאות ושל המר”ש גם בעת הנשיאות 

119075ואעפ”כ אמר שדמי מעמד ”יקר מכל יקר” - י' שבט תשט”ז אות ה

הרבנית רבקה הוצרכה לאכול לפני התפילה מפני בריאתה - עדיף לאכול 
119076בשביל התפילה מלהתפלל כדי לאכול - י' שבט תשי”ט אות יד

מנהג המהר”ל לאסוף בשבת שירה הילדים ולתת להם חיטים לחלקם לעופות זכר 
119077לקי”ס שהילדים נתנו פירות לציפורים וההוראה מזה - י' שבט תשכ”א אות א

הרביים היו נוהגים מדי פעם להתבונן ולהיזכר במקושרים שלהם, וההוראה על ענין 
119078ההתקשרות ובפרט לנשמת צדיק שאינו מוגבל בגוף גשמי - י' שבט תשכ”א אות יב

119079אדמו”ר הרש”ב החליף נשיקה לבנו עם מאמר חסידות - י' שבט תשכ”ב אות יב
המהר”ש והריי”ץ סבלו יסורים ויחד עם זה קבלו כולם בשמחה, 

119080עבודת ה' צריך להיות בשמחה - י' שבט תשכ”ב אות כב

הויכוח בין הרז”א להרש”ב ותשובת הרש”ב על שאילתו למה 
119081יש נקודה ב”רבה אמונתך” - י' שבט תשכ”ג אות ג

הבעש”ט נתן הוראה לחבורת צדיקים נסתרים. ”הנשמה יורדת שבעים 
119082שנה בעולם לעשות טובה לזולתו בגשמיות” - י' שבט תשכ”ד אות ב

119083הדרך הנכון של פעם איך לחנוך בית של חתן וכלה - י' שבט תשכ”ד אות ג
סיפורים מאימו של הריי”ץ שהעתיקה מאמרי חסידות, 

119084ופיזור לצדקה - י' שבט תשכ”ד אות י

המהר”ש ביאור סוגית שפחה חרופה להרש”ב והרז”א 
119085שהיו לומדים אותו אז - פורים תשכ”ד אות ו

ביטוי מר' מיכאל דער אלטער שלימוד חסידות צריך להיות כמו מכתב 
119086הנוגע אליו, וביטוי הרש”ב עליו - י' שבט תשכ”ה אות ו

הסיפור מאדמו”ר הריי”ץ שתלש עלה בטיולו עם אביו אדמו”ר הרש”ב בגן בעת 
119087שמיעת ד”ת וההוראה בענין השגחה פרטית - י' שבט תשל”ג אות ה

ההבדל בין אופנים של העסקנות של אדמו”ר הרש”ב להעסקנות של אדמו”ר 
119088הריי”ץ וההוראה לעסקנים בימינו שצ”ל ניכר שהוא יהודי - י' שבט תשל”ו אות ג

אדמו”ר זי”ע / קול רבינו: שיחות )המשך(
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# IDדיבור המתחיל
אדמו”ר הריי”ץ בעסקנתו אצל שונאי ישראל לבטל גזירה על היהודים 

עשה זאת באופן שלא לחלל שבת... וההוראה לכל  העוסקים בצ”צ 
שצריך להיות ב”גאון יעקב” - י' שבט תשל”ו אות ג

119089

הסבר לטוענים שהשימוש ברדיו ומייקרפון להפצת יהדות אינה 
119090מקדושה, ע”פ סיפור מר”נ מצ'רנובל - י' שבט תשל”ו אות ו

על הלימוד זכות של ר' לוי”צ מברדיצוב על יהודי שבשעת ק”ש התעסק עם עגלה... 
119091אבל זה כלפי הקב”ה ולא שבאמת כך צריך להתנהג - י”א שבט תשל”א אות ד

סיפור מאדמו”ר הריי”ץ כשהי'  ברוסי' בנסיעה שהיתה קשורה בסכנת נפשות 
119092והי' במנוחה גמורה ,וביאור בענין ”הצלחה בזמן” - כ' שבט תש”ל אות ד

אדמוה”ז כשהעבירו בכלא בקש מהגוי לעצור הספינה לקידוש 
119093לבנה ורצה שיהיה ע”פ הטבע - פורים תשט”ו אות ב

פתגם אדהאמ”צ ”א ציבלע... אבער חסידות ...” ההסבר וההוראה 
119094מזה איך שמפרסמים עושי מצוה - פורים תשט”ו אות י

במה שאמר ר' רפאל כהן שפלוני מקנא מלימוד פרק תניא של תלמיד הכי קטן 
119096מתו”ת, המקור ”נכוה מחופתו של חבירו” - פורים תשט”ז אות כה

ההוראה מגוי שאמר לתלמידי הבעש”ט ”שיכולים אתם אלא שאינכם 
119097רוצים” שצריכים רצון ללמוד חסידות - פורים תשט”ז אות לג

על איש פשוט מחסידי אדה”ז שהיה מאריך בתפילה - מ' שנה עם פירוש 
119098אדה”ז על ”זכור ושמור” והוראה מזה - פורים תשח”י אות ב

אדה”ז בבריחתו מלאדי חזר בשביל נעלי בית ששכח וההוראה 
119099בענין כל דרכך דעהו - פורים תשח”י אות ח

הריי”ץ בחדר חקירה בסוהר סיפר שאפיקורס שאל הצ”צ למה 
במגילה כתוב ”יהודיים” בשני יודין וההוראה לשאירת הפליטה 

מהשמדות דמלחמת העולם השני' - פורים תש”כ אות ג
119100

פתגם הרש”ב בהיותו ילד ושיחק עם אחיו הרז”א ”רבי חסיד” בשעת 
119101מען גיט א עצה גיט מען א קוועטש - פורים תש”כ אות ה

אדה”ז מסר נפשו בעד הקב”ה, תומ”צ, ארץ ישראל - היסוד להמסירה על 
119102אדה”ז בפנימית הענינים הפצת המעיינות חוצה - פורים תש”כ אות ט

ע”י ניגון נסתלקים כל הקושיות, ופתגם הצ”צ ”שאחדות של 
119103חסידים תוביל למשיח” - פורים תש”כ אות י

הסבר המגיד לידידו מלפני התקרבותו לבעש”ט על אריכות התפילה שלא 
119104מספיק לחשוב על יריד רק לקנות סחורה בפועל - פורים תש”כ אות יא

במגילה ”וקבל” לשון יחיד שהכוונה על המשה רבינו שבכ”א, 
סיפור של ר”ה פאריטשער שכשהגיע לגשר התעורר מחמת צווי 

הרבי שלא לעלות בעגלה על גשר - פורים תשכ”א אות ו
119105

119106משל שהביא הרש”ב למשכיל על ענין אמונה בנבואה ובאלוקות - פורים תשכ”ב אות א
119107סיפור של ר' יוסף בעל עגלה - פורים תשכ”ב אות ז

סיפורים על החסיד ר' פנחס רייזעס מגדולי חסידי אדמוה”ז, 
119108הסיבה שקראו לו ע”ש חותנתו - פורים תשכ”ג אות ז

119110ראינו אצל הריי”ץ מופתים בריבוי גדול עד שעצם חייו היו נס - פורים תשכ”ו אות טז
119111סיפורים על החסיד ר' פנחס רייזעס מגדולי חסידי אדמוה”ז - פורים תשכ”ז אות ד

119112סיפור על מאמרי אדמוה”ז משבת זכור ופורים תקמ”ז - פורים תשכ”ז אות ד
אודות המהר”ש שהיה מתנהג בעשירות ומצד שני היה נוסע 

119113ליערות לעשות סיגופים - פורים תשכ”ח אות ט

הרבי מהר”ש הראה לאחד איך שהירח מקבל מהשמש, ואמר לו 
ש”עד זיין עלטער לא ידאג מבעיות של פרנסה”, ובעת זקנותו התהפך 

עליו הגלגל. ההוראה לענין צדקה - פורים תשל”א אות ד
119114

אחד שהתלונן בפני המגיד על הפרנסה, המגיד שלחו לר' זושא מאניפולי... ענה לו 
119115ר' זושא שאינו מבין מדוע שלחו אליו הרי לא חסר לו כלום - פורים תשל”א אות ד

על אחד שהביא את בנו הקטן הבכור בער”פ לסיום בכורות וההוראה בהצורך 
119116להשתתף בשיעורי תורה גם אם אינו מבין - פורים תשל”ב אות ו

מסירת נפשו של אדמו”ר הריי”ץ בפורים קטן תרפ”ז באמירת מאמר 
119117במוסקבה בגודל הנחיצות של חינוך תשב”ר - פורים תשל”ג אות ב

ההבדל בין הרוגוצוב'ר שלא רצה להיות חבר בוועד של עסקני ציבור, 
משא”כ אדמו”ר הרייץ שניצל מזמנו גם ע”ז, וההוראה לכל אלו 

הממונים להיות דורש טוב לעמו - פורים תשל”ה אות ז
119118

הסיפור על הנסיון של ר' נחום מצ'רנובל כיצד לחלק ממונו לצדקה, וההוראה 
119119להעוסקים בצדקה ברוחניות בהפצת היהדות - פורים תשל”ה אות ז

שלוחים שנסעו לשכם לשמח יהודים במבצע פורים, והי' שם מצד הערבים 
119120מניעות ועיכוכים אבל הכל הלך כשורה....וההוראה מזה - פורים תשל”ו אות ג

על גביר שחי כל ימיו בפחד שימיתו אותו או שיגנבו ממונו וההוראה 
119121מזה מהו חירות אמיתית בעבודת ה' - י”א ניסן תשל”ו אות ב

119122זמני הדפסת ספריו של אדמוה”ז אדמהא”צ והצ”צ  - י”ג ניסן תשכ”ו אות א
119123המיוחד של הצ”צ. ובקיאות המהר”ש בצעירתו במדרש - י”ג ניסן תשכ”ו אות א

הצ”צ בהיותו ג' שנים שאל את אדמוה”ז על הא' זעירא של 
119124ויקרא ומענה אדמוה”ז - י”ג ניסן תשכ”ו אות ג

המאמר הראשון שנאמר ע”י אדמוה”ז אחרי לידת הצ”צ ד”ה 
119125משביעין אותו תהי צדיק - י”ג ניסן תשכ”ו אות ג

מענה הצ”צ כששאלוהו איך הוא מסכן נפשו בפטרבורג - 
119126מה יהיה עם חסידים - י”ג ניסן תשכ”ו אות ג

אדמו”ר הרש”ב סיפר על חידוש רפואי שמצאו ושכבר כתב ע”ז 
אדמו”ר האמצעי ... וההוראה בענין חינוך קטנים והנהגת הקב”ה עם 

בנ”י שהם כקטנים לגבי הקב”ה - ב' אייר תשל”ו אות א
119127

אדהאמ”צ היה יוצא לשדה בל”ג בעומר והיה זמן מסוגל למופתים, 
119128הקשר של אדהאמ”צ לל”ג בעומר - ל”ג בעומר תשכ”ב אות ה

119129איך שהיה הנהגה ניסית להריי”ץ בשחרור מהמאסר - י”ב תמוז תשי”א שיחה א
אודות צוואה לאחרי מאה ועשרים ואודות ביטוח חיים, והוראה 

119130שתי אופנים בעבודת ה' - י”ב תמוז תשי”א אות ו

הפחד שנפל כשבאו לצלם את הריי”ץ במאסר, כשראו 
119131מתפלל עם הטלית - י”ב תמוז תשי”א אות יא

אחד התאוננן להצ”צ שאין לו חשק ללמוד, וענה לו ”פעטאח מה אעשה שכן 
119132יש לי חשק”, הבדל בין עבד ה' לעובד אלוקים - י,ב תמוז תשי”א אות יא

מענה אדמוה”ז ע”ז שחסידים מתנהגים בהנהגה 
119133שלמעלה מערכם - י”ב תמוז תשי”א אות יט

מה שענה הרש”ב לר' חיים בריסקער על שאילתו הרי עשו בעסקנות מה שבאפשרותנו; 
119134והוראה שצריכים לבצע שליחות כבעל עסק ולא כפועל - י”ב תמוז תשי”א אות ל

חסיד צריך להיות כמו עז שלא דואג והבעה”ב מספק לו הכל וסיפור 
119135מאמוה”ז שלא שהתלונן על חובותיו - י”ב תמוז תשי”ד אות יב

# IDדיבור המתחיל
א' החסידים התאונן להריי”ץ על שצעיר ממנו מקבל יותר מכתבים וענה 

119136לו בגלל שנוגע למעשה והוראה מזה - י”ב תמוז תשי”ד אות כה

אסיפת הרש”ב ור' חיים בריסקער על ביטול גזירת המלכות, הוראה מהריי”ץ 
119137שנתינת כוח לקיים תומ”צ בכל מקום - י”ב תמוז תשי”ד אות טו

מחסיד הצ”צ איך שכל הידוריו רק כדי שיבין ענין בחסידות, הוראת אדמוה”ז 
119138שקודם אמירת חסידות יתחילו בנגלה - י”ב תמוז תשט”ז אות טז

כסף של ריבית וחילול שבת מוסיף ומגדיל האש, לשמוע להשו”ע אפילו 
119139שיכולים לפרוק בק”נ טעמים - י”ב תמוז תשט”ז אות כז

119140פתגם שהיצה”ר מתלבש ”בזיידענע זופיציע” וההוראה מזה - י”ב תמוז תשי”ז אות כ
סיפור מהצ”צ וגיסו הטשאקאסער אודות מי שהתענה כדי 

119141לקבל גילוי אלי' - י”ב תמוז תשי”ז אות כ

סיפור מחסיד שהלך דוקא רגלי לליובאוויטש, וההוראה מזה כנגד אילו שטוענים 
119142שחסידות צריכים ללמוד דוקא ממלאך - י”ב תמוז תשי”ז אות כ

על הכריתות ברית וסמיכת ידי הרש”ב על הריי”ץ בהיותו בן 
119143ט”ו בעסקנות ציבורית - י”ב תמוז תשח”י אות ו

הריי”ץ בסוהר דיבר בתוקף באידיש, ועל שאילת הגיל ענה בן מאה 
119144וחמישים לספירת אדמוה”ז - י”ב תמוז תשח”י אות לב

כריתת ברית של הרש”ב עם הריי”ץ להעברת עסקנות והתבטא שמביא 
119145אותו לעקידה ואיך נוגע לנו ענין המס”נ - י”ב תמוז תש”כ שיחה ג

כשרצו לצלם הריי”ץ בסוהר ועשה תנועה ביד ופחדו והלכו ואח”כ 
119146צלמו עם הציצית והוראה מזה - י”ב תמוז תשכ”א אות ג

119109סיפור של נשמות הטועות וההוראה מזה - י”ב תמוז תשכ”ד אות ב
משל מרכבת שהעני נוסע במחלקה ראשונה והעשיר 

119147בשניה והטעם לזה - י”ב תמוז תשכ”ד אות ז

בזמן גאולת י”ב תמוז שהלך בליוי רא”ח אלטהויז, והאופן שנתקבל 
119148הבשורה אצל החסידים - י”ב תמוז תשכ”ה אות א

שמיעת מאמר אדמוה”ז ע”י הצ”צ וביאור פתגם אדמוה”ז על החסיד ר' אייזיק 
119149האמלער ”א יונגערמאן קען ווערן א אלטע מאן” - י”ב תמוז תשכ”ו אות ז

פתגם אדמו”ר הקודם איך אומרים לחיים, ואיך ששאל אביו ביום הבר מצוה למה 
119150צריכים לקבל מצות אהבת ישראל קודם התפילה - י”ב תמוז תשכ”ז אות א

119151הניסים שהיו כשבאו לאסור את האדמו”ר הריי”ץ מביתו - י”ב תמוז תשכ”ז אות ח
אודות תפילת הרש”ב בין אבנים במקום נופש וההוראה בענין 

119152השגחת פרטית - י”ב תמוז תשכ”ח אות ז

אדמו”ר הקודם בעת ישיבת במאסר ידע הזמן אע”פ שלא היה לו 
119153שעון וההוראה בעבודת ה' - י”ב תמוז תשכ”ט אות ג

היהודי שאסר את אדמו”ר הריי”ץ וביקש ממנו לעזור לו במזוודות וכו' ואף קרא לו 
119154”רבי” וההוראות הנהגת אדמו”ר הריי”ץ לכבד כל יהודי - י”ב תמוז תש”ל

119155פתגם אדמו”ר הריי”ץ שבין יהודי ליהודי לא אומרים ”להבדיל” - י”ב תמוז תשל”א אות ב
סיפור מר' לוי”צ מבארדיטשוב כיצד צ”ל זכרון בסיפור באופן 

119156של איבערלעבן - י”ב תמוז תשל”ג אות  א

ההוראה מכך שבשעות שקודם מאסרו הנורא על הרבצת התורה, קיבל אדמו”ר  
119157הריי”ץ אנשים ביחידות לעזור להם בעניניהם הפרטיים - י”ב תמוז תשל”ג אות ז

אדמו”ר הריי”ץ בהליכתו למאסר לקח איתו סידור, תהילים, ותניא, ורשם על התהילים ”ולא 
119158יכבה נר ישראל” וההוראה למבצע ”תורה” ”בית מלא ספרים” - י”ב תמוז תשל”ד אות ה

בחקירות עם הרבי הריי”ץ שאלו אותו האם הוא יודע איפא נמצא וענה שנמצא בבית 
119159שפטור ממזוזה וההוראה בענין שמירת המזוזה - י”ב תמוז תשל”ד אות כ”ו

כיצד עסק אדמו”ר הריי”ץ בישבו בבית האסורים בהנחת תפילין 
119160מתוך מס”נ ובעשיית צדקה - י”ב תמוז תשל”ד אות כט

סיפור מאח עני שביקר אחיו העשיר והראה לו עשרו ולא התפעל מזה ואמר שזה דוגמא 
119095מחזיר שמתהפך בזבל ”אין בלאטע פון וועלט” ומתענג בו - י”ג תמוז תשט”ו אות ה

שליחות של בחור שנאם במקום ופעל מבלי שידע מזה, סיפור מר' 
119161מיכאל בלינער בפעטערבורג - י”ג תמוז תשט”ו אות יא

גביר ובעל עגלה בזמן אדמוה”ז שהחליפו תפקידם ולאחר מאה ועשרים 
119162פסקו שהם ”נשמות הטועות” - י”ג תמוז תשט”ו אות יג

המענה של הרש”ב על השאילה ”מה זו חסיד” ”א חסיד איז 
119163א לאמטערשניק” - י”ג תמוז תשכ”ב אות א

סיפור המאסר והגאולה של הריי”ץ ואופן התקיפות בזה, 
119164וההוראה מזה - י”ג תמוז תשכ”ב אות יג

הסיפור מאדמו”ר הריי”ץ שבשנת תרפ”ב כרת ברית עם ט' אברכים לעסוק 
119165בהחזקת היהדות ברוסיא עד טיפת דם האחרון - י”ג תמוז תשל”ב אות ד

המס”נ של אדה”ז שבאמצע דביקותו בתפילה עזב בכל לעשות טובה 
119166ליהודי, והוראה מזה לתומכי תורה - י”ג תמוז תשי”ט אות ה

סיפור מהבעש”ט כשהיה ילד שאביו אמר לו שאל תירא משום 
119167דבר רק מה' וההוראה מזה - ט”ו תמוז תשי”ז אות א

סיפור כשהצ”צ התחיל ללמוד ויקרא שאל להאדמוה”ז למה 
119168יש ”א” זעירא בויקרא - ט”ו תמוז תשי”ז אות א

הבעש”ט לפני התגלותו למד עם ילדים אמן יהא שמיה רבא, ולימוד על 
119169גודל העילוי של אמן יהא שמיה רבא - ט”ו תמוז תש”כ אות ג

אודות גוי שאמר לתלמידי הבעש”ט ”שהם יכולים לעזרו רק שלא רוצים” והוראה 
119170מזה, שיטת המגיד שגם מגוי אפשר ללמוד טוב - ט”ו תמוז תש”כ אות ז

הוראה מסיפר הבעש”ט איך שע”י תפילת ”קוקאריקו” של ילד כפרי נתבטל 
119171גזירה, הדגשת אדה”ז על עבודה בדחילו ורחימו - ט”ו תמוז תש”כ אות ט

הדגשת אדהאמ”צ להיזהר מפריקות עול ע”י זכירת שעבד נושא 
עול הקב”ה תמיד, הבעש”ט התבודד ביער ולא ירא ע”י זכירת 

צוי אביו לפחד רק מהקב”ה - ט”ו תמוז תש”כ אות יא
119172

איך שהצ”צ לא רצה ברכת אדה”ז להבין בתורה שרצה ליגע עליה, וע”י 
119173שהבעש”ט למד עם תלמידו ביגיעה אז הבין הע”ח - ט”ו תמוז תש”כ אות יג

אימרת המהר”ש שע”י שלומדים בשביל הקב”ה אז לומדים עם 
חיות, הבעש”ט הכריזו עליו שאבד העולם הבא ושמח שעכשיו הוא 

יכול לעבוד בשביל הקב”ה לבד - ט”ו תמוז תש”כ אות טו
119174

הרש”ב נסע לעיר רחוק כדי לקנות בגדים לאלמנה ובנותיה להכנסת 
כלה, הבעש”ט צוה לתלמידו ליסע למקום רחוק לעשות ברכה על 

מים מבאר לבררו, וההוראה מזה - ט”ו תמוז תש”כ אות יז
119175

שאילת הריי”ץ לאביו למה מקבלים מצות אהבת ישראל לפני 
119176התפילה ולא לפני ברכות השחר - כ”א תמוז תשכ”א

הר' לו”י קיבל סמיכה מר' חיים בריסק, עניית השאלה ששכחו לערב 
119177בסוכות; הוראה איך מגיע שכחה - כ' אב תשי”א אות כד

אודות מכתב להריי”ץ מרב בעיירה שנתעורר מנאום של 
119178הבחורים השלוחים - כ' מנ”א תשי”א אות לב

119179על אשה שקבלה חוב ישן בחזרה ונתנה לצדקה, להקים קרן גמ”ח - כ' אב תשכ”ד אות ז
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# IDדיבור המתחיל
איך שאביו של הרבי ר' לויק התמודד עם כתיבת חידושי 

119180תורה במאסר - כ'  מנ”א תשכ”ט אות ג

סיפור מהחסיד ר' שמואל לויטין שבהיותו בגלות לא זכר מהו הנוסח 
בברכות השחר ”הנותן -ליעף- כח” או ”הנותן -לעיף- כח”, וההוראה 

לכאו”א כיצד להתייחס ליסורים - ח”י אלול תשל”ד אות ב
119181

סיפור מהבעש”ט שהובא בכת”י במאמר חסידות שע”י הסתכלות בזוהר אמר 
119182לא' איפה נמצא שורו האבוד - וההוראה מזה - כ”ה אלול תשל”ד אות ג

גילוי ענין ג' דסליחות ע”י אדמו”ר הריי”ץ שבמשך דורות הי' 
119183זה בסוד וההוראה מזה - ג' דסליחות תשכ”ט אות י

סיפור מהצ”צ שנתן גמ”ח קודם התפילה ועי”ז זכה לגילוי נשמת אדה”ז 
119184וההוראה בענין אהבת ישרא-ל - כ”ט אלול תשל”ו אות ד

# TRACKSIDמגיד שיעורדיבור המתחיל
ספר המאמרים מלוקט - חלק א - תשרי-חשון

3141466-141468ר' אלימלך )מיילך( צוויבליבחר לנו - תשכ”ג
3141478-141480ר' יואל כהןיבחר לנו - תשכ”ג
2141490-141491ר' יואל כהןיבחר לנו - תשכ”ג

2141501-141502ר' מיכאל גאלאמבוהי' ביום ההוא - תשכ”ח
2141512-141513ר' יואל כהןוהי' ביום ההוא - תשכ”ח

6141524-141529ר' יואל כהןיו”ט של ר”ה - תשל”ג
1141539ר' יואל כהןיו”ט של ר”ה - תשל”ג

12141550-141561ר' יואל כהןזה היום תחלת מעשיך - תשמ”ב
3141571-141573ר' יואל כהןזה היום תחלת מעשיך - תשמ”ב
5141583-141587ר' יואל כהןזה היום תחלת מעשיך - תשמ”ב

3141597-141599ר' יואל כהןוכל אדם - תשכ”ג
4141620-141623ר' יואל כהןשובה ישראל - תשל”ו

1141633ר' יואל כהןשובה ישראל הא' - תשל”ז
2141643-141644ר' יואל כהןשובה ישראל הב' - תשל”ז
1141654ר' אלימלך )מיילך( צוויבלשובה ישראל הא' - תשל”ז
1141664ר' שמואל שורשובה ישראל הא' - תשל”ז
3141674-141676ר' יואל כהןשובה ישראל הא' - תשל”ז
2141686-141687ר' יואל כהןשובה ישראל הא' - תשל”ז
1141697ר' יואל כהןשובה ישראל הא' - תשל”ז
7141708-141714ר' יואל כהןשובה ישראל הא' - תשל”ז

שובה ישראל - תשמ”א
)ר' אפרים פיעקארסקי 

8141724-141731)מאריסטאון

2141741-141742ר' יואל כהןבסוכות תשבו - תשכ”ג
1141752ר' יואל כהןולקחתם לכם - תשל”ט

2141762-141763ר' יוסף יצחק אופןבסוכות תשבו - תש”מ
9141774-141782ר' יואל כהןבסוכות תשבו - תשמ”א

1141805ר' יואל כהןתורה צוה - תשכ”ג
4141816-141819ר' יואל כהןלהבין ענין שמחת תורה - תשל”ח

1141829ר' עקיבא ווגנרביום השמיני עצרת - תש”מ
5141840-141844ר' יואל כהןאלה תולדות נח - תנש”א
1141854ר' יואל כהןאלה תולדות נח - תנש”א
1141864ר' יואל כהןאלה תולדות נח - תנש”א

3141875-141877ר' יואל כהןבראשית ברא - תשל”ח
1141887ר' יואל כהןבראשית ברא - תשל”ח

1141897ר' יקותיאל פלדמןמים רבים - תשל”ח
5141908-141912ר' יואל כהןמים רבים - תשל”ח

6141923-141928ר' יואל כהןויאמר ה' אל אברם - תשל”ח
1141938ר' יואל כהןוה' אמר המכסה אני מאברהם - תשל”ז

1141948ר' יואל כהןויהיו חיי שרה - תשמ”ה
4141958-141961ר' יקותיאל פלדמןואשה אחת - תשמ”ו
8141972-141979ר' יואל כהןואשה אחת - תשמ”ו

1141989ר' יואל כהןויהיו חיי שרה - תש”ל
1141999ר' יואל כהןואברהם זקן - תשל”ז

1142009ר' יואל כהןויתן לך - תשכ”ח
1142019ר' יואל כהןויאמר גו' מחר חדש - תשמ”ה
1142029ר' יואל כהןויאמר גו' מחר חדש - תשמ”ה

ספר המאמרים מלוקט - חלק ב - כסלו-שבט

2142039-142040ר' יואל כהןאתה אחד - תשכ”ט
1142050ר' מיכאל גאלאמבאתה אחד - תשמ”ב

1142060ר' יואל כהןפדה בשלום - תשכ”ב
1142070ר' יואל כהןושבתי בשלום - תשל”ח

2142080-142081ר' משה אליהו גוראריפדה בשלום - תשל”ט
8142092-142099ר' יואל כהןפדה בשלום - תשל”ט
1142109ר' יואל כהןפדה בשלום - תשמ”ו

1142119ר' יואל כהןאשר ברא - תשל”ט
5142129-142133ר' יואל כהןפתח אליהו - תשט”ו
4142143-142146ר' יואל כהןפתח אליהו - תשט”ו
1142156ר' יואל כהןפתח אליהו - תשט”ו
1142166ר' יואל כהןפתח אליהו - תשט”ו

3142176-142178ר' יואל כהןפדה בשלום - תשכ”ו
15142189-142203ר' יואל כהןפדה בשלום - תשכ”ו
5142213-142217ר' יואל כהןפדה בשלום - תשכ”ו
1142227ר' יואל כהןפדה בשלום - תשכ”ו

1142237ר' יואל כהןאמר ר' אושעיא - תשל”ט
5142247-142251ר' משה אליהו גורארימרגלא בפומי' דרבא - תש”מ
3142261-142263ר' יואל כהןמרגלא בפומי' דרבא - תש”מ
4142273-142276ר' יואל כהןמרגלא בפומי' דרבא - תש”מ
7142287-142293ר' יואל כהןמרגלא בפומי' דרבא - תש”מ
3142303-142305ר' יואל כהןמרגלא בפומי' דרבא - תש”מ
1142315ר' יואל כהןמרגלא בפומי' דרבא - תש”מ

1142325ר' יואל כהןברוך שעשה נסים - תשט”ו
4142335-142338ר' יואל כהןברוך שעשה נסים - תשט”ו
1142348ר' יואל כהןברוך שעשה נסים - תשט”ו

# TRACKSIDמגיד שיעורדיבור המתחיל
4142358-142361ר' יואל כהןלהבין ענין נרות חנוכה - תשכ”ו
4142371-142374ר' יואל כהןלהבין ענין נרות חנוכה - תשכ”ו
1142384ר' יואל כהןלהבין ענין נרות חנוכה - תשכ”ו
1142394ר' יואל כהןלהבין ענין נרות חנוכה - תשכ”ו
5142404-142408ר' יואל כהןלהבין ענין נרות חנוכה - תשכ”ו
1142418ר' יואל כהןלהבין ענין נרות חנוכה - תשכ”ו
1142428ר' יואל כהןת”ר מצות נר חנוכה - תשל”ח
8142439-142446ר' יואל כהןת”ר מצות נר חנוכה - תשל”ח
2142456-142457ר' יואל כהןת”ר מצות נר חנוכה - תשל”ח

1142467ר' יואל כהןואתה ברחמיך הרבים - תשמ”ח
1142477ר' יואל כהןואתה ברחמיך הרבים - תשמ”ח
2142487-142488ר' יואל כהןואתה ברחמיך הרבים - תשמ”ח
1142498ר' יואל כהןואתה ברחמיך הרבים - תשמ”ח

1142508ר' יואל כהןויגש אליו יהודה - תשכ”ה
4142518-142521ר' יואל כהןודוד עבדי - תשל”ב
3142531-142533ר' יואל כהןודוד עבדי - תשל”ב
11142544-142554ר' יואל כהןודוד עבדי - תשל”ב
1142564ר' יואל כהןודוד עבדי - תשל”ב
1142574ר' יואל כהןודוד עבדי - תשל”ב

1142584ר' יואל כהןויגש אליו יהודה - תשל”ו
1142594ר' יואל כהןהבאים ישרש - תשמ”ח

1142604ר' יואל כהןוארא - תשל”ה
2139494-139495ר' יואל כהןהחודש הזה לכם - תשל”ט

4142614-142617ר' אלימלך )מיילך( צוויבלבאתי לגני - תשי”א
9142628-142636ר' יואל כהןבאתי לגני - תשי”א
8142647-142654ר' יואל כהןבאתי לגני - תשי”ב
2142664-142665ר' יואל כהןבאתי לגני - תשי”ב
1142675ר' יואל כהןבאתי לגני - תשי”ג
2142734-142735ר' יואל כהןבאתי לגני - תש”ל

14142745-142758ר' אלימלך )מיילך( צוויבלבאתי לגני - תשל”א
2142768-142769ר' יואל כהןבאתי לגני - תשל”א
1142779ר' יואל כהןבאתי לגני - תשל”א
5142789-142793ר' יואל כהןבאתי לגני - תשל”א
4142803-142806ר' יואל כהןבאתי לגני - תשל”א
1142816ר' יואל כהןבאתי לגני - תשל”ב
7142837-142843ר' יואל כהןבאתי לגני - תשל”ח

2142863-142864ר' יואל כהןהיושבת בגנים - תשי”ג
8142875-142882ר' יואל כהןהיושבת בגנים - תשי”ג
3142892-142894ר' יואל כהןהיושבת בגנים - תשי”ג

1142904ר' חיים שלום דייטשארבעה ראשי שנים הם - תשל”א
4142914-142917ר' משה אליהו גוראריארבעה ראשי שנים הם - תשל'א

3142927-142929ר' יואל כהןארבעה ראשי שנים הם - תשל”א
2142939-142940ר' יואל כהןארבעה ראשי שנים הם - תשל”א
2142950-142951ר' יואל כהןארבעה ראשי שנים הם - תשל”א
1142961ר' יואל כהןארבעה ראשי שנים הם - תשל”א

1142971ר' יואל כהןבחודש השלישי - תשל”ד
10142982-142991ר' יואל כהןואלה המשפטים - תשמ”א
1143001ר' יואל כהןואלה המשפטים - תשמ”א

1143011ר' יואל כהןכי תשא - תשל”א
3143021-143023ר' יואל כהןעל כן קראו לימים וכו' - תשי”ג
2143033-143034ר' יואל כהןעל כן קראו לימים וכו' - תשי”ג
2143044-143045ר' יואל כהןעל כן קראו לימים וכו' - תשי”ג
1143055ר' יוסף יצחק אופןעל כן קראו לימים וכו' - תשי”ג

2143085-143086ר' יואל כהןבלילה ההוא - תשכ”ה
1143096ר' יואל כהןבלילה ההוא - תשכ”ה
1143106ר' יואל כהןבלילה ההוא - תשכ”ה
4143116-143119ר' אלימלך )מיילך( צוויבלואתה תצוה - תשמ”א
3143129-143131ר' אלימלך )מיילך( צוויבלואתה תצוה - תשמ”א
1143141ר' יואל כהןואתה תצוה - תשמ”א
2143151-143152ר' יואל כהןואתה תצוה - תשמ”א
12143163-143174ר' יואל כהןואתה תצוה - תשמ”א

9143185-143193ר' יואל כהןבלילה ההוא - תשד”מ
1143203ר' יואל כהןאלה פקודי - תש”ל

ספר המאמרים מלוקט - חלק ג - אדר-סיון

1139445ר' מענדל שפיראהחודש הזה לכם - תשל”ה
1139455ר' יעקב משה וואלבערגהחודש הזה לכם - תשל”ה
1139465ר' יואל כהןהחודש הזה לכם - תשל”ה
9139476-139484ר' יואל כהןהחודש הזה לכם - תשל”ט
1139505ר' מיכאל גאלאמבהחודש הזה לכם - תשמ”ז

2139515-139516ר' משה אליהו גוראריאשה כי תזריע - תשכ”ה
1139526ר' יואל כהןויקרא אל משה - תשל”ב

1139536ר' חיים שלום דייטשביום עשתי עשר יום - תשל”א

ביום עשתי עשר יום - תשל”א
)ר' אפרים פיעקארסקי 

1139546)מאריסטאון

3139556-139558ר' מענדל וועכטרביום עשתי עשר יום - תשל”א
4139568-139571ר' אלימלך )מיילך( צוויבלביום עשתי עשר יום - תשל”א
2139581-139582ר' אלימלך )מיילך( צוויבלביום עשתי עשר יום - תשל”א
14139593-139606ר' יואל כהןביום עשתי עשר יום - תשל”א
10139616-139625ר' שלמה קפלןביום עשתי עשר יום - תשל”א

4139645-139648ר' משה אליהו גוראריכי ישאלך בנך - תשל”ח
4139658-139661ר' יואל כהןכי ישאלך בנך - תשל”ח
3139671-139673ר' יואל כהןכי ישאלך בנך - תשל”ח
2139683-139684ר' יואל כהןכי ישאלך בנך - תשל”ח
4139694-139697ר' יואל כהןכי ישאלך בנך - תשל”ח
3139707-139709ר' יואל כהןכי ישאלך בנך - תשל”ח
9139720-139728ר' יואל כהןכי ישאלך בנך - תשל”ח

אדמו”ר זי”ע / קול רבינו: סיפורים )המשך(
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# TRACKSIDמגיד שיעורדיבור המתחיל
1139738ר' מיכאל גאלאמבמצה זו - תשמ”ט
4139749-139752ר' יואל כהןמצה זו - תשמ”ט

1139762ר' עקיבא ווגנרכימי צאתך - תשי”ב
4139772-139775ר' אלימלך )מיילך( צוויבלכימי צאתך - תשי”ב
8139785-139792ר' אלימלך )מיילך( צוויבלכימי צאתך - תשי”ב
4139802-139805ר' יואל כהןכימי צאתך - תשי”ב

1139968ר' יואל כהןכימי צאתך - תשל”ח
1139978ר' שלום חאריטאנאווכימי צאתך - תשל”ט
2139988-139989ר' משה אליהו גוראריכימי צאתך - תשל”ט

10139825-139834ר' אלימלך )מיילך( צוויבלונחה עליו  - תשי”ד
6139844-139849ר' יואל כהןונחה עליו - תשי”ד

7139859-139865ר' אלימלך )מיילך( צוויבלונחה עליו  - תשכ”ה
2139875-139876ר' יואל כהןונחה עליו - תשכ”ה
3139886-139888ר' יואל כהןונחה עליו - תשכ”ה
3139898-139900ר' יואל כהןונחה עליו - תשכ”ה
3139910-139912ר' יואל כהןונחה עליו - תשכ”ה
12139923-139934ר' יואל כהןונחה עליו - תשכ”ה
5139944-139948ר' יואל כהןונחה עליו - תשכ”ה

5140010-140014ר' יואל כהןלהבין ענין תחיית המתים - תשמ”ו
2140024-140025ר' יואל כהןלהבין ענין תחיית המתים - תשמ”ו
5143307-143311ר' יואל כהןלהבין ענין תחיית המתים - תשמ”ו

1140035ר' יואל כהןכל ישראל - תשל”ג
6140046-140051ר' יואל כהןכל ישראל - תשל”ג
1140061ר' יואל כהןכל ישראל - תשל”ג
1140071ר' יואל כהןכל ישראל - תשל”ג

2140081-140082ר' יואל כהןעל שלושה דברים - תשי”ד
1140092ר' יואל כהןעל שלשה דברים - תשי”ד

1140102ר' יואל כהןויאמר כו' מחר חודש - תשכ”ח
3140112-140114ר' יואל כהןויאמר כו' מחר חודש - תשכ”ח
1140124ר' יואל כהןויאמר גו' מחר חדש - תשכ”ח

2140134-140135ר' יואל כהןהשמים כסאי - תשל”ו
7140146-140152ר' יואל כהןהשמים כסאי - תשל”ו
2140162-140163ר' יואל כהןהשמים כסאי - תשל”ו
1140173ר' יואל כהןהשמים כסאי - תשל”ו

1140183ר' יואל כהןגן נעול - תשמ”ז
1140193ר' יואל כהןקדושים תהיו - תשכ”א

10140204-140213ר' יואל כהןדבר אל כל עדת בנ”י - תשכ”א
1140223ר' יואל כהןקדושים תהיו - תשכ”א

1140233ר' יואל כהןונקדשתי - תשכ”ה
1140243ר' יואל כהןלהבין ענין פסח שני - תשל”ח
1140253ר' יואל כהןלהבין ענין פסח שני - תשל”ח

2140263-140264ר' יואל כהןשיר המעלות הנה מה טוב - תשכ”ב
2140274-140275ר' יואל כהןשיר המעלות הנה מה טוב - תשכ”ב
1140285ר' יואל כהןשיר המעלות הנה מה טוב - תשכ”ב

1140295ר' יואל כהןפתח רבי שמעון - תשל”ד
1140305ר' חיים שלום דייטשגל עיני - תשל”ז
8140316-140323ר' יואל כהןגל עיני - תשל”ז
1140333ר' יואל כהןגל עיני - תשל”ז
1140343ר' יואל כהןגל עיני - תשל”ז

1140353ר' יוסף יצחק אופןלהבין ענין רשבי - תשמ”ה
5140374-140378ר' אלימלך )מיילך( צוויבלבשעה שעלה משה למרום - תשכ”ה
5140388-140392ר' יואל כהןבשעה שעלה משה למרום - תשכ”ה
2140402-140403ר' יואל כהןבשעה שעלה משה למרום - תשכ”ה

5140413-140417ר' אלימלך )מיילך( צוויבלוידבר אלקים - תשכ”ח
3140427-140429ר' יואל כהןבחודש השלישי - תשכ”ט
3140439-140441ר' יואל כהןבחודש השלישי - תשכ”ט
1140451ר' יואל כהןבחודש השלישי - תשכ”ט
1140461ר' יואל כהןבחודש השלישי - תשכ”ט
3140471-140473ר' יואל כהןבחודש השלישי - תשכ”ט
3140483-140485ר' יואל כהןבחודש השלישי - תשכ”ט
2140495-140496ר' יואל כהןבחודש השלישי - תשכ”ט
1140506ר' יואל כהןבחודש השלישי - תשכ”ט

וידבר אלקים - תשכ”ט
)ר' אפרים פיעקארסקי 

9140516-140524)מאריסטאון

9140535-140543ר' יואל כהןוידבר אלקים - תשכ”ט
1140553ר' יואל כהןוידבר אלקים - תשכ”ט
1140563ר' יוסף יצחק אופןוידבר אלקים - תשכ”ט
1140573ר' יוסף יצחק אופןוידבר אלקים - תשכ”ט

1140583ר' יואל כהןרני ושמחי בת ציון - תשכ”ז
1140593ר' יואל כהןרני ושמחי בת ציון - תשכ”ז
1140603ר' יואל כהןרני ושמחי בת ציון - תשכ”ז
1140613ר' יואל כהןרני ושמחי בת ציון - תשכ”ז
2140623-140624ר' יואל כהןרני ושמחי בת ציון - תשכ”ז
1140634ר' יואל כהןרני ושמחי בת ציון - תשכ”ז
1140644ר' יואל כהןרני ושמחי בת ציון - תשכ”ז
3140654-140656ר' יואל כהןביום השני הקריב - תשל”ב
2140666-140667ר' יואל כהןביום השני הקריב - תשל”ב
2140677-140678ר' יואל כהןביום השני הקריב - תשל”ב
1140688ר' יואל כהןביום השני הקריב - תשל”ב

1140698ר' יואל כהןבהעלותך את הנרות - תשל”ד
1140708ר' יואל כהןבהעלותך את הנרות - תשכ”ט

2140718-140719ר' יואל כהןועתה יגדל נא - תשי”ט
7140730-140736ר' יואל כהןועתה יגדל נא - תשי”ט
1140746ר' יואל כהןוישלח יהושע - תשל”ו
1140756ר' יואל כהןוישלח יהושע - תשל”ו

6140767-140772ר' יואל כהןוהנה פרח מטה אהרן - תשל”ג

# TRACKSIDמגיד שיעורדיבור המתחיל
ספר המאמרים מלוקט - חלק ד - תמוז-אלול

1140782ר' לימא ווילהעלםהשם נפשנו בחיים - תשח”י
3140792-140794ר' יואל כהןהשם נפשנו בחיים - תשח”י
1140804ר' יואל כהןהשם נפשנו בחיים - תשח”י
1140814ר' יואל כהןהשם נפשנו בחיים - תשח”י
2140824-140825ר' יואל כהןהשם נפשנו בחיים - תשח”י
1140835ר' יואל כהןהשם נפשנו בחיים - תשח”י
6140846-140851ר' יואל כהןיהי ה' אלקינו עמנו - תשכ”ד
1140861ר' יואל כהןיהי ה' אלקינו עמנו - תשכ”ד

5140871-140875ר' משה אליהו גוראריהוי' לי בעוזרי - תשי”ז
4140885-140888ר' אלימלך )מיילך( צוויבלוחזקת והיית לאיש - תשכ”ח
5140898-140902ר' יואל כהןוחזקת והיית לאיש - תשכ”ח
2140912-140913ר' יואל כהןוחזקת והיית לאיש - תשכ”ח
2140923-140924ר' יואל כהןוחזקת והיית לאיש - תשכ”ח

3140934-140936ר' יואל כהןתפלה למשה - תשכ”ט
9140946-140954ר' שלמה קפלןזאת חוקת - תשכ”ט
12140965-140976ר' יואל כהןזאת חוקת - תשכ”ט
1140986ר' יואל כהןזאת חוקת - תשכ”ט
1140996ר' יואל כהןזאת חוקת - תשכ”ט
9141006-141014ר' אלימלך )מיילך( צוויבלזאת חוקת - תשכ”ט

1141024ר' יואל כהןזה היום עשה ה' - תשל”ח
2141034-141035ר' יואל כהןעשרה שיושבין הא' - תשמ”ב
1141045ר' יואל כהןעשרה שיושבין הב' - תשמ”ב
9141055-141063ר' אלימלך )מיילך( צוויבלגדול יהי' כבוד הבית - תשכ”ב
3141073-141075ר' יואל כהןגדול יהי' כבוד הבית - תשכ”ב
3141085-141087ר' יואל כהןגדול יהי' כבוד הבית - תשכ”ב

ציון במשפט תפדה - תשל”ו
)ר' אפרים פיעקארסקי 

6141097-141102)מאריסטאון

10141113-141122ר' יואל כהןציון במשפט תפדה - תשל”ו
1141132ר' יואל כהןציון במשפט תפדה - תשל”ו
1141142ר' יואל כהןציון במשפט תפדה - תשל”ו

8141152-141159ר' אלימלך )מיילך( צוויבלקץ שם לחושך - תשכ”ד
3141169-141171ר' יואל כהןקץ שם לחושך - תשכ”ד
2141181-141182ר' יואל כהןקץ שם לחושך - תשכ”ד

איכה ישבה - תשל”א
)ר' אפרים פיעקארסקי 

3141192-141194)מאריסטאון

2141204-141205ר' יואל כהןלא היו ימים טובים - תשל”ה
7141216-141222ר' יואל כהןאת ה' האמרת - תש”ל
1141232ר' יואל כהןויענך וירעיבך - תשכ”ג
2141242-141243ר' יואל כהןועתה ישראל - תשכ”ז

2141253-141254ר' אלימלך )מיילך( צוויבלוהי' עקב - תשכ”ז
8141265-141272ר' יואל כהןוהי' עקב - תשכ”ז
1141282ר' יואל כהןוהי' עקב - תשכ”ז
7141292-141298ר' יואל כהןוהי' עקב - תשכ”ז

1141308ר' יואל כהןועתה ישראל - תשכ”ח
8141319-141326ר' יואל כהןאני לדודי - תשכ”ו
1141336ר' יואל כהןאני לדודי - תשכ”ו
1141346ר' יואל כהןאני לדודי - תשכ”ו
1141356ר' יואל כהןאני לדודי - תשכ”ו

7141367-141373ר' יואל כהןאני לדודי - תשל”ב
1141383ר' יואל כהןאני לדודי - תשל”ב
1141393ר' יואל כהןאני לדודי - תשל”ב
1141403ר' יואל כהןאני לדודי - תשל”ב
2141413-141414ר' מיכאל גאלאמבאני לדודי - תשמ”ו
1141424ר' יואל כהןהשקיפה - תשכ”ז
1141434ר' יואל כהןקומי אורי - תשל”ג

2141444-141445ר' יואל כהןלך אמר לבי - תש”כ
תורת מנחם - מאמרים

1139635ר' ליבל אלטייןבכל דור ודור - תשל”ד
1139815ר' יקותיאל פלדמןוהחרים - תשי”ג

1139958ר' יוסף יצחק אופןוהחרים - תשל”ד
1139999ר' יוסף יצחק אופןונחה - תשמ”ב

2140363-140364ר' יואל כהןבשעה שהקדימו - תשי”ג
2141455-141456ר' יקותיאל פלדמןלהבין ענין ראש השנה - תשט”ז

1141609ר' יוסף יצחק אופןשובה ישראל - תשכ”ט
4141792-141795ר' יוסף יצחק אופןלהבין ענין שמע”צ ושמח”ת - תשי”ד

2142685-142686ר' שלום חאריטאנאוובאתי לגני - תשי”ט
2142696-142697ר' שלום חאריטאנאוובאתי לגני - תש”כ

5142707-142711ר' שלמה קפלןבאתי לגני - תשכ”ב
4142721-142724ר' יוסף קלייןבאתי לגני - תשכ”ב
1142826ר' נחמן שפיראבאתי לגני - תשל”ח
1142853ר' שלום חאריטאנאוובאתי לגני - תשמ”א

1143065ר' יוסף יצחק אופןחייב איניש לבסומי בפוריא - תשי”ז
1143075ר' יוסף יצחק אופןחייב איניש לבסומי בפוריא - תשי”ז

לקוטי שיחות - חלק ב

1138413ר' שמואל שורשבועות
לקוטי שיחות - חלק ג

2138551-138552ר' שלמה קפלןפורים
לקוטי שיחות - חלק ד

1138480ר' יואל כהןראש השנה
1138501ר' יואל כהןיום הכיפורים

1138350ר' יואל כהןפרקי אבות- פרק ב
2139203-139204ר' שלמה קפלןפרשת קרח

1139372ר' יואל כהןפרשת נצבים
לקוטי שיחות - חלק ה

1138624ר' שלום חאריטאנאוופרשת לך לך ב

אדמו”ר זי”ע / ספר המאמרים מלוקט - חלק ג - אדר-סיון )המשך(
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1138634ר' יואל כהןפרשת לך לך ב

2138666-138667ר' יואל כהןפרשת חיי שרה א
1138541ר' יואל כהןי”ט כסלו

1138531ר' שמואל חיים בלומינגי”ט כסלו א
לקוטי שיחות - חלק ו

3138784-138786ר' שלום חאריטאנאוופרשת שמות ב
4138796-138799ר' שלמה קפלןפרשת שמות ב
4138860-138863ר' שלמה קפלןפרשת בשלח א

6138884-138889ר' מענדל וועכטרפרשת יתרו ב
2138899-138900ר' שלום חאריטאנאוופרשת יתרו ב
1138910ר' יואל כהןפרשת יתרו ב

2139017-139018ר' שלמה קפלןפרשת פקודי ב
לקוטי שיחות - חלק ז

1139039ר' יואל כהןפרשת ויקרא ג
1139049ר' יואל כהןפרשת ויקרא ג

2139059-139060ר' שלום חאריטאנאוופרשת צו ב
1139070ר' יואל כהןפרשת צו ב

1138372ר' שלום חאריטאנאווחג הפסח
1138403ר' אברהם מאןהוספות- אחרון של פסח

1139149ר' יואל כהןפרשת אמור ג
לקוטי שיחות - חלק ח

3138423-138425ר' שלמה קפלןחג השבועות
1138435ר' יואל כהןחג השבועות

2139225-139226ר' שמואל שורפרשת חוקת א
1139247ר' ליבל אלטייןפרשת מטות ב

לקוטי שיחות - חלק ט

3139267-139269ר' שלמה קפלןפרשת דברים ג
1139279ר' יואל כהןפרשת דברים ג
1139289ר' יואל כהןפרשת דברים ג

1139309ר' יואל כהןפרשת ואתחנן ג
1139319ר' יואל כהןפרשת ואתחנן ג
1139329ר' יואל כהןפרשת כי תצא ב

3139350-139352ר' שלמה קפלןפרשת כי תבוא א
1139362ר' יואל כהןפרשת כי תבא א
2139392-139393ר' שלמה קפלןפרשת האזינו א

לקוטי שיחות - חלק י

2138582-138583ר' שלמה קפלןפרשת בראשית ב
1138687ר' שלמה קפלןפרשת תולדות ב

2138740-138741ר' שלמה קפלןפרשת וישלח א
לקוטי שיחות - חלק י"א

1138809ר' שלום חאריטאנאוופרשת שמות א
לקוטי שיחות - חלק י"ב

4139125-139128ר' יוסף יצחק יעקבסאהןפרשת תזריע א
לקוטי שיחות - חלק י"ג

1139257ר' מענדל לויןפרשת מסעי - חלוקת א”י
לקוטי שיחות - חלק י"ד

2138490-138491ר' משה אליהו גוראריראש השנה
2139403-139404ר' משה אליהו גוראריפרשת ברכה - שמחת תורה ב

לקוטי שיחות - חלק ט"ו

1138593ר' יוסף יצחק יעקבסאהןפרשת בראשית ד
1138677ר' שלום חאריטאנאוופרשת חיי שרה א
1138697ר' שלום חאריטאנאוופרשת תולדות א
2138707-138708ר' שמואל שורפרשת תולדות א

2138718-138719ר' שמואל שורפרשת ויצא ב
2138729-138730ר' יואל כהןפרשת ויצא ג

2138751-138752ר' שמואל שורפרשת וישב ב
2138773-138774ר' שמואל שורפרשת ויחי ב

לקוטי שיחות - חלק ט"ז

1138614ר' יוסף יצחק יעקבסאהןפרשת נח ד
2138819-138820ר' יוסף יצחק יעקבסאהןפרשת וארא ה

1138840ר' יוסף יצחק יעקבסאהןפרשת בא ד
2138873-138874ר' שמואל שורפרשת בשלח ג

2138920-138921ר' שלמה קפלןפרשת משפטים א
2138931-138932ר' יוסף יצחק יעקבסאהןפרשת תצוה ב

1138942ר' ליבל אלטייןפרשת כי תשא ד
1138952ר' שלמה קפלןפרשת כי תשא ד
2138962-138963ר' יוסף יצחק יעקבסאהןפרשת כי תשא ד

2138973-138974ר' יוסף יצחק יעקבסאהןפרשת ויקהל  א
1138984ר' ליבל אלטייןפרשת ויקהל  ב
2138994-138995ר' שמואל שורפרשת ויקהל  ב
2139028-139029ר' שמואל שורפרשת פקודי ג

1138572ר' ליבל אלטייןפרשת פרה
לקוטי שיחות - חלק י"ז

1138382ר' שלמה קפלןחג הפסח א
3138360-138362ר' שמואל שורפרקי אבות - ר' חנניא

2139080-139081ר' מענדל וועכטרפרשת שמיני א
4139091-139094ר' שלמה קפלןפרשת שמיני א
1139104ר' יואל כהןפרשת שמיני א
2139114-139115ר' יוסף יצחק יעקבסאהןפרשת שמיני ג

2139138-139139ר' שמואל שורפרשת תזריע - פ' החודש
2139159-139160ר' שמואל שורפרשת בהר- ל”ג בעומר

לקוטי שיחות - חלק י"ח

2138445-138446ר' שמואל שורחג השבועות ב
2139181-139182ר' שלום חאריטאנאוופרשת שלח ב
2139192-139193ר' שמואל שורפרשת שלח ד

# TRACKSIDמגיד שיעורדיבור המתחיל
לקוטי שיחות - חלק י"ט

1138511ר' יואל כהןחג הסוכות ב
1139382ר' שמואל שורפרשת וילך א

1139414ר' יואל כהןאגרת התשובה ב
2139424-139425ר' יואל כהןאגרת התשובה ה

לקוטי שיחות - חלק כ

2138644-138645ר' יוסף יצחק יעקבסאהןפרשת לך לך ב
לקוטי שיחות - חלק כ"א

3139005-139007ר' יוסף יצחק יעקבסאהןפרשת ויקהל-פקודי
1139435ר' משה אליהו גוראריהוספות לפרשת יתרו

לקוטי שיחות - חלק כ"ג

2139214-139215ר' יוסף יצחק יעקבסאהןפרשת קרח א
לקוטי שיחות - חלק כ"ד

1139299ר' שלום חאריטאנאוופרשת דברים ג
לקוטי שיחות - חלק כ"ה

2138655-138656ר' שלמה קפלןפרשת לך לך א
1138521ר' שלמה קפלןי' כסלו

2138762-138763ר' שלום חאריטאנאוופרשת וישב - י”ט כסלו
לקוטי שיחות - חלק כ"ו

1138830ר' יואל כהןפרשת וארא א
לקוטי שיחות - חלק כ"ח

2139236-139237ר' יוסף יצחק יעקבסאהןפרשת חוקת א
לקוטי שיחות - חלק כ"ט

2138469-138470ר' נחמן שפיראחזון
2139339-139340ר' יוסף יצחק יעקבסאהןפרשת כי תצא א

לקוטי שיחות - חלק ל

2138603-138604ר' יוסף יצחק יעקבסאהןפרשת בראשית א
לקוטי שיחות - חלק ל"א

1138562ר' שלמה קפלןפורים א
לקוטי שיחות - חלק ל"ג

4138456-138459ר' יוסף יצחק יעקבסאהןחג השבועות א
לקוטי שיחות - חלק ל"ו

1138850ר' שמואל חיים בלומינגפרשת בא א
לקוטי שיחות - חלק ל"ז

2139170-139171ר' יוסף יצחק יעקבסאהןפרשת בחוקותי
לקוטי שיחות

2138392-138393ר' יוסף יצחק יעקבסאהןאחרון של פסח תשכ”ו - מצה עניה ומצה עשירה
ספר השיחות תשמ"ט

2143264-143265ר' יוסף יצחק יעקבסאהןשלח, כ”ח סיון, מבה”ח תמוז
2143275-143276ר' יואל כהןנצו”י, כ”ג אלול

שערי המועדים - פורים

2143286-143287ר' יוסף יצחק יעקבסאהן
שערי המועדים - שבועות

1143297ר' שמואל חיים בלומינגהכל מודים בעצרת דבעינן לכם
הדרנים על הרמב"ם

10138149-138158ר' שלמה קפלןהדרן על הרמב”ם - תשל”ה
3138168-138170ר' שלמה קפלןהדרן על הרמב”ם - תשל”ה
6138180-138185ר' יואל כהןהדרן על הרמב”ם - תשמ”ו
4138195-138198ר' יואל כהןהדרן על הרמב”ם - תשמ”ו
5138208-138212ר' יואל כהןהדרן על הרמב”ם - תשמ”ו

הדרנים על הש"ס

2138222-138223ר' יואל כהןהדרן על מסכתות ברכות ומועד קטן
6138233-138238ר' שלמה קפלןהדרן על הש”ס - תשמ”ט

הדרנים על משניות

2138248-138249ר' יואל כהןהדרן על סדר לימוד משניות ליארצייט
קונטרס בית רבינו שבבבל

1138259ר' יואל כהןקונטרס בית רבינו שבבבל
קונטרס הלכות שאינן בטלין לעולם

1138269ר' יואל כהןקונטרס הלכות תושבע”פ שאינן בטלין לעולם
קונטרס ענינה של תורת החסידות

3138323-138325ר' יואל כהן
6138335-138340ר' יואל כהן

14138279-138292ר' שלום חאריטאנאוו
12138302-138313ר' שלמה קפלן

רשימות

1143213ר' ישראל שמעון קלמנסוןרשימה יא
1143223ר' יואל כהןרשימה ב
2143233-143234ר' יואל כהןרשימה ג

1143244ר' יוסף יצחק יעקבסאהןחוברת לז
1143254ר' יוסף יצחק יעקבסאהןרשימה נא

אהבת שלום

קדושים: אהבת שלום פר’ קדושים 
ד״ה איש אמו ואביו קמא

1127873ר׳ יואל כהן

שפת אמת

קדושים: שפת אמת פ’ קדושים 
ד”ה קדושים תהיו - תרל”א

1127883ר׳ יואל כהן

חזרות מהתוועדות רבינו

שבת הגדול תשמ”ה - בענין שבת 
הגדול וקביעתה שבת לפני פסח

1120691ר' יואל כהן

שבת הגדול תשמ”ו - טעם 
קריאת שם ”שבת הגדול”

1120701ר' יואל כהן

אחש”פ תשמ”ה -  טעם קריאת אחרון 
של פסח ולא שמיני של פסח

1120711ר' יואל כהן

אחש”פ ושב”מ אייר תשמ”ו - בקשר למנהג 
סעודת משיח בדורות אחרונים

1120721ר' יואל כהן

שב”מ אייר תשמ”ה - ביאור ששבת 
מברכים אייר נמצא בחודש ניסן

1120731ר' יואל כהן

אדמו”ר זי”ע / לקוטי שיחות - חלק ה )המשך(



25

# TRACKSIDמגיד שיעורדיבור המתחיל
אחרי - קדושים: שבת פ' אחר”ק תשמ”ה 

- ביאור ששני הפרשיות ענין אחד
1121221ר' יואל כהן

קדושים: שבת ר”ח אייר פ' קדושים תשמ”ו -  ערב 
ב' אייר יום הולדת המהר”ש - לכתחילה אריבער

1121231ר' יואל כהן

בהר: ש”פ בהר תשמ”ו - אודות בעל עסק 
בבחינת חול ובחינת פסח שני

1121241ר' יואל כהן

ל'ג בעומר תשד”מ - ענין שפסקו תלמידי 
ר”ע למות, וענין הילולא דרשב”י

1120741ר' יואל כהן

ש”פ בחוקותי תשמ”ו - שבת אחרי ל”ג 
בעומר, אודות ימי הספירה ול”ג בעומר

1120751ר' יואל כהן

שב”מ סיון תשמ”ה - ביום הזה באו מדבר 
סיני, קשר לשבועות, תליתאי

1120771ר' יואל כהן

1120761ר' יואל כהןשב”מ סיון תשמ”ז - שם החודש ”סיון” עלו מבבל
ש”פ במדבר, שבועות, פ' נשא וי”ב סיון תשמ”ה - בקשר 

לשבועות וימי תשלומים, ביטול כהקדמה לתורה
1120781ר' יואל כהן

שבועות תשמ”ה - תוכן הילולא של 
צדיקים, ותוכן אמירת תהילים

1120791ר' יואל כהן

שבועות ערב שבת תשמ”ו -  ענין 
האחדות ”כאיש אחד בלב אחד”

1120801ר' יואל כהן

נשא: פ' נשא תשד”מ - חילוק בין ברכה 
להמשכה ומעלת ברכת כהנים

1121251ר' יואל כהן

שלח: פ' שלח שב”מ תמוז תשמ”ה - השבת 
האחרון של סיון ומברכים תמוז

1121271ר' יואל כהן

קרח: שב”מ תמוז פ' קורח תשד”מ - ביאור ששב”מ 
תמוז נמצא בחודש סיון, זוהר על ימין שהוא שמאל

1121281ר' יואל כהן

שבת ר”ח תמוז תשד”מ - מעלין בקודש אחר 
חודש ג' בספר יצירה מובא רק ג' יסודות

1120811ר' יואל כהן

ש”פ קורח ג' תמוז תשמ”ה - סיפור 
הצלת ג' תמוז, ושמש בגבעון דום

1120821ר' יואל כהן

ש”פ חוקת תשמ”ה - מניה מתברכין 
יב' תמוז, וההוראה מזה

1120831ר' יואל כהן

בלק: ש”פ בלק )שבת לפני י”ב תמוז( פרק ה' באבות 
תשד”מ -  וגם ביאור מחלוקת בפירוש נבואת בלעם

1121291ר' יואל כהן

שלח: פ' שלח י”ב תמוז תשד”מ - ענין 
המרגלים שלא רצוי להיכנס לארץ

1121261ר' יואל כהן

שבת יב' תמוז תשמ”ו - סיפור חג הגאולה, 
ויום הולדתו, והנהגה גם לאחר הסתלקותו

1120841ר' יואל כהן

ש”פ פנחס ממחרת י”ג תמוז תשד”מ - סיפור 
י”ב תמוז, דומה ליו”ט שהם שני ימים

1120851ר' יואל כהן

בלק: ש”פ בלק )שבת אחרי י”ג תמוז( י”ז תמוז 
תשמ”ה -  תוכן ששבת ויכולו, וקשר לשם הפרשה

1121301ר' יואל כהן

מסעי: שב”מ אב פ' מסעי תשד”מ - תוכן 
פ' מסעי, וענין בהל' בהב”ח

1121321ר' יואל כהן

שמ”ב אב פ' פנחס תשמ”ה - עילוי התוועדות 
בשמ”ב ומעלת עבודת האדם לגאולה

1120861ר' יואל כהן

מטות - מסעי: שמ”ב אב פ' מטו”מ תשמ”ו 
-  תוכן פרשיות אלו לבין המצרים

1121311ר' יואל כהן

1120871ר' יואל כהןשבת חזון תשד”מ - אימרת הבארדיטשווער על שבת חזון
שבת נחמו תשמ”ה - קשר בין נחמו לט”ו 

באב, הוספה בתורה באיכות
1120881ר' יואל כהן

שבת ו' תשרי תשמ”ו - קביעות דומה כמו 
שהיה בתשכ”ה פטירת הרבנית חנה ע”ה

1120891ר' יואל כהן

שמ”ב חשון תשמ”ו - מעלת מברכים חשון 
משאר שמ”ב, וקביעות ר”ח ביום ג-ד

1120901ר' יואל כהן

מכתב כללי של ר”ח חשון תשמ”ז 
- בקשר לשנת השמיטה

1120911ר' יואל כהן

נח: ש”פ נח בדר”ח חשון תשמ”ה - קשר 
בין נח לתחילת חודש חשון

1121061ר' יואל כהן

לך לך: ש”פ לך לך תשמ”ה - ביאור הזוהר 
מי שרוצה עשירות יבוא וילמוד

1121071ר' יואל כהן

1120921ר' יואל כהןשבת כ' חשון פ' וירא תשמ”ז -  יום הולדת הרש”ב
שבת כ' חשון פ' וירא תשמ”ז -  יום 

הולדת הרש”ב, שמיטה
1120931ר' יואל כהן

שבמ”ב כסליו פ' חיי שרה תשמ”ו - מעלת כסליו 
שחיתומו יו”ט, מעלת שבת אחר כ' חשון

1120941ר' יואל כהן

שב”מ כסליו פ' תולדות תשמ”ה - מעלת 
ר”ח ביום א' בלי הפסק משבת

1120951ר' יואל כהן

ש”פ ויצא י' כסלו תשמ”ו - הוראה מיוחדת 
מחג הגאולה של אדהא”צ

1120961ר' יואל כהן

1120971ר' יואל כהןש”פ וישלח תשמ”ו - השייכות של י' וי”ט כסליו
1120981ר' יואל כהןש”פ וישב תשמ”ה - גודל העילוי של שבת אחר יט' כסליו

1120991ר' יואל כהןמכתב כללי של חנוכה תשמ”ו
וישב: ש”פ וישב ערב חנוכה תשמ”ו - מעלת ערב 

חנוכה יום ניצחון המלחמה, שייכותה לפ' וישב
1121081ר' יואל כהן

1121091ר' יואל כהןמקץ: שבת פרשת מקץ חנוכה תשמ”ה
שבת זאת חנוכה תשמ”ז -  מעלת שני שבתים 

חנוכה ביאור ב”ש וב”ה במעלין בקודש
1121001ר' יואל כהן

ויגש: ש”פ ויגש תשמ”ז -  שבת אחרי חנוכה 
בקביעות שיש שני שבתים חנוכה

1121101ר' יואל כהן

1121011ר' יואל כהןעשרה בטבת תשמ”ו
שמות: ש”פ שמות תשמ”ו -  ביאור ששם הסדרה 
”שמות” מרמז גאולה אבל תוכן הסדרה היא גלות

1121111ר' יואל כהן

שמות: שב”מ שבט פ' שמות כ”ג טבת תשמ”ז 
- הקשר ליום ההילולא של אדמה”ז

1121121ר' יואל כהן

שב”מ שבט פ' וארא תשמ”ה - עבודת הריי”ץ 
באופן יוסף ה' לי בן אחר - עם הזולת

1121021ר' יואל כהן

וארא: שבת ר”ח שבט פ' וארא תשמ”ו 
- בנוגע לאותה קביעות

1121131ר' יואל כהן

1121141ר' יואל כהןבשלח: ש”פ בשלח י”א שבט תשמ”ה

# TRACKSIDמגיד שיעורדיבור המתחיל
1121031ר' יואל כהןש”פ בשלח ט”ו בשבט תשמ”ו

יתרו: ש”פ יתרו תשמ”ה -  בקשר להילולא 
דהריי”ץ, אהבת ישראל וט”ו בשבט

1121151ר' יואל כהן

משפטים: ש”פ שקלים פ' משפטים תשמ”ה - מי יכול 
ליתן תרומת נפשו, בנוגע למשפטים, ובנוגע לאדר

1121161ר' יואל כהן

שמ”ב אדר א' פ' משפטים תשמ”ו - 
מעלת אדר א' בעבודת האדם

1121041ר' יואל כהן

1121171ר' יואל כהןתרומה: פ' תרומה ו' אדר תשמ”ו
1121181ר' יואל כהןתצוה: פ' תצוה ט' אדר תשמ”ה

1121191ר' יואל כהןכי תשא: פ' כי תשא תשמ”ה - שבת אחר פורים
1121201ר' יואל כהןויקהל: ש”פ שקלים ויקהל תשמ”ו

1121051ר' יואל כהןשב”מ ניסן פ' החודש תשמ”ו - אודות מעלת קביעות זה
ויקרא: פ' ויקרא ר”ח ניסן פ' החודש 

תשמ”ה - אודות מעלת שלשתן
1121211ר' יואל כהן

פרשת השבוע

1125060ר' מענדל וועכטרבראשית: הסתכלות פנימיות על בריאת שמים וארץ
בראשית: מדרש. בשעה שרצה הקוב”ה 

לקבוע שמות.. קרא לאדם ונתן שמות
1125070ר' שלום חאריטאנאוו

בראשית: מה טעם פתח בבראשית... שאם יאמרו אוה”ע 
ליסטים אתם... בגלל שאלת הגוי משנים את סדר התורה?

1125080ר' יואל כהן

).בראשית: הסיבה שהתורה מתחיל באות ב' )לרמז 
שהתורה היא חכמתו של הקב”ה שלמעלה מהשכל

1125090ר' יואל כהן

1125100ר' מענדל וועכטרנח: בא אל התיבה, רצוא ושוב בעבודת האדם
1125110ר' ליבל אלטייןנח: מכל הבהמה הטהורה רש”י. העתידה להיות טהורה

.נח: ”וערות אביהם לא ראו”. ביאור אימרת הבעש”ט 
שמה שאדם רואה רע אצל חברו סימן שזה קיים אצלו

1125120ר' יואל כהן

1125130ר' שלום חאריטאנאוונח: ענין המבול בעבודת ה' , ענין דור הפלגה בעבודת ה
נח: ביאור ענין המבול עפ”י המדרש משל למלך 

שבנה פלטרין וכו' עפ”י פנימיות הענינים
1125140ר' יואל כהן

לך לך: רש”י לך לך להנאתך ולטובתך. 
ואעשה לגוי גדול. לפי שהדרך ממעט

1125150ר' שלום חאריטאנאוו

1125160ר' מענדל וועכטרלך לך: לידת יצחק - עם ישראל
לך לך: שם הסדרה מבטא את תוכנו, ביאור 

השם לך לך עפ”י פנימיות הענינים
1125170ר' יואל כהן

1125180ר' שלום חאריטאנאוולך לך: בענין שמות הפרשיות
1125190ר' שלום חאריטאנאוולך לך: אימרת הרש”ב פ' לך ”שבוע שכולו שמח”

לך לך: הסיבה שהתורה לא מזכירה כמעט מחייו 
של אברהם אבינו עד גיל שבעים וחמש

1125200ר' יואל כהן

וירא: בשכר שאמר א”א ואנכי עפר ואפר לכן זכו בניו לשתי 
מצות אפר פרה ועפר סוטה מהו השייכות ביניהם? 

1125210ר' יואל כהן

.וירא: ההבדל בין ישמעאל שעשה ברית בגיל שלש 
עשרה, ויצחק שעשה ברית לשמונה ימים

1125220ר' יואל כהן

1125230ר' שלום חאריטאנאוו..וירא אליו ה'. מכאן לומדים גדולה הכנסת אורחים
1125240ר' מענדל וועכטרוירא: שמחה וזריזות בעבודת ה

וירא: ויקרא לו א-ל אלוקי עולם מדרש. 
שהיה מקריא שם ה' בפי כל עובר

1125250ר' ליבל אלטיין

וירא: אר”ח יום שלישי למילתו ובא הקוב”ה.. 
בכייתו של הרש”ב. כ' חשון

1125260ר' ליבל אלטיין

1125270ר' נחמן שפיראוירא: נסיון העקידה על פי המבואר בתורת החסידות
וירא: נסיון העקידה ”שלא יאמרו 

הראשונים אין בהם ממש”
1125280ר' ליבל אלטיין

1125290ר' מענדל וועכטרחיי שרה: ואברהם זקן ”בא בימים” יוקר הזמן
.חיי שרה: ביאור מעלת אברהם אבינו 

שהי' גם זקן וגם בא בימים
1125300ר' יואל כהן

חיי שרה: ויהי טרם כלה לדבר. מדרש 
שלשה ננענה במאמר פיהן

1125310ר' שלום חאריטאנאוו

חיי שרה: איך מתאים לקרוא שם הפרשה חיי 
שרה כשכל תוכנו לכאורה היפך חיי'?

1125320ר' יואל כהן

1125330ר' שלום חאריטאנאווחיי שרה: שני חיי שרה. רש”י כולם שווין לטובה
חיי שרה: ויתן לי מערת המכפלה. רש”י 

בכסף מלא אשלם, גר ותושב אנכי
1125340ר' שלום חאריטאנאוו

תולדות: אברהם הוליד את יצחק. רש”י שהיו ליצני הדור 
אומרים - התכללות המדות חו”ג - רש”י הניקה בנים שרה

1125350ר' ליבל אלטיין

תולדות: אברהם הוליד את יצחק. רש”י שהיו ליצני הדור 
אומרים - לקשר גשמיות עם רוחניות - רש”י ויזרע יצחק

1125360ר' שלום חאריטאנאוו

תולדות: ויתרוצצו הבנים. קשה איך שעשו 
קודם שנולד דחף כבר לע”ז

1125370ר' ליבל אלטיין

1125380ר' מענדל וועכטרתולדות: ועשה לי מטעמים התענוג למעלה מעבודת האדם
תולדות: ברכת יצחק ויתן לך פרש”י ”יתן ויחזור 

ויתן” - שתי נתינות הן ליהודי שהוא בבחי' 
יעקב והן ליהודי כזה שהוא בבחי' עשיו

1125390ר' יואל כהן

.תולדות: אברהם הוליד את יצחק - ”צר 
קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם”. וכן 

נעשה בתורת הנסתר ע”י הבעש”ט
1125400ר' יואל כהן

1125410ר' יואל כהןויצא: איך התחתן יעקב עם שתי אחיות?
ויצא: בקשר לפ' ויצא ובקשר לט' י' כסליו 

יא”צ ויום הולדת וגאולת אדהאמ”צ
1125420ר' יואל כהן

ויצא: ופרצת ימה וקדמה גמ'. כל המענג 
את השבת נותנים לו.. י' כסליו

1125430ר' שלום חאריטאנאוו

ויצא: הארץ אשר אתה שוכב עליה. רש”י 
מלמד שכפל כל הארץ תחתיו

1125440ר' שלום חאריטאנאוו

1125450ר' מענדל וועכטרויצא יעקב ירידת הנשמה למטה
1125460ר' יואל כהן.ויצא: הירידה של יעקב לחרן ושם גדל מאוד גם ברוחניות

וישלח: ביאור האגרת הקודש על קטונתי 
מכל החסדים סמיכות לי”ט כסליו

1125470ר' ליבל אלטיין

וישלח: הא דלמדין בן שלש עשרה למצות 
שהוא ענין נעלה ביותר מזה שנאמר ויקחו 

איש חרבו שהוא לכאורה ענין שלילי?
1125480ר' יואל כהן

חזרות מהתוועדות רבינו )המשך(
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1125490ר' יואל כהן.וישלח: ההבדל בין השם יעקב, ישראל, בעבודת ה

1125500ר' שלום חאריטאנאוווישלח יעקב מלאכים. רש”י מלאכים ממש
וישב: שייכות של ”מים אין בו אבל נחשים ועקרבים 

יש בו” לחנוכה שהגמ' מביאו בסוגיה דחנוכה
1125510ר' ליבל אלטיין

וישב: שייכות של ”מים אין בו אבל נחשים ועקרבים 
יש בו” לחנוכה שהגמ' מביאו בסוגיה דחנוכה

1125520ר' יואל כהן

וישב: בגלל מכירת יוסף זכו לשני מצות 
של פדיון הבן וענין מחצית השקל מהו תוכן 

הקשר בין שני המצות למכירת יוסף?
1125530ר' יואל כהן

וישב יעקב בארץ מגורי אביו. תורת 
המגיד מגורי. יראה, אסיפה

1125540ר' שלום חאריטאנאוו

1125550ר' יואל כהןוישב: ביאור ענין החלומות וביקש יעקב לישב בשלוה
.מקץ: ההבדל בין שלש שיטות של הבית 

יוסף על אופן הנס עם פך השמן
1125560ר' יואל כהן

מקץ: ביאור הנהגת יוסף עם אחיו בבואם 
למצרים שנראה שהי' באופן שלילי?!

1125570ר' יואל כהן

מקץ: וירא יוסף.. לטבוח טבח להכן. 
מדרש אין להכן אלא לשבת

1125580ר' שלום חאריטאנאוו

.מקץ: הפתרון של יוסף הצדיק לפרעה הי' רמז 
כבר בחלום, ההוראה מזה בעבודת ה

1125590ר' יואל כהן

ויגש: כי למחיה שלחני - גם מה שבעלי 
בחירה עושים הכל מן השמים

1125600ר' מענדל וועכטר

1125610ר' שלום חאריטאנאוו..ויגש אליו יהודה. רש”י מקצר בד”ה. יכנסו דברי
.ויגש: ”ויגש אליו יהודה” מראה על מעלתו של יוסף 

בההפטורה מדבר על מעלתו של יהודה הביאור בזה
1125620ר' יואל כהן

ויגש: יוסף ובנימין בכו על צוארי השני בגלל 
המקדש שעתיד ליחרב בחלקו של אחיו ולמה 

לא בכו על החורבן שבחלקם עצמם?
1125630ר' שלום חאריטאנאוו

ויגש: יוסף ובנימין בכו על צוארי השני בגלל 
המקדש שעתיד ליחרב בחלקו של אחיו ולמה 

לא בכו על החורבן שבחלקם עצמם?
1125640ר' יואל כהן

ויחי: בנימין זאב יטרוף. רש”י ניבא שיהיה 
חטפנים בפלגש בגבעה

1125650ר' ליבל אלטיין

.ויחי: ספר בראשית נקרא ספר הישר, 
וספר שמות נקרא ספר הגאולה

1125660ר' יואל כהן

2125670-125671ר' מענדל וועכטרויחי: אפרים לפני מנשה, עשה טוב לפני סור מרע
1125681ר' זושא ווילהעלםויחי: ביאור הפסוק חכלילי עינים

ויחי: האספו ואגידה אתכם. רש”י 
בקש יעקב לגלות את הקץ

1125691ר' שלום חאריטאנאוו

1125701ר' יואל כהןויחי: ”ואתם חשבתם עלי רעה אלקים חשבה לטובה”
שמות: ונתתי את חן העם בעיני מצרים. 

רש”י מה שאמרתי לאברהם
1125711ר' שלום חאריטאנאוו

שמות: וירכבם על החמור - חמור המיוחד הוא 
החמור שחבש אברהם אבינו לעקידת יצחק 

הוא שעתיד מלך המשיח לרכוב עליו
1125721ר' יואל כהן

.שמות: ”וישליחהו ארצה ויהי לנחש”... 
הטעם שהיו צריכים לאות

1125731ר' יואל כהן

שמות: אגרת הצ”צ בקשר להסתלקות 
אדמוה”ז במוצאי שבת

1125741ר' שלום חאריטאנאוו

שמות: וימררו חייהם בעבודה קשה. ע”פ 
חסידות עיקר החיות ברוחניות

1125751ר' שלום חאריטאנאוו

.וארא: ביאור התשובה של ה' למשה 
ושמי הוי' לא נודעתי להם

1125761ר' יואל כהן

וארא: רש”י בפסוק ראה נתתי אלקים 
לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך

1125771ר' שלום חאריטאנאוו

1125781ר' ליבל אלטייןוארא: ומטר לא ניתך ארצה. רש”י לא הגיע, לא הותך ארצה
1125791ר' יואל כהןוארא: ביאור המכות דם וצפרדע בעבודת ה

1125801ר' מענדל וועכטרוארא: הפיכת מטה לנחש - ואתה מחיה כולם
בא: בזכות שתי מצות אלו דם מילה ודם 

פסח נגאלו אבותינו ממצרים
1125811ר' יואל כהן

בא: אך ביום הראשון תשביתו. מחלוקת 
ר”י ורבנן איך מבערים החמץ

1125821ר' שלום חאריטאנאוו

בא: צבאות ה' בזמן הגלות עיקר 
העבודה היא במסירות נפש

1125831ר' מענדל וועכטר

בא: רש”י )בבראשית( מביא את השאלה 
שהתורה היתה צריכה להתחיל בהחודש הזה 

לכם, לכאורה ברה”ע יותר חשוב?
1125841ר' יואל כהן

.בשלח: ”וישב הים לאיתנו” ביאור המדרש ש”תנאי 
התנה הקב”ה עם הים שיהא נקרע לפני ישראל

1125851ר' שלום חאריטאנאוו

.בשלח: ”וישב הים לאיתנו” ביאור המדרש ש”תנאי 
התנה הקב”ה עם הים שיהא נקרע לפני ישראל

1125861ר' יואל כהן

בשלח: למה הי' צריך להיות צמיחת העצים והפירות 
בשעת קרי”ס לא עביד קוב”ה ניסא למגנא?

1125871ר' יואל כהן

יתרו: אחרי מתן תורה השתנה אצל היהודים... 
בשתי סוגי בחינות: בן ועבד

1125881ר' יואל כהן

..יתרו: את כל הדברים האלה לאמר. מחלוקת 
ר”ע ור”י אם ענו על הן הן ועל לאו לאו

1125891ר' שלום חאריטאנאוו

1125901ר' מענדל וועכטריתרו: כפה עליהם הר כגיגית ע”פ הבעש”ט
1125911ר' יואל כהןיתרו: החידוש שהתחדש בקיום המצות אחרי מתן תורה

יתרו: ויחן שם ישראל כנגד ההר. רש”י 
שאר כל החניות במחלוקת

1125921ר' שלום חאריטאנאוו

1125931ר' שלום חאריטאנאוויתרו: מדוע אתה יושב לבדך..נבול תבול
משפטים: מי בעל דברים ויגש אליהם. 

רש”י אין נזקקים אלא ע”י תובע
1125941ר' שלום חאריטאנאוו

1125951ר' מענדל וועכטרמשפטים: חשיבות מצות גמילת חסד
משפטים: ואלה המשפטים אשר תשים 

לפניהם... עפ”י המבואר בתורת החסידות
1125961ר' יואל כהן

משפטים: ואלה המשפטים אשר תשים 
לפניהם... ב' אופנים בלימוד התורה

1125971ר' יואל כהן
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...משפטים: ”מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני” שגם 

ענינים המובנים בשכל צריכים לקיימם בביטול
1125981ר' יואל כהן

משפטים מצות שכליות, למה דוקא 
מצות שכליות ראשון אחר מ”ת

1125991ר' ליבל אלטיין

משפטים: אשר תשים בפניהם. רש”י ולא 
לפני עכו”ם, עד שתתישב דעתו

1126001ר' שלום חאריטאנאוו

.תרומה: רמב”ם חיוב בנין בהמ”ק כולל כל 
הכלים. רמב”ן מצוה בפני עצמו

1126011ר' שלום חאריטאנאוו

.תרומה: ביאור הפסוק ”ועשו לי מקדש 
ושכנתי בתוכם”, בעבודת ה

1126021ר' יואל כהן

תרומה: עה”פ ועשו לי מקדש וגו' ההבדל 
בין המשכן ובתי המקדשות

1126031ר' יואל כהן

תרומה: ענינו של המנורה עדות היא 
לכל באי העולם והגביעים שבה

1126041ר' יואל כהן

תרומה: ג' תרומות היו במשכן והחילוקים 
איך מפורשים בפסוק

1126051ר' שלום חאריטאנאוו

תצוה: ביאור ענין לבישת הבגדים של 
אהרן הכהן בשעת העבודה

1126061ר' יואל כהן

.תצוה: שמו של משה רבינו לא הוזכר בפרשה, 
משה רבינו מגלה מעלתן של ישראל

1126071ר' יואל כהן

תצוה: רש”י. במעיל פעמוני זהב, קושית הרמב”ן 
על רש”י שלא היו משתמשים לכלום

1126081ר' ליבל אלטיין

תצוה: ואתה תצוה. כתית למאור. להעלות 
נר תמיד. ביאור ע”פ רוחניות

1126091ר' שלום חאריטאנאוו

)כי תשא: מחצית השקל, מטבע של אש, 
העלאת הגשמי )מטבע( לרוחניות )אש

1126101ר' יואל כהן

1126111ר' שלום חאריטאנאווכי תשא: שבירת הלוחות ע”י משה והסכים הקב”ה ע”י
.כי תשא: מחצית השקל כיפר על חטא העגל כי 

על ידו מגלים הקשר שבין הקב”ה לישראל
1126121ר' יואל כהן

ויקהל: קשר בין צווי שבת למלאכת המשכן 
וטעם הקהלת משה את ישראל

1126131ר' ליבל אלטיין

ויקהל: ביאור לימוד הירושלמי שלמדים 
הל”ט מלאכות מהמילה אלה שהה' מתחלף 

לח' דלכאורה איך מחליפים אות?
1126141ר' יואל כהן

ויקהל: למה חוזר התורה ומפרט פרטי 
המשכן שנית ”ויקה”פ מחוברין”

1126151ר' שלום חאריטאנאוו

1126161ר' יואל כהן.ויקהל: ששת ימים תיעשה מלאכה - תיקון לחטא העגל
פקודי: וירא משה.ויברך אותם. רש”י בירך 

שתשרה שכינה במעשה ידיכם
1126171ר' שלום חאריטאנאוו

פקודי: נעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחילתן 
הקשר בין פרשת פקודי לפרשת שמות

1126181ר' יואל כהן

.פקודי: הרמז בזה שכתוב בפרשה תשע 
עשרה פעמים כאשר צוה ה' את משה

1126191ר' יואל כהן

.ויקרא: ביאור הפסוק ”אדם כי יקריב מכם”... שאינו מספיק 
התעוררות מלמעלה אלא צריך שיהי' גם עבודת האדם

1126201ר' יואל כהן

ויקרא: דיני אשם תלוי ומחלוקת אם 
שחטו בחוץ אם חייב כרת

1126211ר' שלום חאריטאנאוו

.ויקרא: ”אדם כי יקריב מכם”, כמו בקרבן ישנו תהליך של 
בדיקה, שחיטה, והקרבה, כך לגבי ההקרבה של הנפה”ב

1126221ר' יואל כהן

1126231ר' יואל כהן.צו: ביאור ענין הקטר חלבים ביום ובלילה בעבודת ה
.צו: ”אש תמיד תוקד על המזבח”, ביאר ענין שלוקחים את 

האש של המנורה מאש המזבח החיצון דוקא, בעבודת ה
1126241ר' יואל כהן

1126251ר' שלום חאריטאנאווצו: זאת תורת העולה. רש”י אין צו אלא לשון זירוז
1126261ר' יואל כהן.שמיני: הענין של ”דרש דרש” בעבודת ה

1126271ר' שלום חאריטאנאוושמיני: שיטות טעם מיתת נדב ואביהו
שמיני: הפטורה. דוד מפזפז ומכרכר 

לכל עת שהובא הארון לעיר דוד
1126281ר' שלום חאריטאנאוו

1126291ר' יואל כהןשמיני: ביאור הענין של שמיני
1126301ר' ליבל אלטייןתזריע: וביום השמיני ימול. אפילו בשבת

.תזריע: ”אשה מזרעת תחילה יולדת זכר, איש 
מזריע תחילה יולדת נקבה”. ענינו בעבודת ה

1126311ר' יואל כהן

1126321ר' שלום חאריטאנאוותזריע: משנה נגעים פרק ד' אם בהרת קדמה ללבן טמא
.תזריע: הסבר על הפסוק ”וכובס שנית 

וטהר”, והוראה בעבודת ה
1126331ר' יואל כהן

)מצורע: בקשר לקרבנות מצורע ביאור 
בעשיר שרוצה להביא קרבן עני - מלקוטי 

שיחות - חלק כ”ז פרשת מצורע )א
1126341ר' שלום חאריטאנאוו

.מצורע: ביאור הדבר שרק הכהן יכול 
לקבוע אם המצורע טמא או לא

1126351ר' ליבל אלטיין

.מצורע: ביאור הדבר שרק הכהן יכול 
לקבוע אם המצורע טמא או לא

1126361ר' יואל כהן

.”מצורע: הסיבה לכך שהפרשה נקראת בשם 
בזוי ”מצורע”, וכן משיח נקרא בשם ”מצורע

1126371ר' יואל כהן

1126381ר' ליבל אלטייןאחרי: אל יבוא בכל עת אל הקודש
אחרי: למה הי' הכהן גדול ביום כיפור לובש בגדי לבן 

לכאורה הי' צריך ללבוש בגדי הזהב שהם יותר מכובדים?
1126391ר' יואל כהן

אחרי: ”אחרי מות שני בני אהרן” - משל לחולה... הסבר 
למה מביאים משל מחולה, הרי אהרן הי' בריא?

1126401ר' יואל כהן

1126411ר' ליבל אלטייןקדושים: בנוגע אהבת ישראל
.קדושים תהיו... ביאור בענין קדש עצמך 

במותר לך, שזהו מהחידושים של מ”ת
1126421ר' יואל כהן

.קדושים: ביאור הענין שהדרגה הכי גבוה בערלה זה 
בשנה החמישית דוקא - ויבואר בסיפור מהבעש”ט

1126431ר' יואל כהן

.אמור: פסח עבודה עם הנפה”א,  ספה”ע, זיכוך 
נפה”ב,  שבועות עבודה גם עם הנה”ב

1126441ר' יואל כהן

1126451ר' ליבל אלטייןאמור: קדושת הכהן ש”ריבה בהם מצות יתירות”
1126461ר' ליבל אלטייןאמור: קדושת הכהן ש”ריבה בהם מצות יתירות”

.אמור: ”אמור אל הכהנים... להזהיר גדולים על הקטנים”, 
שהגדולים בתורה ומצוות צריכים להשפיע על קטנים מהם

1126471ר' יואל כהן

פרשת השבוע )המשך(
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בהר: ביאור הספרא כל המקבל עליו עול 

ריבית מקבל עליו עול מלכות שמים
1126481ר' יואל כהן

בהר: וכי תאמרו מה נאכל? האופן שהתורה 
מתייחסת לשאלה זו עפ”י המבואר בחסידות

1126491ר' יואל כהן

.בהר: ביאור ענין של שמיטה בעבודת ה' 
שזהו בדוגמת עבודת יום השבת

1126501ר' יואל כהן

1126511ר' ליבל אלטייןבהר: רש”י מה ענין שמיטה אצל הר סיני
1126521ר' יואל כהן.בחוקותי: אם בחוקותי תלכו - חוקה מלשון חקיקה
1126541ר' ליבל אלטיין.בחוקותי: אם בחוקותי תלכו - חוקה מלשון חקיקה

1126531ר' שלום חאריטאנאוובחוקותי: ופניתי אליכם. רש”י משל למלך ששכר פועלים
בחוקותי תלכו... ונתתי גשמיכם, לכאורה 

הי' מתאים לקבל ע”ז שכר רוחני?
1126551ר' יואל כהן

במדבר: מנין בנ”י גילוי נקודת היהדות שבכל 
ישראל וגילוי זה יכול להתגלות בג' אופנים 

וזהו הג”פ שהקב”ה צוה למנותם
1126561ר' יואל כהן

1126571ר' ליבל אלטייןבמדבר: שייכות במדבר לשבועות ובפרט לערב שבועות
.במדבר: פר' וחומש במדבר נקרא בשם ”פקודים”... 
המיוחד שבספירה זו, וההוראה מזה בעבודת האדם

1126581ר' יואל כהן

במדבר: טעם קריאות חומש הפיקודים, 
וטעם שסופרין ישראל כל הזמן

1126591ר' שלום חאריטאנאוו

1126601ר' שלום חאריטאנאוונשא: אודות אריכת סיפור קרבנות הנשיאים
1126611ר' יואל כהןנשא: ביאור במה חטא דוד המלך שקרא לתורה זמירות?

נשא: ביאור הסעת המשא של קרשי המשכן בארבע 
עגלות בלבד?! והלא היה יותר קל לחלקו ליותר עגלות?

1126621ר' יואל כהן

בהעלותך: ויהי בנסוע הארון. רש”י אויבך 
המכונסים, משנאך הרודפים

1126631ר' שלום חאריטאנאוו

.בהעלותך: ביאור ענין התשובה - פסח שני - שנוצר 
דוקא מתוך הטענה של בני ישראל למה ניגרע

1126641ר' יואל כהן

בהעלותך: ענינו של המן והחילוקים 
בקבלת המן בין בנ”י בעבודת ה

1126651ר' יואל כהן

בהעלותך: ענינו של המן חיזוק בהאמונה 
שאפילו הטבע הוא מן

1126661ר' ליבל אלטיין

1126671ר' ליבל אלטייןשלח: מדרש. אודות סמיכת חלה לע”ז
1126681ר' שלום חאריטאנאוושלח: מדרש. אודות שמות המרגלים על שם מעשיהן

1126691ר' מענדל וועכטרשלח: תוכן של ציצית-טלית מקיף-פנימי
שלח: החילוק בין הקרבנות שהתחיל כבר 

בהמדבר והנסכים שעיקרו התחיל רק בא”י
1126701ר' יואל כהן

.שלח: ביאור ענין המרגלים שטענו ”ארץ 
אוכלת יושביה היא”, בעבודה רוחנית

1126711ר' יואל כהן

קרח: אודות ענין המטות שמטה 
אהרן היה אותו של שבט לוי

1126721ר' ליבל אלטיין

קרח: ביאור טענות קרח טלית שכולה תכלת, בית מלא 
ספרים, וכהונת אהרן ואיך הם מרומזים בהשם קרח

1126731ר' יואל כהן

קרח: ביאור טענת קרח על משה ואהרן ”מדוע 
תתנשאו” כשהוא עצמו ביקש להיות כה”ג?

1126741ר' יואל כהן

1126751ר' מענדל וועכטרקרח: טענת קורח, המשך ציצית-טלית מקיף-פנימי
קרח: העונשים על קורח ומאתים 
וחמישים איש הוי מדה כנגד מדה

1126761ר' שלום חאריטאנאוו

קרח: שורש מחלוקת קרח שרצה 
להבדיל בין גשמיות לרוחניות

1126771ר' שלום חאריטאנאוו

חוקת: ביאור האם משה רבינו ידע את 
סיבת פרה אדומה ולמה?

1126781ר' יואל כהן

חוקת: דיוקים בלשונו של רש”י עה”פ זאת חוקת, - לפי 
שהשטן... מונין את ישראל... אין לך רשות להרהר

1126791ר' יואל כהן

1126801ר' מענדל וועכטרחוקת: מהות מצות חוקים
1126811ר' ליבל אלטייןחוקת: פרה אדומה מטהר טמאים ומטמא טהורים

חוקת: ביאור שאוה”ע מקניטין את ישראל 
ושהמים וענן בזכות מרים ואהרן

1126821ר' שלום חאריטאנאוו

.בלק: בלעם הי' הלעומת זה של משה רבינו, ההבדל 
ביניהם איך מסתכלים על הפנימיות של האדם

1126831ר' יואל כהן

1126841ר' שלום חאריטאנאוובלק: איך נקרא הפרשה על שם רשע?
1126851ר' ליבל אלטייןבלק: רש”י. כי מראש צורים אראנו

בלק: הקשר בין הצירוף של האותיות בלעם 
ועמלק והדרך להלחם בהם בעבודת ה

1126861ר' יואל כהן

1126871ר' מענדל וועכטרבלק: נבואת בלעם, גלות-גאולה
.פינחס: בענין ספירת בנ”י אחר המגפה, 

רש”י. משל לרועה שנכנסו זאבים
1126881ר' ליבל אלטיין

פינחס: ענין הכהונה הוא ענין טבעי שיהודי 
נולד בו ולא קשור עם עבודת האדם ואיך זכה 

פנחס לכהונה ע”י מעשה טוב שעשה?
1126891ר' יואל כהן

פינחס: הנני נותן לו בריתי שלום רש”י. 
לפי שהשבטים מבזין אותו

1126901ר' שלום חאריטאנאוו

1126911ר' שמואל שורפינחס: קנאותיה דפינחס מהתבטלותו להשם
1126921ר' מענדל וועכטרפינחס: ענין הקרבנות על פי חסידות

.פינחס: ההוראה ממעשה של פנחס שגם כוונתו 
היתה לטובה ומזה למדים איך צריך למחות

1126931ר' יואל כהן

מטות: הפרישות הכנה שיהודי יוכל להעלות הגשמיות 
לאלוקות והקשר לזה עם בני גד ובני ראובן

1126941ר' שלום חאריטאנאוו

1126951ר' ליבל אלטייןמטות: אדות החיבור בין מטו”מ וקשר לחודש אב
1126961ר' שמואל שורמטות: נדרים בעבודת השם

1126971ר' ליבל אלטייןמטות: תנאי בני גד וראובן
מטות: ביאור הסתירה שפעם איתא שנדרים סייג 
לפרישות, ופעם איתא דייך מה שאסרה לך תורה

1126981ר' יואל כהן

1126991ר' יואל כהןמטות: ביאור השם מטות
מסעי: ביאור בהמסעות שמרמז 

להנשמה שמתלבשת בגוף
1127001ר' שלום חאריטאנאוו

1127011ר' מענדל וועכטרמסעי: ענין המסעות - שם מ”ב

# TRACKSIDמגיד שיעורדיבור המתחיל
.מסעי: ”אלה מסעי” לשון רבים, שתמיד 

צריך לעלות ולצאת ממצרים מהדרגא שהי' 
בו אתמול... עד שנגיע לביאת משיח

1127021ר' יואל כהן

מסעי: אלה מסעי למה נקרא מסע ולא חני' 
בפנימיות הענינים - והקשר לבין המצרים

1127031ר' יואל כהן

דברים: משנה תורה משה מפי עצמו אמרה וביחד עם 
זה הי' ברוח הקודש - זה נתינת כח לבנ”י בא”י שיוכלו 

להתעסק בעניני עולם וביחד עם זה לעשותו כפי רצה”ע
1127041ר' יואל כהן

1127051ר' שלום חאריטאנאוודברים: כל חבל ארגוב רש”י. פלטין היכל מלך
1127061ר' שלום חאריטאנאוודברים: על ענין תנאי בני גד וראובן

דברים: המקור לכללות ענין וקדושת 
תושבע”פ הוא ממשנה תורה

1127071ר' יואל כהן

ואתחנן: אנכי לשון מצרי התכלית של מ”ת להגיע ליהודי 
שבלי התורה נמצא הוא בדרגת מצרים ומשם להעלותו לה

1127081ר' יואל כהן

...ואתחנן: הסבר על השלשה פירושים 
שעל הפסוק קול גדול ולא יסף

1127091ר' יואל כהן

1127101ר' שלום חאריטאנאווואתחנן: אתה הראת לדעת רש”י. כתרגומו ואתחזיתו
.עקב: דרגות שונות בירידת האדם קודם נהי' בחי' 

של מדבר, ואח”כ הגדל, ואח”כ והנורא, וכו
1127111ר' יואל כהן

1127121ר' ליבל אלטייןעקב: והיה עקב רש”י. מצות שאדם דש בעקביו
1127131ר' מענדל וועכטרעקב: לא ידח ממנו נידח ולבסוף כולם יעשו תשובה

עקב: והי' עקב תשמעון המצות קלות שאדם 
דש בעקביו עפ”י פנימיות הענינים

1127141ר' יואל כהן

1127151ר' שלום חאריטאנאווראה: בענין עיר הנידחת
1127161ר' מענדל וועכטרראה: ענין הנסיון על פי חסידות

ראה: שינוי בין תרגום אונקלוס לתרגום 
יונתן בן עוזיאל על מילה וקללה

1127171ר' ליבל אלטיין

.ראה: הסימן של בהמה טהורה: מעלה גרה, 
מפרסת פרסה. הביאור בזה ברוחניות הענינים

1127181ר' יואל כהן

1127191ר' יואל כהןראה: ”כי תאוה נפשך לאכול בשר” היא חסרון או מעלה?
שופטים: בענין מנוי מלך בישראל שהוא דרך בהתקשרות 
של יהודי עם הקב”ה והטעות שהי' לישראל בימי שמואל

1127201ר' ליבל אלטיין

...שופטים: כי האדם עץ השדה, מעשה 
האדם דומה לשורשים וחכמתו לענפים... 

ללמדך ששורש הכל זה קבלת עול
1127211ר' יואל כהן

1127221ר' שלום חאריטאנאוושופטים: ההבדל במינוי מלכות בית דוד למינוי מלכי ישראל
שופטים: כי האדם עץ השדה.. זה 

ת”ח.. עפ”י פנימיות הענינים
1127231ר' יואל כהן

1127241ר' מענדל וועכטרשופטים: מעלת האדם שכל-מידות
1127251ר' ליבל אלטייןשופטים: הצורך בעיר מקלט לעתיד לבא

שופטים: אודות שופטים שהיו בישראל 
ומשל המדרש שנותן מחביב לחביב

1127261ר' ליבל אלטיין

1127271ר' שלום חאריטאנאווכי תצא: כי תבנה בית חדש, ספרי לרבות ההיכל
1127281ר' שלום חאריטאנאווכי תצא: בענין שילוח הקן, שמתן שכרה בצידה

.כי תצא: תמיד בשבעה דנחמתא, ענין 
של גט אצל בני ישראל והקב”ה

1127291ר' יואל כהן

כי תצא: ויצאה.. והיתה.. הטעם פנימי 
שלמדים קידושין מגירושין

1127301ר' יואל כהן

1127311ר' שלום חאריטאנאווכי תצא: בענין קניני קידושין וענינה בפנימיות
1127321ר' ליבל אלטייןכי תצא: בענין מצות מעקה, ולמה כתיב בית ”חדש” דוקא

כי תבא: וה' האמרך היום .. ולהיות עם 
קדוש. רש”י ויהיתם לי קדושים

1127331ר' שלום חאריטאנאוו

1127341ר' מענדל וועכטרכי תבא: תחת אשר לא.. בשמחה ומרב כל
1127351ר' ליבל אלטייןכי תבא: אודות שם הפרשה ”תבא”

1127361ר' יואל כהןכי תבא: את ה' האמירך היום - חביבות בנ”י אצל הקב”ה
כי תבא: כי תבוא... וישבתם בו... ההסבר 

לזה שרק אחרי שכבשו את כל א”י חייבים 
בביכורים ואפי' שזה מצוה של יחיד

1127371ר' יואל כהן

1127381ר' ליבל אלטייןכי תבא: והתהלכת בדרכיו, הלך במידותיו
נצבים: אתם נצבים היום כולכם, כמה פי' לדבר... כל 

ישראל ערבים זה לזה, וזה תנאי להכנה לר”ה
1127391ר' יואל כהן

נצבים: לעברך בברית ה' ובאלתו, 
רש”י. לקיים אתכם לו לעם

1127401ר' שלום חאריטאנאוו

1127411ר' שלום חאריטאנאוווילך: ביאור השמות נצבים וילך וההוראה בעבודת ה
וילך: נצבים וילך זה לא שתי פרשיות מצורפות 

אלא פרשה אחת שמחולקת לשניים
1127421ר' יואל כהן

וילך: כי אתה תביא את העם, רש”י דבר אחת 
לעם - לקוטי שיחות - חלק י”ט

1127431ר' שלום חאריטאנאוו

וילך: ההבדל בין הלוחות והס”ת והנחתם יחד 
עפ”י פנימיות הענינים והקשר לעשי”ת

1127441ר' יואל כהן

האזינו: ימצאהו בארץ מדבר - אותם מצא לו 
נאמנים... שקבלו עליהם תורתו, ומלכותו, ועולו, 

החילוק בין ג' ענינים אלו - והקשר לעשי”ת
1127451ר' יואל כהן

האזינו השמים והארץ, רש”י אתם תהיו 
עדי - לקוטי שיחות - חלק י”ט

1127461ר' שלום חאריטאנאוו

האזינו: אצל משה רבינו כתוב האזינו השמים, אצל 
ישעי' הנביא כתוב לשון האזינה בארץ בעבודת ה

1127471ר' יואל כהן

ברכה: שבירת הלוחות - גילוי אהבת 
ישראל של משה רבינו לבנ”י

1127481ר' יואל כהן

ברכה: ישימו קטורה באפך, רמב”ן. קטורת 
של כל השנה, ספרי. של יו”כ

1127491ר' שלום חאריטאנאוו

ברכה: הסיבה שקוראים פרשת ברכה 
דוקא בשמח”ת ולא בחג השבועות

1127501ר' יואל כהן

פרקי אבות

1127511ר' ליבל אלטייןפרק א - משנה יב - אוהב שלום ורודף שלום
1127521ר' שלום חאריטאנאוופרק א - משנה יז - כל ימי גדלתי בין החכמים

1127531ר' ליבל אלטייןפרק א - משנה ו - והוי דן את כל האדם לכף זכות
1127541ר' ליבל אלטייןפרק ב - משנה א - והוי זהיר במצוה קלה

פרשת השבוע )המשך(
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1127551ר' שלום חאריטאנאוופרק ב - משנה ד - עשה רצונו כרצונך

1127561ר' שלום חאריטאנאוופרק ב - משנה ח - אם למדת תורה הרבה
1127571ר' שלום חאריטאנאוופרק ג - משנה א - הסתכל בשלשה דברים

1127581ר' שלום חאריטאנאוופרק ג - משנה יד - חביב אדם שנברא בצלם
1127591ר' ליבל אלטייןפרק ג - משנה ב - הוי מתפלל לשלומה של מלכות
1127601ר' שלום חאריטאנאוופרק ג - משנה ב - הוי מתפלל לשלומה של מלכות

1127611ר' שלום חאריטאנאוופרק ד - משנה יג - שלשה כתרים הם
1127621ר' ליבל אלטייןפרק ד - משנה ב - הוי רץ למצוה קלה

1127631ר' שלום חאריטאנאוופרק ד - משנה ו - כל המכבד את התורה
1127641ר' שלום חאריטאנאוופרק ה - משנה א - בעשרה מאמרות נברא העולם

פרק ה - משנה יב, טז - מהר לשמוע, 
כל אהבה התלויה בדבר

1127651ר' שלום חאריטאנאוו

1127661ר' ליבל אלטייןפרק ה - משנה כ - יה”ר שיבנה בה”מ ותן חלקנו
פרק ה -  משנה ו - עשרה דברים 

נבראו בע”ש בה”ש
1127671ר' ליבל אלטיין

1127681ר' ליבל אלטייןפרק ו - משנה א - כל העוסק בתורה לשמה
1127691ר' ליבל אלטייןפרק ו - משנה ב - בכל יום ויום בת קול יוצאת

1127701ר' שלום חאריטאנאוופרק ו - משנה ו - והאומר דבר בשם אומרו
ענינא דיומא

ענינו של חודש ניסן - ההבדל בין ניסן לתשרי 
בין אתערותא דלעילא לאתערותא דלתתא

1121341ר' יוסף יצחק פלטיאל

החודש הזה ראש חדשים, ראשון לחודשי השנה להכניס 
הכוח של ניסן בלי גבול לכל חודשי השנה בתוך הגבול

1121351ר' יואל כהן

רש”י לא היה צריך להתחיל. שפנימית 
בריאת העולם גם ניסי

1121361ר' יואל כהן

ביאור גודל מעלת הנס של שבת הגדול, למכה מצרים 
בבכוריהם - גילוי דלעתיד לבא במצרים - אתהפכא

1121371ר' ליבל אלטיין

ביאור גודל מעלת הנס של שבת הגדול, למכה מצרים 
בבכוריהם - גילוי דלעתיד לבא במצרים - אתהפכא

1121381ר' יואל כהן

יום שנאמר לישראל לעסוק בפועל במצות לצאת 
ממצרים, עבודת בעל יום הולדת יא ניסן

1121391ר' יואל כהן

1121401ר' משה אליהו גוראריענין מספר ג בהמצות וד בהכוסות
ביאור כללי בענין של יצי”מ שיהודי נעשה 

בן חורין ע”י שקשור עם ה
1121411ר' יואל כהן

1121421ר' נתן גורארייציאת מצרים בכל יום
1121431ר' יואל כהןביאור בהגדה אלו קרע לנו היום.. בחרבה

אילו לא הוציא הקב”ה את אבותינו ממצרים הרי אנו 
ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים

1121441ר' יואל כהן

1121451ר' שבתי סלבטיצקיקרבן פסח ברוחניות
1121461ר' נתן גוראריקריאת ים סוף במשנת החסידות

3121471-121473ר' יוסף יצחק יעקבסאהןביאור ענין ”מיכלא דמהימנותא” בקבלה ובחסידות
בכל דור ודור... כאילו יצא ממצרים. שבכל יום מתחילה 

עוע”ז ובכל יום יוצאים ממצרים וקרבנו המקום לעבודתו
1121483ר' יואל כהן

1121493ר' יואל כהןענין מספר ג בהמצות וד בהכוסות
מעלת החפזון ביציאת מצרים, מעלת 

אתכפיא על אתהפכא
1121503ר' לימא ווילהעלם

1121513ר' נתן גוראריהתוכן של יציאת מצרים בכל יום ויום
1121523ר' נתן גוראריאור האמונה המתגלה ע”י אכילת מצה

1121533ר' נתן גורארישמות חג הפסח ושייכותם לענין אמונה
משמעותם של ג שמות החג: חג המצות, 

זמן חירותינו וחג הפסח
1121543ר' שלום חאריטאנאוו

ביאור ג השמות שבו נקרא החג - מצות, פסח, 
חרותינו -  כל מצות החג באופן של חירות 

וכן בעבודת האדם באופן של חירות
1121553ר' יואל כהן

ביאורים בההגדה, חכם מהו אומר, ראב”ע הרי אני 
כבן שבעים שנה, עשר מכות היו כלולים מארבע 

או חמש, חמץ שחמור כ”כ מצוה בשבועות
1121563ר' יואל כהן

1121573ר' יוסף יצחק יעקבסאהןתפקידם של שני המנהיגים משה ואהרן בגאולת ישראל
ביאורים על כמה ענינים בההגדה, הסדר קדש ורחץ, 
ביאור בהא לחמא עניא, יחץ, הרשע, שאלת החכם

1121583ר' יואל כהן

משמעותם של ג שמות החג: חג המצות, 
זמן חירותינו וחג הפסח

1121593ר' שמואל שור

אשר ”גאלנו” שנהיו בני חורין בעצם לא רק 
שחזרו כמו שהיו לפני גלות מצרים

1121603ר' יואל כהן

אדם לעמל יולד - כל ענין טוב מגיע רק עם 
עבודה - שותף למעשה בראשית

1121613ר' שמואל שור

יציאת מצרים כל יום ע”י עשיית תומ”צ - להרגיש החירות 
ע”י הרגשת היוקר של תורה ומצוות מעל צרכיו הפרטיים

1121623ר' שלמה קפלן

ההבדל שבין גאולת מצרים שרשע אילו היה שם לא 
היה נגאל משא”כ בגאולה העתידה שכולם יגאלו

1121633ר' שמואל שור

1121643ר' יואל כהןסיפור יציאת מצרים בדרך שאילה, שאילת החכם
זכירת הנס דיציאת מצרים לע”ל בזמן שכל 

כולו ניסים - מעלת עבודה דאתכפיא
1121653ר' ליבל אלטיין

1121663ר' נתן גורארייציאת מצרים על פי חסידות
1121673ר' חיים שלום דייטשג' דרגות ברוחניות ביציאת מצרים

יציאת מצרים - שהאמונה יצאה לחירות 
אמונה אמיתית וע”י המצה

1121683ר' נתן גורארי

1121693ר' שלמה קפלןהדרך לחירות מטרדות פנימיים
3121703-121705ר' זלמן גופיןפסח באור החסידות
2121715-121716ר' יוסף יצחק יעקבסאהןקרבן פסח ברוחניות

1121726ר' זלמן גופיןתוכן ימי שביעי ואחרון של פסח
1121736ר' נתן גוראריקריעת ים סוף יסוד ושורש האמונה

אודות הפטורת אחש”פ וקשר משיח לאחש”פ, 
ושאוכלים סעודת משיח ,קריעת י”ס לי”ב 

גזרים ולע”ל יבקע הנהר לז' נחלים
1121746ר' יואל כהן

כימי צאתך מאר”מ, בקי”ס פ”א זה לע”ל 
פעמיים זה, הפך ים ליבשה שעלמא דאתכסיא 

אתגליא, לגלות הכוונה האמיתית של גלות
1121756ר' יואל כהן

# TRACKSIDמגיד שיעורדיבור המתחיל
1121776ר' יואל כהןגילוי הארת משיח באחרון של פסח

3116360-116362ר' יואל כהןקריעת ים סוף - גאולה העתידה
גמר יציאת מצרים בקריעת ים סוף, שתי כוונות בגלות, 

לגלות כוחות הטמונים באדם, להרבות גרים
1121786ר' יואל כהן

1121796ר' זלמן גופיןקריעת ים סוף - העלם וגילוי
1121806ר' נתן גוראריקרי”ס בעבודת האדם

1121816ר' זלמן גופיןקרי”ס בעולמות אבי”ע ובעבודת האדם
1121826ר' יואל כהןקריעת ים סוף

אילו קרע לנו את הים ולא העבירנו לתוכו בחרבה, שבתוך 
הגשמי זאל זיך אנהערן שתכלית הגשמי לשמש את קוני

1121836ר' יוסף יצחק יעקבסאהן

1121846ר' נתן גוראריימי הספירה - הכנה הראויה למתן תורה
1121856ר' יואל כהןמה שפגמתי בספירה

1121866ר' יוסף יצחק אופןספירת העומר - ל”ג בעומר
1121876ר' שמואל שורענין ספירת העומר באור החסידות

ספירת העומר, ענינה בעבודת האדם 
וכו' בירור נפש הבהמית

1121886ר' מיכאל גאלאמב

1121896ר' שלמה קפלןפסח שני כפי שמואר בתורת חסידות
1121906ר' יואל כהןפסח שני כפי שמואר בתורת חסידות

1121916ר' שלום חאריטאנאוועבודת התשובה, חילוקים בין פסח ראשון לשני
1121926ר' יואל כהןאודות החילוקים בין פסח ראשון לשני

1121936ר' יוסף יצחק שמוקלערהמשכת אלוקות למטה בעבודתו של רשב”י
1121946ר' ליבל אלטייןענין מסירת נפש באופן של שוב ולא כליון הנפש

1121956ר' משה אליהו גוראריל”ג בעומר
1121966ר' אבא פלטיאלפנימיות התורה

1121976ר' מיכאל גאלאמבהקשר בין רשב”י לאדמו”ר האמצעי
1121986ר' שמואל שורבמעלת פנימיות התורה ע”פ תורת החסידות

1121996ר' יואל כהןאורות דתוהו בכלים דתיקון
ג' ענינים בשבועות זמן מתן תורתנו - הסתלקות 

דוד המלך - והסתלקות בעש”ט
1122006ר' שלום חאריטאנאוו

1122016ר' ליבל אלטייןהכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם
1122026ר' שלמה קפלןהמשכת אלוקות בעולם

1122036ר' יואל כהןכאיש אחד בלב אחד - ביטול פנימי לאלקות
1122046ר' נתן גורארימתן תורה

2122056-122057ר' יואל כהן)משה רבינו, דוד המלך והבעש”ט - )לקו”ש ח”ח
1122067ר' נתן גורארישבועות
1122077ר' שלמה קפלןשבועות
1122087ר' שמואל שורשבועות
1122097ר' שמואל שורשבועות
1122107ר' יואל כהןשבועות
1122117ר' יואל כהןשבועות
1122127ר' יואל כהןשבועות
1122137ר' יואל כהןשבועות
1122147ר' יואל כהןשבועות
1122157ר' יואל כהןשבועות
1122167ר' יואל כהןשבועות
1122177ר' יוסף העכטשבועות

הקשר למשה רבינו דוד המלך והבעש”ט 
- תכלית דירה בתחתונים

1122187ר' מענדל וועכטר

1122197ר' יואל כהןביאור מחלוקת ר' יוסי וחכמים בששי או בשביעי
1122207ר' יואל כהןהרעש במ”ת, חידוש מ”ת, חידוש בעשרת הדברות

1122217ר' נתן גוראריהחידוש דמתן תורה בכל שנה ושנה
1122227ר' יואל כהןגילוי אלוקות בבריאה, ג' שלבים

1122237ר' אבא פלטיאלשבועות
1122247ר' נתן גורארימה נתחדש בעת מתן תורה

1122257ר' שמואל שורמקבלים הכתרים דוקא כשיש הקדמת נעשה לנשמע
1122267ר' יואל כהןבשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע

1122277ר' ליבל אלטייןי”ב סיון - סיום ימי התשלומים
ענין המיוחד בחודש תמוז הצום, וענין הפכי 

המיוחד שנתגלה בדור האחרון חג הגאולה
1122287ר' שלום חאריטאנאוו

1122297ר' שלמה קפלןדירה בתחתונים
1122307ר' ליבל אלטייןבגדר הסתלקות אצל צדיקים

1122317ר' יוסף וויינבערגבקשר להנהגת ג' תמוז
1122337ר' יואל כהןרעיא מהימנא
1122347ר' יוסף קלייןרעיא מהימנא

1122357ר' זושא ווינערפרק כז
1122367ר' ליבל אלטייןפרק כח

2122377-122378ר' יואל כהןשייכות נשיא הדור לצאן מרעיתו
אודות אדמו”ר הריי”ץ שכשהיה במאסר לא 

התחשב עם המשטר וביטול אותם לגמרי
1122388ר' שלום חאריטאנאוו

1122398ר' עזרא שוחטדרך הלימוד המיוחדת של רבינו
1122408ר' ליבל אלטייןאודות חג הגאולה י”ב תמוז וקשר לפ' פנחס
1122418ר' יואל כהןחודש תמוז, ובקשר לד' צומות יהפכו לששון

הקשר בין פרשיות מטו”מ ודברים לבין המצרים, 
מיתת אהרן בסמיכות לחודש אב

1122428ר' ליבל אלטיין

1122438ר' יוסף וויינבערגהתעוררות לימוד עניני בית המקדש בבין המצרים
1122448ר' מענדל וועכטרמהות גלות וגאולה

2122458-122459ר' מענדל וועכטרבין המצרים - פנימיות ענין הגלות
1122469ר' יואל כהןביאור בפסוקים הקודמים לפזמוני הסליחות

ביאור בהלכות ביהב”ח פ”ו הט”ז. בענין קדושה 
ראשונה וקדושה שניה - ענין ברמב”ם הל' תרומה 

פ”א ה”ה, ע”ד קדושת עזרא שהיה חזקה
1122479ר' שלום חאריטאנאוו

1122489ר' שלום חאריטאנאוובין המצרים
ביאור בהלכות ביהב”ח פ”א ה”ט. 

ואין בונין בו עץ בולט כלל
1122499ר' שלום חאריטאנאוו

1122509ר' נתן גוראריאהבת הקדוש ברוך הוא לישראל
אודות השבתות של בין המצרים שהוי רפואה 

למכה שבימי החול, ומעלת שבת על החול
1122519ר' ליבל אלטיין

פרקי אבות )המשך(
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1122529ר' מענדל וועכטרהתוכן הפנימי של בין המצרים

1122539ר' נחמן שפיראי”ז תמוז
1122549ר' נתן גורארישכינתא בגלותא

3122559-122561ר' יוסף יצחק יעקבסאהןמהותה של גלות - האהבה הגדולה שבתוך הגלות
1122571ר' נתן גוראריביאור ענין  שבת חזון

ביאור כל הלומד הלכות בית הבחירה כאילו 
התעסק בבנין הבית, ובפרט בבין המצרים

1122581ר' יואל כהן

1122591ר' מענדל וועכטרשבת חזון - פנימיות הגלות גאולה
אימרת הצ”צ ששבתות בהמ”צ רפואה למכה, 

ומעלת ”חזון” אימרא מר' לויק על זה
1122601ר' ליבל אלטיין

ביאור עבודת בע”ת וחילוק בין ממט”ל לממע”ל, 
ומעלת בית ראשון ומעלת בית שני

1122611ר' יואל כהן

1122621ר' מענדל וועכטרמעלת שבת חזון
1122631ר' נפתלי סילבערבערגהחושך עצמו יאיר

..משנכנס אב ממעטין.. כל ירידה צורך 
עליה.. ”עלה ארי' במזל ארי' על מנת

1122641ר' יואל כהן

1122651ר' ליבל אלטייןביאור אבודרהם, אודות סדר ההפטורות דשבעה דנחמתא
”נחמו נחמו עמי” שתי נחמות, בית ראשון מלמעל”מ, 

בית שני ממטלמ”ע, ובית שלישי מעלת שניהן
1122661ר' יואל כהן

1122671ר' נתן גורארישבת נחמו
1122681ר' מנחם מענדל פערלאווט”ו באב, מכאן ואילך דמוסיף יוסיף

ביאור האר”י שהמעלה בט”ו באב שקיימא סיהרא 
באשלמותא, והנפק”מ משאר חדשים

1122691ר' יואל כהן

א' מהסיבות לשמחת ט”ו אב שסיימו לכרות 
עצים, ושייכות טו ”לאב לבנין בהמ”ק

1122701ר' שלום חאריטאנאוו

3122711-122713ר' יוסף יצחק יעקבסאהןמט”ו באב סגולת לימוד התורה בלילה
1122723ר' יואל כהןכ' אב
1122733ר' יואל כהןכ' אב

1122743ר' שלום חאריטאנאוובקשר ליא”צ של ר' לויק, ענין מתורתו בקשר לתשובה
1122753ר' מענדל וועכטרחודש אלול על פי חסידות

1122763ר' יוסף יצחק גורארימשל המלך בשדה
1122773ר' מנחם מענדל פערלאוואלול במשנת החסידות

ביאור על ביאור של הצ”צ שאלול מורכב משתי תיבות 
”לו” ”לא” כנגד חשבון על העבר, וקבלה על להבא

1122783ר' ליבל אלטיין

1122793ר' נתן גוראריסליחות במשנת החסידות
1122803ר' פישל אסטערתשובה מהות האמיתי של ישראל

1122813ר' נתן גוראריתשובה במשנת החסידות
אלול ר”ת ”אנה לידו ושמתי לך” המרמז 

שחודש אלול הוא עיר מקלט בזמן
1122823ר' יואל כהן

אלול ענין התגלות י”ג מדות הרחמים בחודש 
אלול עפ”י המשל הידוע ממלך בשדה

1122833ר' ליבל אלטיין

אלול - הארת י”ג מדות הרחמים ע”פ 
תורת הבעש”ט ותלמידיו

1122843ר' יואל כהן

אוירה של אלול בליובאוויטש, עבודה 
של אלול גם עם סיוע מלמעלה

1122853ר' שלום חאריטאנאוו

1122863ר' יואל כהןביאור ארבע ר”ת באלול - תורה עבודה גמ”ח תשובה
1122873ר' מענדל וועכטרח”י אלול - חידושה של חסידות

1122883ר' יוסף יצחק גורארייום כיפור באור החסידות
ח”י אלול - שני ענינים בח”י אלול א( שמביא חיות 

באלול ב( שמביא חיות בהעבודה דאני לדודי ודודי לי
1122893ר' ליבל אלטיין

1122903ר' שלום חאריטאנאוולקו”ש ח”כ י”ט כסלו א
1122913ר' יואל כהןח”י אלול - תוכן היום ונחיצות לימוד החסידות

1122923ר' יואל כהןעשי”ת
1122933ר' שמואל שורראש השנה - תמליכוני עליכם בנין המלכות

1122943ר' יוסף יצחק גוראריראש השנה בנין המלכות
1122953ר' נתן גוראריראש השנה באור החסידות

1122963ר' נתן גוראריקבלת המלכות, ושהקב”ה מבקש שבני ישראל ימליך אותו
1122973ר' יואל כהןאיך תשובה עוזר לתקן הפגמים

1122983ר' יואל כהןהתעוררות ללימוד שיעורי תורת, חת”ת, ונתינת צדקה
1122993ר' יואל כהןהתוכן של מלכיות זכרונות ושופרות

1123003ר' מענדל וועכטרראש השנה להמליך ה' על כל העולם
1123013ר' יוסף יצחק גוראריראש השנה ולא תחילת השנה

1123023ר' יואל כהןענין תמליכוני עליכם - קבלת המלכות - ענין התשובה
1123033ר' משה אליהו גוראריתשובה במשנת החסידות

1123043ר' יואל כהןבר”ה ויו”כ עצם היהודי מתקשר עם כביכול עם עצם ה
השייכות של קבלת המלכות ובקשת צרכיו 

בר”ה - הפטורה - תפלת חנה
1123053ר' יואל כהן

1123063ר' יוסף יצחק יעקבסאהןתפלת חנה ושייכותה לראש השנה
ר”ה שחל בשבת ע”פ תורת הבעש”ט ותלמידיו 

אז אין תוקעין שהענינים נפעלים בלי תקיעות
1123073ר' יואל כהן

ענין עיקרי בר”ה הכתרת המלך, במלך יש 
שני ענינים של ראש העם ולב העם

1123083ר' אבא פלטיאל

1123093ר' יואל כהןדרשו ה' בהמצאו וכו' מהות התשובה עפ”י תורת החסידות
1123103ר' יואל כהןדרשו ה' בהמצאו וכו' מהות התשובה עפ”י תורת החסידות
1123113ר' יואל כהןדרשו ה' בהמצאו וכו' מהות התשובה עפ”י תורת החסידות

1123123ר' שלמה קפלןזה היום תחילת מעשיך
1123133ר' נתן גוראריקבלת המלכות, ושהקב”ה מבקש שבני ישראל ימליך אותו

קבלת המלכות, יוקר יהודי בעיני 
הקב”ה ענין המשפט בר”ה

1123143ר' יואל כהן

א מעניני העיקרים בר”ה הוא בנין 
המלכות - תמליכוני עליכם

1123153ר' יואל כהן

1123163ר' נתן גורארילמה צריכם להמליך הקב”ה כל שנה מחדש
שבת שלפני ר”ה ביאור המושג של ערבוב השטן, 
להדעה שזוהי הסיבה שאין מברכים חודש תשרי

1123173ר' ליבל אלטיין

2123183-123184ר' משה אליהו גוראריחגי תשרי במשנת החסידות
4123194-123197ר' זלמן גופיןימים טובים דתשרי באור החסידות

3123207-123209ר' נתן גורארימהות מצות התשובה
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3123219-123221ר' מענדל וועכטרקבלת עול ועשיית מצוות בשמחה

השייכות של יו”כ לשמונה, עיצומו של יום מכפר, ישראל 
ומלכא בלחודוהי וממילא נתמלאו כל הפגמים

1123231ר' יואל כהן

השייכות בין יו”כ למספר שמונה, כמה דרגות 
בשמונה, ענין לבן כשלג וכצמר

1123241ר' יואל כהן

השייכות של יו”כ לשמונה, שתי ענינים 
בשמונה, עצם ושיורד לציור - אחת למעלה 

ושבע למטה, הענין של לבן, עיצומו של יום
1123251ר' יואל כהן

1123261ר' נתן גורארייום כיפור באור החסידות
1123271ר' יוסף יצחק יעקבסאהןתוכן כל נדרי בהלכה ובחסידות

מצרפים כל ישראל - להתפלל עם העבריינים 
- תוכן ההתקשרות של ישראל עם הקב”ה

1123281ר' שמואל שור

1123291ר' משה אליהו גוראריתשובה תתאה ועילאה
אתה הבדלת אנוש מראש - מצד אחד מה אנו מה חיינו 

ומצד שני כי לא אחפץ במות המת כי אם בשובו מדרכו וחי'
1123301ר' שלמה קפלן

1123311ר' מענדל וועכטרתשובה ע”פ חסידות שבת שובה - יום כיפור
1123321ר' לימא ווילהעלםתשובה דכל השנה ויום הכיפורים

1123331ר' ניסן מאנגעלתשובה עוקר החטא מעיקרו
1123341ר' נתן גוראריתוכן ענין התשובה

התשובה המיוחדת של עשרת ימי תשובה 
והמעלה של תשובה ביוה”כ

1123351ר' יואל כהן

1123361ר' יואל כהןההתקשרות האמיתית של בני ישראל עם קודשא בריך הוא
1123371ר' נתן גוראריעיצומו של יוהכ”פ מכפר
1123381ר' יואל כהןעיצומו של יוהכ”פ מכפר

עיצומו של יום מכפר, מחלוקת רבי ורבנן 
ביחד אם רק ביחד עם תשובה

1123391ר' יואל כהן

השייכות של יו”כ לשמונה, שתי ענינים בשמונה, 
מחלוקת רבי ורבנן בעיצומו של יום מכפר

1123401ר' יואל כהן

יום הילולא אדמו”ר מהר”ש וגם יום הולדתו 
קשור לתפארת שבתפארת

1123411ר' יואל כהן

1123421ר' מענדל וועכטרתוכן הימים בין יו”כ לסוכות
בכסה ליום חגינו כל הענינים של ר”ה 

ויוהכ”פ מתגלים בסוכות
1123431ר' יואל כהן

1123441ר' זושא אלפרוביץכל תשרי מקשה אחת, כוחות עצמיים
1123451ר' נתן גוראריסוכות במשנת החסידות

1123461ר' מענדל וועכטרמהות חג הסוכות ע”פ חסידות, סוכה וד' מינים
1123471ר' מענדל וועכטרלהמשיך הנענועים לכל השנה

1123481ר' אברהם ברוך פבזנרענין הנענועים לאור תורת החסידות
מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה 

שמחה מימיו - תוכן השמחה שבניסוך המים
1123491ר' ליבל אלטיין

שמיני עצרת, שמחת תורה, וזאת הברכה 
בשלשתם מודגש האחדות שבישראל

1123501ר' יואל כהן

סיום התורה )ספרי, ורש”י( עם שבירת הלוחות 
- היפך הכלל דמסיימים בדבר טוב

1123511ר' ליבל אלטיין

ז' חשון ופ' לך לך, שני ענינים הפכיים - יציאה 
מארץ ישראל והליכה לארץ ישראל

1123521ר' ליבל אלטיין

מתשרי לחשון ”ויעקב הלך לדרכו” ההכרזה 
שהכריזו בליובאוויטש בסיום חודש תשרי

1123531ר' יואל כהן

1123541ר' יואל כהןשייכות י' וי”ט כסליו לפדה בשלום
1123551ר' יואל כהןקשר הסתלקות אדהאמ”צ עם רשב”י עד הגל הזה

1123561ר' יואל כהןאדמו”ר האמצעי
1123571ר' יואל כהןאדמו”ר האמצעי

ביאור דברי אדמה”ז לי”ט כסליו ”זה היום יוקבע 
למועד”, ביום זה נגאל תורת חסידות

1123581ר' יואל כהן

ביאור במה שכתב אדמה”ז שאפילו השרים 
התפעלו ואמרו שמאת ה' היתה זאת

1123591ר' יואל כהן

1123601ר' יוסף יצחק גוראריי”ט כסלו
1123611ר' יואל כהןזה שבצאת אדמה”ז מהמאסר היה אומר ”פדה בשלום”

1123621ר' מענדל וועכטרי”ט כסלו חידושה של תורת החסידות
1123631ר' ליבל אלטייןשני אופנים להבין הנס דפך השמן

1123641ר' משה אליהו גורארימאי חנוכה
1123651ר' אברהם מאןמסירת נפש של חנוכה בימינו

1123661ר' נחמן יוסף טווערסקיחנוכה
1123671ר' נתן גוראריחנוכה
1123681ר' נתן גוראריחנוכה
1123691ר' יואל כהןחנוכה
1123701ר' יואל כהןחנוכה
1123711ר' יואל כהןחנוכה
1123721ר' יואל כהןחנוכה
1123731ר' יואל כהןחנוכה
1123741ר' יואל כהןחנוכה

1123751ר' נתן גוראריפנימיות גזירת היוונים
1123761ר' מענדל וועכטרנר חנוכה בעבודת ה

ביאור מעלת נר חנוכה על נרות המקדש, 
שהם בטלין ונר חנוכה אינן בטלין

1123771ר' יואל כהן

ביאור ההדגשה שהפך חתום ”בחותמו של כ”ג, 
הכוונה לאמונה פשוטה בלי טעם ודעת

1123781ר' יואל כהן

1123791ר' נתן גוראריהמיוחדות של יו”ט חנוכה
1123801ר' מענדל וועכטרמלחמת היונים ברוחניות של עם ישראל

1123811ר' יואל כהןחנוכה - להודות
1123821ר' יוסף קלייןזאת חנוכה במשנת החסידות

4123831-123834ר' זלמן גופיןחנוכה באור החסידות
חומרת עשרה בטבת שזה התחלה לשאר 

התענתים וחומרתה שאפילו בשבת מתענים
1123844ר' ליבל אלטיין

שייכות כ”ד טבת לפ' וארא, ובכל שנה 
מאיר ענינו של אדמה”ז, שני אורות

1123854ר' ליבל אלטיין

1123864ר' שלום דוב בער לעוויןהמסע האחרון - אשכבתא דרבי אדמו”ר הזקן
1123874ר' יואל כהןכ”ד טבת

ענינא דיומא )המשך(
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# TRACKSIDמגיד שיעורדיבור המתחיל
1123884ר' שלמה קפלןבאתי לגני - תש”י

2123894-123895ר' יואל כהןשיעור ותוכן קצר מהמאמר באתי לגני תש”י
1123905ר' יואל כהןי' שבט

1123915ר' יואל כהןתוכן קצר מהמאמר באתי לגני
1123925ר' יואל כהןתוכן קצר מהמאמר באתי לגני

ענין המיוחד בשבט הסתלקות הריי”ץ, וביאור 
צירופו של שם הוי-ה לחודש שבט

2123935-123936ר' יואל כהן

1123946ר' יואל כהןפ' זכור
במה גדול חטא שאול שרצה להקדיש 
ולהעלות רכוש עמלק על גבי המזבח

1123956ר' ליבל אלטיין

1123966ר' פישל אסטערשתי דרגות בנס המלובש בטבע
1123976ר' נתן גוראריעד דלא ידע

ביאור ע”פ חסידות ש”בלילה ההוא” 
תקפו של נס ולכן מגביהין הקול

1123986ר' יואל כהן

1123996ר' יואל כהן..ביאור ע”פ חסידות הפסוק ישנו עם אחד מפוזר
1124006ר' יואל כהןמעלת יום הפורים שהם מעין הגילוים דלעתיד לבא

1124016ר' יואל כהןבקשת אסתר כתבוני לדורות הו”ע עיקרי בהנס דפורים
הפירוש הפנימי במאמר חז”ל חייב איניש 

לבסומי בפוריא ממאמר תשי”ז
1124026ר' זלמן גופין

1124036ר' יוסף יצחק פלטיאלבמגילת אסתר לא נזכר שם ה
בפורים התקשרות בין ישראל להקב”ה 

באופן שלמעלה מטעם ודעת
1124046ר' יואל כהן

1124056ר' שלמה קפלןפורים
1124066ר' שלמה קפלןפורים
1124076ר' שמואל שורפורים
1124086ר' שמואל שורפורים
1124096ר' יואל כהןפורים
1124106ר' יואל כהןפורים
1124116ר' יואל כהןפורים
1124126ר' יואל כהןפורים

1124136ר' נחמן יוסף טווערסקימהסתר לגלוי
1124146ר' יואל כהןליהודים היתה אורה, זו תורה, קשר בין תורה לפורים

הפירוש הפנימי במאמר חז”ל חייב אניש 
לבסומי בפוריא ממאמר תשח”י

1124156ר' זלמן גופין

1124166ר' יוסף יצחק אופןמהותו של יו”ט פורים
1124176ר' שמואל שורשמחת פורים באור החסידות

פורים ע”ש הפור - הוא הגורל אשר 
בחר השם בישראל עמו

1124186ר' שלום דובער קארף

1124196ר' יואל כהןשם של פורים, עד דלא ידע
1124206ר' משה אליהו גוראריקשר עצמי של בני ישראל עם הקב”ה שנתגלה בנס פורים

1124216ר' נתן גוראריהגורל דפורים ויום הכפורים בתורת הבעש”ט ותלמידיו
1124226ר' יואל כהןהגורל דפורים ויום הכיפורים ע”פ הבעש”ט ותלמידיו

1124236ר' ליבל אלטייןביאור למה מרדכי היה רצוי רק לרוב אחיו
המיוחדות של נס דפורים שהיה בזמן 

הגלות דלא כשאר הימים טובים
1124246ר' זלמן גופין

פרשת זכור - ”קבעוני לדורות” ”כתבוני לדורות” 
- )מגילה ז'( מה נשתנה נס פורים שקביעת 

המועד נחלקה לשניים קבעוני וכתבוני
1124256ר' יואל כהן

פורים ע”ש הפור ולא ע”ש ההצלה השמחה של 
הנצחון הוא עד דלא ידע לכאו' מראה על היפך

1124266ר' יואל כהן

3124276-124278ר' יחזקאל סופרמחיית עמלק
1124288ר' מיכאל גאלאמבנצחיות מצות פרה אדומה ושייכותה בזמן הזה

קוראים פ' פרה קודם פ' החודש 
”שהוא טהרתן של כל ישראל

1124298ר' ליבל אלטיין

1121331ר' יוסף וויינבערגניטל
נושאים ביהדות

14127711-127724ר' יואל כהןישראל
25127734-127758ר' יואל כהןאורייתא

18127768-127785ר' יואל כהןקוב”ה
12127795-127806ר' יואל כהןמשיח

18127816-127833ר' יואל כהןתחיית המתים - שכר ועונש
21127843-127863ר' יואל כהןאחדות ה' עפ”י תורת הבעש”ט

ענינים כללים
1124337ר' יוסף קלייןקבלת יסורים באהבה

1124347ר' יואל כהןכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא
1124357ר' חיים שלום דייטששיעור בענין קרונה וירוס
1124367ר' יוסף קלייןהגדרה של גשמי - רוחני

1124377ר' מענדל וועכטראל תדין את חברך
1124387ר' אבא פלטיאלמהשכלה לעבודה

1124397ר' יואל כהןשכר המצוות - שלא ע”מ לקבל פרס
1124407ר' נתן גוראריהשתטחות על קברי צדיקים
1124417ר' ישראל שמעון קלמנסוןמידת הענוה באור החסידות

1124427ר' יואל כהןנחיצות לימוד החסידות )בישיבת נזר התורה ירושלים(
1124437ר' זלמן גופיןשרש הנשמות במחשבה ושרש המלאכים בדיבור

הבדל בין המשכה מלמעלה למטה 
- להעלאה מלמטה למעלה

1116372ר' יואל כהן

1124447ר' יואל כהןסיום הרמבם
זאת התורה לא תהא מוחלפת - 

תורה חדשה מאיתי תצא
1124457ר' יואל כהן

1124467ר' אברהם מאןיראת שמים על פי תניא פרק מא
9124477-124485ר' נתן גוראריי”ג עיקרים - אני מאמין

1124495ר' יחזקאל סופראחדות ה
1124505ר' יואל כהןאחדות ה' חידושו של הבעש”ט

1124515ר' יוסף יצחק גוראריאחדות ה
4124525-124528ר' מענדל וועכטראחדות ה' - השגחה פרטית

4124538-124541ר' נחמן יוסף טווערסקיאהבה מסותרת
1124551ר' יוסף יצחק גוראריסוגית בחירה - שידיעת ה' לא נוטל הבחירה מאדם
1124561ר' זלמן גופיןסוגית בחירה - שידיעת ה' לא נוטל הבחירה מאדם

1124571ר' זלמן גופיןמעלת בית המקדש השלישי

# TRACKSIDמגיד שיעורדיבור המתחיל
1124581ר' יוסף קלייןבית המקדש - בית השלישי

3124591-124593ר' יוסף יצחק יעקבסאהןשלשה בתי המקדשות בנפש האדם
2124603-124604ר' יוסף יצחק יעקבסאהןהארון נקבר תחת הר הבית ונצחי גם בזמנינו

1124614ר' מענדל וועכטרביטחון
1124624ר' חיים שלום דייטשההכרח בלימוד חסידות

1124634ר' ליבל שפיראחסידות מהו
1124644ר' מאניס פרידמןחינוך הבנים לשאיפה לרוחניות בימינו

1124654ר' נחמן יוסף טווערסקישיעור בענין חינוך
2124664-124665ר' נחמן יוסף טווערסקיחינוך לאור החסידות

12124675-124686ר' מענדל וועכטראמונה - הכרת הטוב להקב”ה
2124696-124697ר' זלמן גופיןהשגת החיוב - השגת השלילה

1124707ר' דוד דובאוולקוטי לוי יצחק
1124717ר' דוד דובאוולקוטי לוי יצחק
1124727ר' דוד דובאוולקוטי לוי יצחק

2124737-124738ר' זלמן גופיןמידת המלכות - אותיות בשרשן ובהתגלותן
1124748ר' יואל כהןכל מי שאינו מחכה לביאתו

התורה הזאת לא תהא מוחלפת - 
משיח יביא לשלמות התורה

1124758ר' יואל כהן

3124768-124770ר' יוסף יצחק יעקבסאהןמשיח בן יוסף ומשיח בן דוד
2124821-124822ר' יוסף יצחק יעקבסאהןמשיח עני ורוכב על חמור

1124832ר' יוסף קלייןהחילוק בין נסיונות לבירורים
1124842ר' יוסף יצחק יעקבסאהןניסיונות ע”פ חסידות

1124852ר' זלמן גופיןד' עולמות
18124862-124879ר' מיכאל גאלאמבסדר השתלשלות
3124889-124891ר' זלמן גופיןסדר השתלשלות

2124901-124902ר' יוסף יצחק גוראריעשר ספירות
4124912-124915ר' זלמן גופיןעשר ספירות

2124925-124926ר' שלום חאריטאנאווסדר השתלשלות
4124936-124939ר' יחזקאל סופרסדר השתלשלות
3124949-124951ר' יוסף קלייןסדר השתלשלות

2124961-124962ר' נתן גורארישבת השבתה ואיסור מלאכה במשנת החסידות
20124972-124990ר' מענדל וועכטרשמחה - ניגונים

3125000-125002ר' יוסף יצחק יעקבסאהןתחית המתים בהלכה בקבלה ובחסידות
5125012-125016ר' נתן גוראריתפלה ד' שליבות

2125026-125027ר' נתן גורארישיעור בענין תפילה
4125037-125040ר' מענדל וועכטרתורת עם יראת שמים

1125050ר' מענדל וועכטרמצות ידיעת ה
עניני גאולה ומשיח

23124780-124811ר' גרשון אבצןעניני גאולה ומשיח

TRACKSדיבור המתחיל
סיפורים ותולדות ע"י הרב יוסף וויינבערג ז"ל

סידרת תולדות וסיפורים מנשיאי חב”ד: הבעש”ט 
17143321-143337בקשר לג' מאות שנה להולדתו

17143347-143363סידרת תולדות וסיפורים מנשיאי חב”ד: המגיד ממעזריטש
55143373-143427סידרת תולדות וסיפורים מנשיאי חב”ד: אדמו”ר הזקן

14143437-143450סידרת תולדות וסיפורים מנשיאי חב”ד: מר' יוסף בעל עגלה
33143460-143492סידרת תולדות וסיפורים מנשיאי חב”ד: מחסידי אדמו”ר הצמח צדק

24143502-143525סידרת תולדות וסיפורים מנשיאי חב”ד: אדמו”ר מהר”ש
31143535-143565סידרת תולדות וסיפורים מנשיאי חב”ד: אדמו”ר הרש”ב
57143575-143631סידרת תולדות וסיפורים מנשיאי חב”ד: אדמו”ר הריי”ץ

51143641-143691סיפור שר' ווינבורג היה מעורב בשביל פרנסת יהודי ע”י ברכת הרבי
4143701-143704סיפור מבעש”ט

3143714-143716סיפור מאדמו”ר מהר”ש
4143726-143729סיפור מר' יוסף בעל עגלה

3143739-143741סיפור מהבארדיטשובער שמסר נפשו לקרב יהודי
1143751סיפור מאדמו”ר מהר”ש שנסע למקום רחוק לקרב יהודי

1143761סיפור מאדמו”ר הזקן שעשה בע”ת ע”י אמירת תורה מהמגיד
1143771סיפור מבעש”ט קודם ההתגלות אודות המגידים דאז

1143781סיפור מהבעש”ט והמגיד מיוסד על הפסוק וילכו לאוהליהם
1143791סיפור מהבעש”ט והמגיד מיוסד על הפסוק וילכו לאוהליהם

5143801-143805מרשימת אדמו”ר הקודם אודות יחוס אדמו”ר הזקן
5143815-143819מרשימת אדמו”ר הקודם אודות עיריית ליובאוויטש

4143829-143832מרשימת אדמו”ר הקודם ששמע מאדמו”ר הרש”ב וממלמדיו
2143842-143843מרשימת אדמו”ר הקודם ששמע מהרשב”ץ אודות חסידי אדמו”ר הזקן
14143853-143866מרשימת אדמו”ר הקודם אודות חסידי הבעש”ט והמגיד ואדמו”ר הזקן

2143876-143877מרשימת אדמו”ר הקודם אודות ר' אברהם בער מבאברוסק
2143887-143888סיפור אודות אדמו”ר הרש”ב ועסקנותו הציבורית

1143898סיפור אודות השתטחות הרש”ב , ומבעש”ט ששאל לפרוש בשלום פרנסתו
18143908-143925אודות הבעש”ט שכתב אדמו”ר הקודם להרבי

3143935-143937סיפור אודות הרשב”ץ איך שנהיה חסיד
4143947-143950מרשימות אדמו”ר הקודם מימי צעירתו, וגם סיפורים מהבעש”ט

1143960סיפור אודות אדמו”ר הרש”ב יא”צ ב' ניסן
1143970סיפור אודות הרבנית חנה יא”צ ו' תשרי, המשך אודות הצ”צ

2143980-143981סיפורים מהרבי שר' ווינבורג מעורב אישית
1143991סיפורים בקשר עם סעודת משיח, והמשך סיפורים מהרבי

2144001-144002סיפור בנוגע ל”ג בעומר, וסיפור בנוגע קדושת התניא
3144012-144014סיפורים בנוגע דוד המלך ובעש”ט והתחלת נשיאות המגיד

2144024-144025משיחת אדמו”ר הקודם שמתאר אוירת אלול בליובאוויטש
2144035-144036סיפורים אודות הבעש”ט ואדמוה”ז י”ח אלול יום הולדתם

1144046סיפור אודות הצמח צדק יום הולדת כ”ט אלול
1144056סיפור אודות אדמו”ר מהר”ש יא”צ י”ג תשרי

2144066-144067סיפור מהקפות ומופתים שהיו אצל אדמו”ר הזקן
2144077-144078סיפור אודות המאסר וגאולת אדמו”ר הזקן

3144088-144090סיפורים מאדמו”ר הקודם
1144100סיפורים שאמר הרבי לר' ווינבורג לספר ביום ניטל

ענינא דיומא )המשך(
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# IDדיבור המתחיל
ניגונים: קול רבינו

117907צמאה לך נפשי
117908והיא שעמדה

117909כי אלוקים יושיע ציון
117910לכחילה אריבער

117911ניגון זאל שוין זיין די גאולה
117912כי בשמחה תצאון

117913בך בטחו
117914מאימתי קא אתי מר

117915ושמחת בחגך
117916חאטש מי חודי

117917ניע זעריצע
117918אני מאמין

117919והריקותי לכם
117920ניעט ניעט ניקאווא

117921הושיעה את עמך
117922עסן עסט זיך

117923ווי וואנט משיח נאו
117924שיבנה בית המקדש

117925ניגון הקפות של ר' לויק
117926ניגון התוועדות אם אסק

117927מהרה עוד ישמע
117928אבינו מלכנו

117929רחמאנא דעני
117930דרכך אלוקינו

117931כי אנו עמך
117932ניגון שמחה

117933על הסלע הך
117934צמאה לך נפשי הרוסית

117935שאמיל
117936ניגון דביקות

117937ניגון התוועדות
117938ופרצת בניגון דיינו

117939ופרצת
117940ממצרים
117941על ניסך

117942והריקותי לכם מניקולייב
117943ניגון שמחה

117944עוצו עצה ותופר
117945אך לאלוקים דומי נפשי

117946א-לי אתה
117947ניגון שמחה רועה ישראל

117948ניגון לשויו”ט
117949מארש נאפוליון

117950ניגון שמחה
117951ניגון שמחה קלימאוויטש

117952קול דודי
117953ניגון הקפות של הרבי

117954על אחת כמה וכמה
117955ניגון התוועדות

117956ניגון געגועים
117957אנא עבדא

117958ד' בבות
ניגונים: היכל נגינה

119726מקורות נגינה בדברי ימי ישראל
119727מקורות נגינה בעש”ט ותלמידיו
119728מקורות נגינה חב”ד כללית  1#

119729מקורות בניגוני חב”ד ושל ”ניגוני הרביים”
119194ניגון שלש תנועות

119195ניגון ר' מיכל מזלאטושב
119196ניגון מיוחס לבעש”ט

ניגון אליהו הנביא מזמירות מוצ”ש  מקובל 
119197שניגנו במלווה מלכה אצל הבעש”ט

119198ניגון ר' מענדל הארדאקער ניגון השתפחות הנפש
119199ניגון קול ביער להשפאלע זיידע

119200ניגון האפ קאזאק להשפאלע זיידע
119201ניגון קדיש של הבאדיטושבער

119202ניגון אנא אמצאך דודלע להבאדיטשובער
119203על חטא מר' לוי יצחק מבארדיטשוב

119204ניגון מיוחס לר' אלימלך מליזענסק
119205ניגון מהאחים הרבנים שפירא מסלאוויטא

119760מקורות אודות עשר ניגוני אדמוה”ז
119215ניגון ד' בבות לאדמוה”ז

119216ניגון א-לי אתה לאדמוה”ז
119217ניגון צאנה וראנה לאדמוה”ז

119218ניגון קול דודי לאדמוה”ז
119219ניגון אבינו מלכנו לאדמוה”ז

119220ניגון לקראת שבת לאדמוה”ז
119221ניגון דביקות בתפילת שבת לאדמוה”ז

119222ניגון דביקות ראש השנה לאדמוה”ז
119223ניגון כאיל תערוג לאדמוה”ז

119224ניגון צמאה לך נפשי לאדמוה”ז
119225ניגון ישן מיוחס לאדמוה”ז
119226ניגון בני היכלא לאדמוה”ז

# IDדיבור המתחיל
119227ניגון הקפות של ר' לוי'ק כ' אב

119783מקורות דור ראשון של ניגוני חב”ד אדמוה”ז1#
119237ניגון שניגן ר' משה ווילענקער

119238ניגון יחידות מר' שלמה ששניקער חסיד אדמוה”ז
119239ניגון אחר יחידות מר' שלמה ששניקער

119240ניגון ירידת הנשמה בגוף מר' שלמה ששניקער
119241ניגון געגועים מר' שלמה ששניקער מחסידי אדמוה”ז

ניגון השתפכות הנפש מיוחס לר' שלמה 
119242מששניקער מר' אלי' חיים אלטהויז

119243ניגון מיוחס לחסידי אדמוה”ז
119244ניגון הגדול לר' אהרן סטראשעלא ניגון התעמקות

119245ניגון מר' אהרן סטראשעלא ניגון יותר שמח
119246מארש נאפויליון

119247ניגון תשב אנוש עד דכא
119248ניגון התוועדות
119249ניגון התוועדות

119250ניגון לשויו”ט תקעו בחודש
119251ניגון הנשמה יורדת

119252ניגון אך לאלוקים
119262ניגון מקאפעליא של אדמוה”א

119263ניגון ניע זריצו כאלאפצי מחסידי אדמוה”א
119264ניגון אנא עבדא דקוב”ה לחסידי אדמוה”א

119265ניגון פדה בשלום
119275ניגון ימין ה' רוממה לאדמו”ר הצ”צ

119276ניגון השתטחות להצ”צ
119277ניגון אשרי איש שלא ישכחך לאדמו”ר הצ”צ

119278ניגון דביקות להצ”צ
119279ניגון כאיל תערוג ,הודעני ה' קיצי לאדמו”ר הצ”צ

119280ניגון מהרי”ל מקאפוסט בן הצ”צ
119281ניגון דביקות חב”ד ממהרי”ל מקאפוסט

119282ניגון מחסידי צ”צ
119283ניגון מחסידי צ”צ

119284ניגון התוועדות מיוחס לחסידי צ”צ
119285ניגון התוועדות יש אומרים מחסידי הצ”צ

119286ניגון יש אומרים מיוחס לחסידי הצ”צ
119287ניגון זשעמבינער קאפ

119288ניגון זשעמבינער הארץ
119289ניגון לר”פ ממאלאסקווקע

119846מקורות אודות ניגוני ר' הילל פאריטשער
119299ניגון אזמר בשבחין לר' הילל

119300ניגון דביקות לר' הילל
119301ניגון לבבי לר' הילל

119302ניגון הגדול של ר' הילל
119303ניגון הארוך מר' הילל

119304ניגון מר' הילל
119305ניגון מר' הילל
119306ניגון מר' הילל

119307ניגון מיוחס לר' הילל
119308ניגון מר' הילל
119309ניגון מר' הילל

119310ניגון ר' הילל שפעם ניגנו לפני חסידות אצל הרש”ב
119311ממצרים גאלתנו מר' הלל פאריטש

119321ניגון לכתחילה אריבער לאדמו”ר מהר”ש
119322ניגון תנועת שובו שובו לאדמו”ר מהר”ש

119323ניגון חסידי אדמו”ר מהר”ש
119324ניגון הנרות הללו

119325ניגון שמחה לר' פרץ דעם אלטנ'ס
119326ניגון לר' שניאור זלמן זלאטאפאלסקי

119327ניגון מר' מיכאל בעלינער דער אלטער
119328וואלאך לר' מאיר שלמה יאנאבסקי

119329ניגון לר' מאיר שלמה יאנאבסקי
119330ניגון מר' יעקב מרדכי בעספאלאו מפאלטאווע

119331וואלאך מחסידי קרעמענשיק בערלאך
119332ניגון מר' בערל מוסאב מקרעמענשיק

119333ניגון התוועדות מקרעמענשיק
119334ניגון שמחה מר' מיכאל דווארקין

119335ניגון מדאקשיץ
119336ניגון בך בטחו מדאקשיץ

119894מקורות העיר קלימאוויטש
119346ניגון לשויו”ט מקלימאוויטש

119347ניגון קלימאוויטש
119348ניגון התוועדות מר' מרדכי פויזנער מקלימאוויטש

119349ניגון התוועדות שמח מר' מרדכי פויזנער מקלימאוויטש
119350ניגון שמחה מקלימאוויטש

119351ניגון מקלימאוויטש
119352ניגון אברהם'ניו אבינו מקלימאוויטש ברוסית

119353ניגון פילא וואסקראסעניא באוקראין ורוסית מקלימאוויטש
119903ניגון באוקראין ”אייהו מוזא”

119363ניגון לשויו”ט - ניגון הכנה - ניגון הרש”ב
119364ניגון ראסטאווער - ניגון הרש”ב

119365ניגון לשויו”ט מר' אלחנן דוב מרזוב
119366ניגון ר' שמואל גורארי

מקורות נגינה חב”ד כללית בקשר 
119926לדורות אחרונים ”נקולייב”

# IDדיבור המתחיל
119376ניגון מר' אשר גרוסמאן מנקולייב
119377ניגון מר' אשר גרוסמאן מנקולייב

119378ניגון והריקותי מניקולייב
ניגון ”יחדשהו הקב”ה” מר' אברהם 

119379חאראטאנאיו מניקולייב

119380ניגון מר' אברהם חאראטאנאיו מניקולייב
119381ניגון מר' אברהם חאראטאנאיו מניקולייב

119382ניגון ”המבדיל” מר' אברהם חאראטאנאיו מניקולייב
119383ניגוני טל יעסיס מר' אברהם ור' אהרן חאראטאנאיו

119384ניגון מר' משה חאראטאנאיו מניקולייב
119385ניגון ניעט ניעט ניקאווא

119386ניגון יב' תמוז
119387ניגון ”הבינוני” מר' אהרן חאראטאנאיו
119388ניגון ”הצדיק” מר' אהרן חאראטאנאיו

119389ניגון געגועים וואלאך מר' אהרן חאראטאנאיו מניקולייב
119390ניגון דביקות חב”ד מר' אהרן חאראטאנאיו

119391ניגון לשויו”ט מר' אהרן חאראטאנאיו
119392ניגון לשויו”ט מר' אהרן חאראטאנאיו

119393ניגון התוועדות מר' אהרן חאראטאנאיו
ניגון התוועדות מר' אהרן חאראטאנאיו 
119394מניקולייב שמנגנים לפני אמירת מאמר

119395ניגון שמחה התוועדות מר' אהרן חאראטאנאיו מניקולייב
119396ניגון שמחה מר' אהרן חאראטאנאיו מניקולייב
119397ניגון שמחה מר' אהרן חאראטאנאיו מניקולייב

119398ניגון ”אשרנו” מר' אהרן חאראטאנאיו מניקולייב
119399ניגון מר' אהרן חאראטאנאיו - בנימין חאראטאנאיו

119400ניגון מר' אהרן חאראטאנאיו
119401ניגון מר' אהרן חאראטאנאיו

119402ניגון אנעים זמירות מר' אהרן חאראטאנאיו
119403ניגון יונים נקבצו עלי מר' אהרן חאראטאנאיו

119404ניגון יעלה מר' שלום חאראטאנאיו מניקולייב
119405ניגון דביקות מר' שלום חאראטאנאיו
119406ניגון פאנקע מר' שלום חאראטאנאיו
119407ניגון פאנקע מר' שלום חאראטאנאיו

119408ניגון מאשינקע מר' שלום חאראטאנאיו
119409ניגון פאנקע רקודי מר' שלום חאראטאנאיו

119410ניגון שמחה מר' שלום חאראטאנאיו
119411ניגון וואלאך וקרב פזורנו מר' שלום חאראטאנאיו

119412ניגון התוועדות מר' שלום חאראטאנאיו
119413ניגון דביקות נעילה מר' שלום חאראטאנאיו

119414ניגון שושנת יעקב שלום חאראטאניו
119415ניגון התוועדות מר' בנימין אלטהויז מנקולייב

119416ניגון ”דער פאסטאך” מניקולייב
119417וואלאך מר' נטע מבאהרער

119418וואלאך מנקולייב
119419ניגון געגועים וואלאך מניקולייב

119420וואלאח מנקולייב
119421ניגון דביקות מנקולייב כעין וואלאח

119422ניגון מנקולייב כעין וואלאח
119423ניגון מניקולייב
119424ניגון מניקולייב

119425ניגון ניקולייב מר' שמואל בצלאל  אלטהויז
119426ניגון ניקולייב מר' שמואל בצלאל אלטהויז

119427ניגון לשויו”ט מניקולייב
119428ניגון התוועדות מניקולייב ”ואנחנו עמך”

119429ניגון מניקולייב ”תורה צוה לנו משה”
ניגון שמחה ניגנו כששאבו מים שלנו 

119430בליובאוויטש אצל הרש”ב

119431ניגון שמחה מניקולייב
119432ניגון שמחה ספק מניקולייב

119433ניגון שמחה ניגון שמחת תורה ניקולייב
119434ניגון ריקוד מנקולייב

119435ניגון ריקוד מניקולייב ”תרננה שפתי”
119436ניגון ריקוד מנקולייב - ואלוקים מלכי מקדם

119437ניגון ספק מניקולייב
119447והיא שעמדה

119448ניגון אסדר לסעודתא
119449ניגון דרכך אלוקנו

119450ניגון כי אנו עמך
119451ניגון צמאה לך נפשי רוסית

119452שאמיל
119453ניגון רחמנא דעני

119454אתה בחרתנו
119455אנעים זמירות

119456ניגון סטאו יא פיטו
119457ניגון הוא אלוקנו

119458ניגון כי אנו עמך דביקות
119468ניגון לשוי”ט געגועים

119469ניגון לשויו”ט אם אסק שמים
119470ניגון לשויו”ט
119471ניגון לשויו”ט
119472ניגון לשויו”ט
119473ניגון לשויו”ט
119474ניגון לשויו”ט

ניגונים: קול רבינו
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# IDדיבור המתחיל
ניגון ”ידיד נפש” ממקהלת תומכי 

119475תמימים ניגנו לפני הרש”ב

119476ניגון ”הפלפול”
119477ניגון לשויו”ט
119478ניגון לשויו”ט
119479ניגון לשויו”ט
119480ניגון לשויו”ט
119481ניגון לשויו”ט
119482ניגון לשויו”ט

119492ניגון התוועדות
119493ניגון התוועדות

119494ניגון אשרינו
119495ניגון התוועדות ואתה אמרת

119496ניגון התוועדות שמח
119497ניגון התוועדות שמח

119498ניגון לר' משה מזשעמבין
119499ניגון התוועדות - ניגון מוויטעפסק

119500ניגון התוועדות
119501ניגון התוועדות
119502ניגון התוועדות
119503ניגון התוועדות
119504ניגון התוועדות
119505ניגון התוועדות
119506ניגון התוועדות
119507ניגון התוועדות
119508ניגון התוועדות
119509ניגון התוועדות
119510ניגון התוועדות
119511ניגון התוועדות
119512ניגון התוועדות
119513ניגון התוועדות
119514ניגון התוועדות
119515ניגון התוועדות
119516ניגון התוועדות
119517ניגון התוועדות
119518ניגון התוועדות
119519ניגון התוועדות
119520ניגון התוועדות
120072ניגון התוועדות

119521ניגון התוועדות ”צי אזוי”
119522ניגון דביקות חב”ד התוועדות

119523ניגון התוועדות ”פרזות תשב ירושלים”
119524ניגון התוועדות מקובליץ

119525ניגון מקובליץ
119535ניגון הקפות של הרבי בארדיטשוב

119536ניגון שמחה ”אתה הא-ל”
119537ניגון שמחה ”נודע ביהודה”

119538ניגון שמחה ויהי בימי אחשורוש
119539ניגון שמחה
119540ניגון שמחה
119541ניגון שמחה
119542ניגון שמחה
119543ניגון שמחה
119544ניגון שמחה

119545ניגון רקוד לא נודע המקור
119546ניגון שמחה
119547ניגון שמחה
119548ניגון שמחה
120101ניגון שמחה

120102ניגון שמחה מר' שמעון לזרוב מלעניגראד
119549ניגון שמחה ”אבוא בגבורות” תהילים עא

119550ניגון שמחה ”יפרח בימיו צדיק” תהילים עב
119551ניגון שמחה ”ויבחר בדוד”

119552ניגון שמחה ”איינס צוויי דריי”
119553ניגון ריקוד וויא וואנט משיח נאו

119554ניגון ריקוד ”דידן נצח”
119555ניגון ריקוד
119556ניגון רקוד
119557ניגון רקוד

119567מארש
119568ניגון מארש

119569מארש
119570ניגון שמחה מארש שניגון ר' שלמה שימאנאוויטש

# IDדיבור המתחיל
119571ניגון פליעוונער מארש

119572ניגון ”ביאגמארקס מארש”
120127לאמזער לכה דודי מארש

119582ניגון דובראוונער ופרצת
119583ניגון והריקותי לכם ברכה

119584ניגון רבונו של עולם
119585ניגון אדיר הוא

119586ניגון עסן עסט זיך
119587ניגון אכן אתה

119588ניגון געגועים - חיים בער ראגעטשאווער'ס וואלאך
119589ניגון געגועים ר' מרדכי דובין'ס ניגון

119590ניגון געגועים ”דונאי”
119591ניגון  ”דער טאטערל” - ”דער טאטארשער ניגון”

119592ניגון למנצח
119593ניגון ”דער פידל”

119594ניגון ”דער טערק”
119595ניגון פאנקע
119596ניגון פאנקע
119597ניגון פאנקע

119598ניגון מר' טוביה בעלקין
119599ניגון כי בשמחה תצאון

119600ניגון וכל קרני רשעים
119601ניגון הושיעה את עמך

119602ניגון צמאה לך נפשי
119603ניגון האדרת והאמונה

119604ניגון הרנינו גוים
119605ניגון הנה מה טוב
119606ניגון הנה מה טוב

119607ניגון זבחו זבחי צדק
119608ניגון ”בך ה' חסיתי”

119609אנא אלך מרוחך
119610ניגון הגלה נא

119611ניגון מאמתי קא אתי מר
ניגון האדרת והאמונה שניגן ר' שלמה 

119621דער געלער מלמד בנעוול

119622ניגון מהחסיד ר' שלמה דער געלער מלמד בנעוול
119623ניגון שמחה מנעוויל

תנועה מחסידי נעוול על קטע מנשמת 
119624”כל עצמותי תאמרנה”

119625ניגון השתפכות הנפש ”דונאי” מחסידי חב”ד בנעוול
119626ניגון התוועדות מהחסיד ר' גרשון פייגין מנעוול

119627ניגון פאנקע מהחסיד ר' גרשון פייגין מנעוול
119628ניגון ”שטייט אויף אידעלאך” מחסידי חב”ד בנעוול

119629”שהשלום שלו” מר' יונה פאלטאווער מזמירות יום השבת
119630”עך די דודא” מחסידי חב”ד ברוסיא

119640ניגון מר' יהודה עבער ר”י חב”ד באטוואצק ובווארשה
119641ניגון מר' יהודה עבער ר”י חב”ד באטוואצק ובווארשה
119642ניגון מר' יהודה עבער ר”י חב”ד באטוואצק ובווארשה
119643ניגון מר' יהודה עבער ר”י חב”ד באטוואצק ובווארשה

119644ניגון מר' משה גאלדשמיד - יאקטסלינאווער
120209מקורות לנוסח ימים נוראים

119654נוסח ידעתי ה', מכלכל חיים, וכל מאמינים
119655נוסח עלינו לשבח, שאו שערים, ארשת שפתנו

119656נוסח הבן יקיר לי, היום תאמצנו
119657נוסח ונסלח, יעלה, כי הנה כחומר

119658נוסח והכהנים, וכך היה מונה, כאוהל הנמתח
119659תנועה מפיוט ר”ה שחרית ”גאוותו גדלה עולם מהכיל...”

119669ניגון אום אני חומה
119670ניגון הללו את ה' - אשרנו

119671ניגון וביום שמחתכם
119672ניגון ושמחת בחגך

119673ניגון אלו ואלו אומרים
119674ניגון על הסלע הך

119675ניגון אשריכם ישראל
119676ניגון שושנת יעקב

119677על אחת כמה
119687ניגון דביקות שניגנו בבהמ”ד חב”ד בעיר סלאנים

119688שני ניגוני שמחה - ווארקער ניגונים
120245מזמור לדוד על דרך החזנות מיוחס לר' יחיאל האלפרין

119689מנוחה ושמחה מזמירות ליל שבת
תנועה מ”במוצאי יום מנוחה”, ”המבדיל 

119690בין קודש לחול” מזמירות מוצאי שבת

120248תנועה מובא לציון ”ונזכה ונחיה ונראה...”

# IDדיבור המתחיל
119691ניגון הצילני נא

119692ניגון מר' חיים אייזיק שניגן ר' שלמה שימאנאוויטש
119693ניגון שנגן ר' פרץ מוצקין - ר' שלמה שימאנאוויטש

120252ניגון שנגן ר' פרץ מוצקין
119694ניגון שנגן ר' פרץ מוצקין
119695ניגון שנגן ר' פרץ מוצקין

120255ניגון באידיש מר' פרץ מוצקין
120256ניגון באידיש מר' פרץ מוצקין

ניגון מר' ידול לאפיטשער שניגן ר' 
119696בער חסקינד שקיבל ממנו

119697ניגון ”עך טי זימילאק” אחד מי יודע ברוסית
119698ניגון זערעקאו דונאיו

119699ניגון ”חאטש מי חודי”
119700ניגון ”זאזשעגקאי מיניע”

3 ניגונים עזרני א-ל, שמעו בנים בני 
119701אתנים, אדון הסליחות בוחן לבבות

119702ניגון ”פלגי מים” מחסידי חב”ד בגרוזיא
120264ניגון א-ל אדון

119703ניגון התוועדות
119704ניגון שמחה

120267ניגון שישו ושמחו
119705ניגון שמחה

120269נוסח על קדיש מר' נחום גאלדשמיד ע”ה

ניגונים: ע"י הרב יואל כהן ז"ל

4120298-120301ניגון ישן מיוחס לאדמוה”ז
2120311-120312ניגון פדה בשלום

1120322ניגון התוועדות מיוחס לחסידי צ”צ
2120332-120333ממצרים גאלתנו מר' הלל פאריטש

3120343-120345ניגון לר' מאיר שלמה יאנאבסקי
3120355-120357ניגון ריקוד מנקולייב

1120367ניגון הוא אלוקנו
2120377-120378ניגון ”הפלפול”
3120388-120390ניגון התוועדות

1120400ניגון שמחה
2120410-120411ניגון הנה מה טוב

1120421נוסח ונסלח, יעלה, כי הנה כחומר
1120431ניגון אשריכם ישראל

2120441-120442זאל שוין זיין דער גאולה
2120452-120453ניגון שלש תנועות

4120463-120466ניגון ד' בבות לאדמוה”ז
4120467-120470ניגון קול דודי לאדמוה”ז

2120471-120472ניגון צמאה לך נפשי לאדמוה”ז
ניגון יחידות מר' שלמה 

4120482-120485ששניקער חסיד אדמוה”ז

5120486-120490ניגון התוועדות
6120491-120496ניגון התוועדות

2120506-120507ניגון ניע זריצו כאלאפצי מחסידי אדמוה”א
8120517-120524ניגון קלימאוויטש

2120534-120535ניגון לשויו”ט - ניגון הכנה - ניגון הרש”ב
6120545-120550ניגון והריקותי מניקולייב

3120551-120553ניגון ”הבינוני” מר' אהרן חאראטאנאיו
3120554-120556ניגון ”הבינוני” מר' אהרן חאראטאנאיו

ניגון שמחה התוועדות מר' אהרן 
2120557-120558חאראטאנאיו מניקולייב

ניגון שמחה מר' אהרן 
11120559-120569חאראטאנאיו מניקולייב

8120570-120577ניגון שמחה ניגון שמחת תורה ניקולייב
2120587-120588והיא שעמדה
2120589-120590אתה בחרתנו
3120600-120602ניגון לשויו”ט
2120603-120604ניגון לשויו”ט

2120614-120615ניגון אשרינו
3120616-120618ניגון התוועדות

2120619-120620ניגון התוועדות מקובליץ
2120630-120631ניגון שמחה
10120632-120641ניגון שמחה

3120642-120644ניגון רקוד לא נודע המקור
8120645-120652ניגון ריקוד

2120662-120663ניגון מאמתי קא אתי מר
3120673-120675ניגון אום אני חומה
6120676-120681ניגון ושמחת בחגך

ניגונים: היכל נגינה )המשך(

טעמו וראו כי טוב ה׳!
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