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 אדם

4 Ă פועל שינויים והטבה בעולם. 

 אהבה

3 Ă מביאה להישגים גדולים. 

 אהבה ויראה

73 Ā והיראה תבוא מאלי, יש להיות שקוע באהבה'. 

 אהבת ישראל

48 Ă הדרך לאחדות ישראל ולביטול הגלות. לכל יהודי. 

 אוהל

23 ā ביקור באוהל. 

43 ā מנהגים. והלביקור בא. 

 אומות העולם

9 Ă חלק לעולם הבא. 

29 Ă להפיץ גם ביניהם את המסר של התורה. 

 אוסטרליה

21 Ā היתה מחנה עונשין ונשתנתה. 

63 Ā הכרת ראש הממשלה בעבודת הרבי. 

 אור

4 Ă גילוי מציאות קיימת. 

43 Ă יתרון האור מן החושך. 

73 Ă ס למעלה מעלה עד אין קץ כו"אוא'. 

 אורחים

60 Ă  כדי להשפיע על כל השנה-בואם לחודש תשרי . 

 אושפיזין

7 Ă שבזהר והחסידיים. 

 אחדות ישראל

48 Ă מביאה לאחדות בעולם. י אהבת ישראל בפשטות"ע .

 .בכח התורה

57 Ă בסוכה ובלולב. 

71 Ā י מחלוקת"לא ע. בסיס לתורת החסידות. 

 אטום

74 Ă יכול המפעיל . כמות קטנה יכולה לפעול בעולם כולו

 .להיות אדם פשוט

 אידיש

53 ā מאמע לשון. 

 אילן

24 Ă  אדם דומה לו בכך שיש להכיר תמיד בפוטנציאל

 .שלו

59 Ă וכן , בתחלת הבריאה כל האילנות הניבו פירות

 .בילדי ישראל

 אלול

1 Ă המלך בשדה. 

51 Ă ל"כנ. 

 אמונה

11 Ă  הדרך היחידה להתגבר על ההנחה שהעולם הוא

 .ונגל'ג

75 Ā TRUST לעומת BELIEVE. 

 ארבעת המינים

57  Ă אחדות סוגים שונים בעם ישראל. 

57 ā בחירתם. 

 ארי

24 Ā גיבור כארי. 

44 Ă כרע שכב כארי. 

 ארץ ישראל

1 Ā צמא רב ליהדות. 

8 Ā נ מחייב ממשלה חזקה וצרה"פקו. 

18 Ā ברוחניות. 

24 Ā צ יביא לבטחון ושלום"בתומ' חיזוק יושבי. 

26 Ā צרהממשלה חזקה ו. 

39 Ā ההבטחה אודותי. ל ניכר שייכותה לעם ישראל"צ '

 .ת"במ

64 Ā שייכת לעם ישראל. 

 אמריקה, ארצות הברית

1 Ā ב"אין לשכוח על היהודים בארה. 

22 ā מרכז להפצת יהדות. 

27 Ă אינה שונה. 

46 Ā  י" לתמוך בא-האינטרס האמריקני. 

62 Ă מיוסדת על אמונה . ניצול השפעתה על העולם

 . חוקתה אינה שוללת תמיכה בדת. ראבבו

 ארצות החופש

37 Ă נ במדינות שבהן יש הגבלות"ללמוד מהמס. 
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 בחירה חופשית

74 Ă ובחרת בחיים-ה "רצונו של הקב . 

 בית רבקה

67 Ă פירות ופירי פירות מבוגרותיו. 

 המקדש-בית

10 Ă א"שבכאו. 

47 Ă א"שבכאו. ת הבחירהבי. 

 'בני

51 Ā נגפילדבאמהרסט ובספרי. 

53 ā שנת הבנין. 770-ב. 

53 Ā ל"כנ. 

67 Ā בטורונטו. 

 בנימין

16 Ă בן ימין. 

 ברזיל

60 Ā השפעה על כל הפדרציות שם. 

 בריאת העולם

4 Ă בכל רגע מחדש. 

59 Ă  צמיחה-יום שלישי . 

64 Ă  בריאת האדם-יום שישי .  צמיחה-יום שלישי . 

65 Ă שוכן בהםה" מצוי ראשון"ב' מציאות הנבראים תלוי. 

 ברית המועצות

6 Ă  מחוץ לגדר הטבע-היציאה משם . 

8 Ă צ"חוקתה מבטיחה חופש לקיום התומ. 

22 Ă לימוד התורה שם. 

37 Ă חינוך יהודי בלי התחשבות בקשיים. 

 ברכת החמה

30 ā בהשתתפות הרבי. 

â 
 גאון יעקב

61 Ă יהודים-משפיע לטובה גם על לא. 

6 Ă רק באופן זה אפשר להשפיע. 

 לות וגאולהג

2 Ă ניצול כל רגע בגלות מזרז את הגאולה. 

3 Ă גלות עלולה להרתיע מלשוב בתשובה. 

14 Ă  גאולה אמיתית–אתהפכא . 

21 Ă בגלות כל יהודי הוא פליט. 

25 Ă  בזכות נשים צדקניות-הגאולה . 

29 Ā 25ל "כנ. 

37 Ă שכינה עמהם. 

44 Ă  זיכוך העולם-מטרת הגלות . 

48 Ă י אחדות ישראל" עביטול הגלות. 

50 Ă ראייה לעתיד לבוא. 

 גמילות חסדים

67 Ă בגלל ציווי התורה. באופן של עסק. 

 גן ישראל

37 Ą  פותם בהתוועדותתהשת. 

46 Ă ל"כנ. 

46 ā ביקור הרבי. 

48 Ą  37ל "כנ. 

 גרמניה

67 Ă ח"א במיתות משונות אבל עסקו בצער בע"רצחו בנ. 

ã 
 דולר

66 Ā  ים בהאנו בוטח"נכתב עליו'." 

75 Ā ל"כנ. 

 'ארצות הברית'וראה גם ערך 

 דידן נצח

18  ā ם לאחר הנצחון"נסיעה לאוהל עם פני. 

69 Ă הטענות על חוסר פעילות . דברי הרבי לאחר הנצחון

 . כדי להגדילה עוד יותר-

 דירה בתחתונים

12 Ă משימת השלוחים. 

 דרום אפריקה

48 Ā הישיבה שם טובה. 

ä 
 עיתון, הארץ

39 Ā ישראל"הוסיף לשמו ל." 

 הגדת קאופמן

26  Ā. 

 הבדלה

40 ā י הרבי"ע. 
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 הנחת אבן הפינה

53 Ā בהשתתפות הרבי. 

53 ā בהשתתפות הרבי. 

 הסתלקות

43 Ă השפעת הנשמה מתגברת. יתרון האור מן החושך. 

 הפטרה

45 ā תענית ציבור. 

69 ā תענית ציבור. 

 הפצת המעיינות

14 Ā ה"א הוא שלוחו של הקב"כ. 

15 Ă בלי להתחשב עם העבר, לעסוק בזה. 

49 Ā משרה מיוחדת. 

 הקהל

10 Ă א מישראל"י כאו" ע-ז "בזה. 

 הר סיני

41 Ă גם הנסיעה ממנו היא בדרכו של . תורה ותפלה

 .ה"הקב

 השפעה

66 Ă  י עמידה בתוקף על היהדות" רק ע-על הזולת. 

æ 
 זבולון

5 Ă שמח זבולון בצאתך.רעוסקים במסח . 

71 Ă עבודת בעלי תשובה. סקבעלי ע. 

 מאת הרמן ווקספר , "לי-זה א"

2  Ā תרגומו לעברית והפצתו. 

 זמן

35 Ă כשאינו מנוצל כאילו אבד. 

ç 
 ד"חב

7 Ā י לימוד והבנה"פעולה ע. 

 חגים

36 Ă שמחה גשמית. זכר לעבר כדי לחזק את ההווה. 

 חומש הוצאת בריזל

20  Ā ל גם על החומשים הבאים"להו. 

 חיים

46 Ă בר החשוב ביותרהד. 

 חינוך

11 Ă ונגל'הדרך היחידה להביא לעולם שאיננו ג. 

15 ā ובפרט חינוך, להוסיף בפעולות. 

37 Ă נ"במס. להיות מאושרים כשאין הגבלות. 

42 Ā י דוגמא חי"ע'. 

54 Ă תלוי באשה. 

62 Ă מיוסד על אמונה. 

62 Ā ל בכל יום"חינוך יהודי צ. 

76 Ă  על תפקידן העיקרי חינוך הבנות צריך להתבסס

 .כנשים

 חכמה

31 Ă הכח הנעלה ביותר. 

 ס"חלוקת הש

16 ā הרבי משתתף בה. 

 חנוכה

17 Ă  הוראה עבורנו-נצחון החשמונאים . 

68 Ă מוסיף והולך. פרסומי ניסא. 

68 ā הדלקת נרות מסביב לעולם. 

68 Ā מוסיף והולך. 

 חסיד

4 Ā מאמין בכוח ברכת הרבי. 

 חסידות

15 Ă מצבהגשמתה בכל . 

 חתן וכלה

65 ā חתן דומה למלך. מתברכים מהרבי. 

è 
 ו בשבט"ט

24 Ă אכילת פירות. עולה שרף באילנות. 

 טהרת המשפחה

65 Ā ד"להתייעץ עם נשי חב. 

 טורונטו

67 Ā בניית בנין חדש . בקרוב יתיישבו שם מיוצאי רוסיה

 .ס"עבור ביהכנ

 טלית ותפילין

3 Ă ה התעטף בהם"הקב. 
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 יהדות

61 Ā להוציאה מהלב כדי שתשפיע על כל הגוף. 

 ספר מאת הרב ישראל מאיר לאו, יהדות הלכה למעשה

10  Ā. 

 יהודי

24 Ā ז"כופר בע. 

29 Ā מי שנולד כיהודי היהדות היא כל מציאותו. 

66 Ă רוצה לקיים את כל המצוות. 

69 Ă ה"שליח של הקב. 

 הכפורים-וםי

6 ā ברכת הבנים. כ"צדקה בעריו. 

8 Ă  ומחילת עוונותתשובה. 

55 Ă הכל משתדלים להיות . שעת הכושר לתשובה

 .ס"בביהכנ

 מלחמת, הכפורים-יום

42 Ă לא גייסו המילואים וגרמו למאות קרבנות. 

 יום השנה

25 Ă לנשמה' עלי. 

 יחידות

44 ā כללית. 

 ילדים

2 Ă אינם מוטרדים משאלות. 

6 Ā מסייעים להוריהם בעצם קיומם. 

19 Ă ד שבא לשאולאין לדחות גם יל. 

32 Ā לשאול את ארבעת הקושיות. 

37 ā פאראד"תודה מיוחדת על השתתתפותם בה". 

46 Ă אינם יכולים לנוח. ניכר בהם ענין החיות. 

59 Ă צריכים לגדול ולהניב פירות. 

70 ā נים"מגישים פ. 

 יצר הרע

13 Ă הכח להתגבר עליו. 

14 Ă המלחמה בו. מטרת קיומו. 

23 Ă  יופיו של העולםמנסה להסתיר על. 

52 Ă המלחמה בו. 

 ירידה

73 Ă קלה' מתחילה בסטי. 

 ישיבה

57 Ā ללמוד בה לפחות שנה אחת. 

 יששכר

5 Ă ויששכר באוהליך. עוסקים בתורה. 

71 Ă עבודת הצדיקים. יושבי אוהל. 

 ישראל

7 Ă גוף אחד. 

72 Ă אור נתתיך לגויים. 

ë 
 כוס של ברכה

33 ā חלוקתה. 

45 Ą  ל"כנ. 

58 ā ל"כנ. 

66 ā ל"כנ. 

70 Ą  ל"כנ. 

 כיבוד אב ואם

15 Ā מבלי לפגוע במצות כיבוד , להשפיע על ההורים

 .א"או

 כינוס השלוחים העולמי

12 Ă מזכיר שהעולם תלוי בהתנהגותו של כל יהודי. 

 כנסיות

45 Ă זהירות שלא לתרום. 

ì 
 ג בעומר"ל

5  ā תהלוכה. 

34 Ă ז"התחילו לנהוג כבוד זב. 

34  ā מטבעות מיוחדים.תהלוכה . 

35  ā תהלוכה. 

37  ā ל"כנ. 

 לחיים

5  Ā י הבר מצוה"חלוקת לחיים ע 

12  ā ב תמוז"חלוקת משקה להתוועדויות י. 

14  ā מורה להצלמים להגיד לחיים. 

28 Ą  לחלק משקה בין המתוועדים. 

 לקח

56 ā חלוקתו. 
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 מאמרים

73 Ă באתי לגני. 

 מבצעים

58 Ă ת"אות בס. 

 מוסר

40 Ă ל מבוסס על התורה"צ. 

 מורה נבוכים

20  Ă בדוגמת התניא. 

 מחלוקת

69 Ā היתה כבר בזמן משה רבינו. 

71 Ā כל צד מפסידבמחלוקת . 

 קיץ-מחנות

51 ā כינוס. 

 מים

8 Ā תורה. 

 מכונית

70 Ā שיהיו בה ספרי קודש וקופת צדקה. 

 מכירת מצוות

9 ā הרב פינסון מוכר את המצוות. 

 מלאכים

2 Ă אכיםגלות המל. 

 מלחמה

52 Ă  על אויבך" באופן של -מלחמת היצר." 

 מנהגים

5 Ā "גם בלידת בת" לתורה. 

6 ā כ"צדקה בעריו. 

7  ā הסרת טבעות הלולב. 

16  ā ס"חלוקת הש. 

17  ā חגירת אבנט. 

43  ā ה"הליכה לאוהל בער. מנהגים באוהל. 

 מלך

1 Ă תקיעת שופר בהכתרת המלך. בשדה. 

 מנורה

68 Ā כסוןקנים באל. 

 מעשה

74 Ă הקדמת נעשה לנשמע. 

 

 מעשר

5 Ă מתוך שמחה. 

 מסחר

5 Ă  ר ברכה לעוסקים במסח-שמח זבולון בצאתך. 

 .בהתאם להוראות התורה

29 Ă  במאזן העיקר הוא שהטור החיובי גדול מהטור

 .השלילי

37  Ā להתייעץ עם רב. 

 מספרים

31 Ă  שלימות-מאה . 

 מצה

32  ā חלוקתה. 

 מצרים

18 Ă ים והגבלותמצר. 

 יציאת מצרים, מצרים

25 Ă בזכות נשים צדקניות. 

30 Ă ל"כנ. 

32 Ă על כנפי נשרים. "הדיוק ברגע התרחשותה." 

 משיח

2 Ă ניצול כל רגע בגלות מזרז את ביאתו. 

2 Ā בהיסח הדעת. 

3 Ā לבקש את ביאתו. 

9 Ă השפעה גם על אומות העולם. 

17 Ă בקשת ביאתו בכל תפלה מחדש. 

27  Ā שיבוא לפני היום הולדתחול אי. 

33  Ā צדקה . הוספה במעשי טוב וחסד לזירוז ביאתו

 .עבורו

50  Ā אבל יש צורך בשיתוף פעולה, הרבי מוכן לביאתו. 

 ימות המשיח, משיח

65 Ă "כמים לים מכסים." 

 משכן

2 Ă הקמתו ופירוקו גם לזמן קצר. 

26 Ă בכל אחד. מחומרים גשמיים. 

 משלים

53 Ă ר המלךהאבן שבכת. 

 ם" להרמבמשנה תורה

18 Ă סיומו. 

20  Ă ז"ע אדה"בדוגמת שו. 

22  Ā סיומו. 

65  Ă ל"כנ. 
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 נח

60 Ă  מ "ומ,  בתיבה-הזמן הטוב ביותר לשמש את קונו

 .הוצרך לצאת ממנה

 נר לאחד נר למאה

12 Ā מעלת פעולות עם הציבור. 

 ד"נשי חב

38  ā כינוסן. 

64 ā י" עת"סיום ס. 

65 Ā הרצאות בענין טהרת המשפחהמארגנות . 

 ב"נשיא ארה

42 Ă  מבצע שלום "נסע מוושינגטון כדי לאפשר השלמת

 ".הגליל

46 Ă י"אמרו שהאינטרס האמריקני הוא לתמוך בא. 

 נשים

9 ā  מיעוט"לא לחשוש מהיות". 

25 Ă בזכותן תבוא הגאולה. 

29  Ā הגאולה תבוא בזכותן. 

30  Ā ירותגם ילדות צע, גאולה בזכות נשים. 

38 ā ד"כינוס נשי חב. 

38 Ā ת"קדמו לאנשים במ. 

42 Ā השפעת האשה בעניני חינוך. 

54 Ă החינוך תלוי באשה. עיקר הבית. 

59 Ā אצל חסידים זכויותיהן שוות לאנשים. 

65 ā אשה כשרה עושה רצון בעלה. 

75 Ă שחרור "שלילת תנועת . המצוות שניתנו להן' ג

 ".האשה

76 Ă  ואין להמירו ,  הקמת דור חדש-תפקידן העיקרי

 .בענינים טפלים

ñ 
 חג הסוכות, סוכות, סוכה

8 Ă ה בשמחה"מילוי הוראות הקב. 

57 Ă ראויים כל ישראל לישב בסוכה א'. 

 סידור קידושין

15 ā סידור קידושין. 

 ם"סיום הרמב

18 Ă ז הלימוד ביתר שאת"לאח. 

22  Ā ל"כנ. 

28  Ā ההשתתפותו של סנטור. 

52 Ā  עסק כל העולם לדעת את ה. מלאכיבקרית'. 

65 Ă חיבור הסיום עם ההתחלה. ביאור הסיום. 

 סיפור

72 Ă ל מורה דרך בהנהגה"צ. 

 סיפורים

61 Ă יאכטה"תפלה ב." 

63 Ă מעיל "לבש , צ הלך בשליחות"ר מהוריי"כשאדמו

 ."פרווה

71 Ă ר הזקן"הגשר לא התנענע תחת אדמו. 

72 Ă של שר הפניםצ לחדרו"ר מוהריי"כניסת אדמו . 

 סליחות

3 Ă ה אמר בעצמו"הקב. 

 סנהדרין

16 Ă תפקידם לחנך את הציבור. 

 ספרים

1  Ā  מחזק את השפעתו-בסגנון אמריקני . 

2  Ā הוצאתם לאור . 

11  Ā ל ספר זכרונות מהסבתא"הו . 

20  Ā ל כל החמשה חומשי תורה"להו . 

34  Ā ל כחדשים"בכל יום צ . 

 ספירת העומר

35 Ă הזמןניצול . 

38 Ă הכנה לקבלת התורה. פעולה מצטברת. 

 ספר תורה

74 Ă ת לקבלת פני משיח"סיום ס. 

ò 
 עולם

74 Ă םימפולג לשני גוש. 

 עולם הזה

23 Ă ה"גנו של הקב. 

 עסקנות

28 Ă אין להסתפק בפעילות בסביבתו. 

63 Ă מעיל פרווה"אמותיו עליו ללבוש ' כשיוצא מד." 

 עשירים

56 Ă כחם לפעול על סביבתם. מוןה נתן בהם א"הקב. 

 עשרת ימי תשובה

51 Ă כולם ענין אחד. 
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ô 
 פולין

66 Ā סיוע ליהודים שם. 

 פנימיות התורה

53 Ă הפצת המעיינות . אופני לימודה במשך הדורות

 .חוצה

 חג הפסח, פסח

30 Ă כל דכפין. 

 פרקי אבות

40  Ă מוסר המבוסס על התורה. 

 פרשת השבוע

29 Ă ויקהל פקודי. 

50 Ă ראה. 

 פשיעה

49  Ā מניעתה. 

 ö 
 צבאות השם

8 Ă  שדואג לכל , ה" הקב-תחת הנהגת המפקד הראשי

 .חייליו

17 Ă להלחם עם היצר, הוראה מהחשמונאים. 

52 Ă  על אויבך"יציאה למלחמה מתוך הרגשת." 

73 Ă ה"בטלים להקב. כל ישראל. 

74 Ā דרגה. 

 צדקה

30 Ă כל דכפין. 

 ל"צה

1  Ā צמא רב ליהדות. 

 יבורצ

12 Ă השפעה על אנשים רבים באותה מידה של מאמץ. 

55  Ă תורם לאובייקטיביות. 

 צמיחה

64 Ă ס"בגרעין ישנו כח הא. 

÷ 
 קידוש לבנה

20 ā קידוש לבנה. 

 קרבנות

10 Ă א מישראל"י כאו" ע-ז "בזה. 

45 Ă מ לקבל " עבודה שלא ע-עולה . ה"קירוב אל הקב

 .פרס

ø 
 ראייה

50 Ă האינה דומה לשמיע. 

 השנה-ראש

4 Ă נקבע בו גורל העולם כולו. 

8 Ă קבלת המלכות. 

51 Ă שופר. הכתרת המלך. 

 רבבה

70 Ă למעלה מעשרת אלפים, ריבוי' ל. 

 רבי

13  Ā ממוצע. 

43 Ă תפקידו נצחי גם אחרי ההסתלקות. 

 רבנים

71 ā י שייכת לעם היהודי"פוסקים שא. 

 רוסיה

52 Ā הפעולות עם העולים. 

67 Ā צאו משם יהודיםבקרוב יי. 

 רוסית

10 Ā לרענן את השפה לרגל בואם של עולים חדשים. 

8 Ă דברים לילדים המבינים רוסית. 

8 Ą  רוסיתשיר ב. 

11 Ą  רוסיתשיר ב. 

 רפואה

32  Ā התפתחויות אחרונות בטיפול בטרשת נפוצה. 

49  Ā  הטובה ביותר-תרופה מונעת . 

 רשות הרבים ורשות היחיד

7 Ă יחידו של עולם-י "רהר ל"הפיכת רה . 

ù 
 חג השבועות, שבועות

38 Ă ד"שמיעת עשה. 

 שבע מצוות בני נח

9  Ă ז"ם הוא היחיד שעוסק בספרו ע"הרמב 
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23  Ā הפעולות בהם משפיעות גם על עם ישראל עצמו. 

 שבת

37  Ā מניעת חילולה בהפעלת בנק. 

68 Ă ל חדור ברוח השבת"כל ענין צ. 

 תקיעת שופר, שופר

1 Ă הכתרת המלך. רת ליראת השםתזכו. 

51 Ă הכתרת המלך. 

 ז"שולחן ערוך אדה

20  Ă ם"בדוגמת משנה תורה להרמב. 

 שכינה

73 Ă עיקר שכינה בתחתונים. 

 שלוחים

12 Ă נבחרו לבטא בגלוי את השליחות של כל יהודי. 

13  Ā ה"שלוחו של הקב. 

54 Ā ברכה להשלוחים. 

 מבצע, שלום הגליל

42 Ă חזרה על הטעות .  פחד חסר בסיסלא סיימוהו בגלל

 .פ"במלחמת יוהכ

 שליחות

69 Ă כל מצב הוא שליחות. 

72 Ă כמותו ממש-ה "כשישנה שליחות מהקב  . 

 ".עסקנות"וראה ערך 

 שמחה

7 Ă דילוג מלמעלה. 

 שמחת בית השואבה

7 Ă גם בזמן . י"ביטלה את ההבדלים בין בנ. יחיד' ל

 .הגלות

 שמחת תורה

8 Ă ת ערים בעולםריקודים ברחובו. 

 שפיטה

72 Ā  שפיטה מונעת-שפיטה נכונה . 

ú 
 תיבה

61 Ă צא מן התיבה. תיבות התורה והתפלה. 

 תורה

4 Ă מאירה ומגלה את האמת. 

5 Ă מסחר בהתאם להוראות התורה. 

7 Ă בכל ענין פירושים רבים. 

13 Ă ה נמצא בכל מקום שלומדים תורה"הקב. 

19 Ă י התורה " ע.ע מפריכשאין מבינים ענין בתודה הדבר

 .נעשה ויחי יעקב גם במצרים

22 Ă לימודה מאחורי מסך הברזל. 

22  Ā ל תמיד חידוש"צ. 

29 Ă דרכי נועם' דרכי. 

34  Ā חדשים. 

38 Ă ניתנה לכל יהודי. ה"אוצרו היקר של הקב. 

38  Ā קבלתה בשמחה ובפנימיות. 

39 Ă א מישראל"לכאו. 

39 ā ח"לכפ" כתר"ה. 

40 Ă לימוד עם אחרים.רידי למוסהבסיס היח . 

50 Ă כמו דבר שאדם רואה בעיניו. 

58 Ă  המלך של כל . ב" באותיות ל-התחלתה וסיומה

 .קודמת לעולם. יהודי

67 Ă ל מבוסס על "ח צ"גמ. לימודה באופן של עסק

 .התורה

 תלמידי הישיבה

6 ā ברכת הבנים. 

13  ā שילמדו בחשק. 

 תמוז

44  Ā הזדמנות להצלחה בפעילות. 

 הספר, תניא

7 Ā לא על המדף אלא בתוך הלב. 

20  Ă נ"בדוגמת המו.  

 תפילה

45 Ă קירוב אל הבורא. במקום קרבנות. 

 תפילין ומזוזות

55 Ā  משחררים מפחד-כשרים . 

 תשובה

3 Ă ה מקבל תשובתו"גם בזמן הגלות הקב. 

51 Ă די בהרהור אחד. 

55 Ă בהשתתפות עם הציבור. 

 תשעה באב

48  ā ללא מפה.  נמוךעל ספסל. 

 תשרי

60 Ă השפעתו על כל . הזמן הטוב ביותר לעבודת הבורא

 .השנה

aA 
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 אברהם אבינו

13 Ă ה הורה לו לשבת"הקב. 

14 Ā ואברכה מברכיך. 

33 Ă עבודתו עם האורחים. אהבה וקירוב. 

62 Ă "ויקרא שם גו'." 

 אבשלום

14 Ă לנצחונו של דודאנשיו התפללו . 

 אהרן

33 Ă ירידת האש מן השמים .  שלום ורודף שלוםאוהב

 .בזכותו

 אחשורוש

28 Ă האריכות בסיפור המשתה. 

 אפרים

70 Ă רבבות . גדול ממנשה. הפרני אלקים גם בארץ עניי

 .אפרים

 'שמרי', גורארי

61 ā הלווייתו. 

 יצחק דוד, גרונר

47  Ā בענין בעיות צניעות. 

 ר האמצעי"אדמו, דובער

15 Ă מאסרו וגאולתו. 

55 Ă ב אחת"א כנגד נה"נה' ב. 

 דוד המלך

14 Ă גם אנשי אבשלום התפללו לנצחונו. 

 שניאור זלמן, דוכמן

36 ā הלווייתו. 

 שבתי, הלפרין

60 Ā ברכה עבורו. 

 לורד, זיו

41  Ā לקח עבורו. 

 חזקיהו

22 Ă לימוד התורה בימיו. 

 הרבנית, מושקא' חי

25 Ă "צ ורבות "ר מוהריי"י אדמו"נתחנכה ע". ש"קרן חמ

 .הלווייתה. נקראות בשמה ומתחנכות ברוחה

64 ā ת לזכרה"סיום ס. 

75 Ă ל" ר כנ75. יום השנה להסתלקותה. 

 הרבנית, חנה

5  ā הלווייתה. ג בעומר"השתתפותה בתהלוכת ל. 

6 Ă נ למען כתבי בעלה"פעולתה במס. 

21 Ă טיפולה בפליטים. 

 ביאהחנה הנ

54 Ă הודיעה על ביאת משיח צדקנו. 

 יהודה בן אילעאי' ר, יהודה

22 Ă לימוד התורה בימיו. 

 הסבא משפאלע, יהודה לייב

7  Ą  "האפ קאזאק." 

 יהושע

22 Ă לימוד התורה בימיו. 

 הצדיק, יוסף

69 Ă ראה בירידתו למצרים שליחות אלוקית. 

 צ"ר מוהריי"אדמו, יוסף יצחק

2 Ă ל התוכניות בזמן הגלותתשובתו לשאלה ע. 

7 Ă אושפיזין חסידיים. 

10  ā יום ההילולא. 

22  ā קבלת האזרחות. 

23 Ă באתי לגני. 

24  ā יום ההילולא. 

27 Ă כדי להמשיך בהפצת היהדות-ב "בואו לארה . 

31 Ă מאה שנה להולדתו. 

44 Ă מאסרו. 

63 Ă מרזח להתחמם לאחר פגישה עם שר -כניסתו לבית

 .בפטרבורג

71 Ă השתדל לתרגם עניני פנימיות התורה. 

72 Ă כניסתו לחדר שר הפנים. 

73 ā יום ההילולא. 

  אבינויעקב

19 Ă  גם במצרים-ויחי יעקב . 

66 Ă ג מצוות שמרתי"עם לבן גרתי ותרי. 

  אבינויצחק

54 Ă י שרה"חינוכו ע. 

64 Ă "ויזרע יצחק גו'." 
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 ל"האריז, יצחק

7 Ă רבוא פירושים בכל ענין' ס. 

53 Ă מצוה לגלות זאת החכמה. 

 ט"הבעש, ישראל

33 Ă אהבת ישראל. 

44 Ă כרע שכב כארי. 

53 Ă יום הולדתו. 

 ר"ק אדמו"אבי כ, לוי יצחק

6 Ă כתיבת חידושיו בסיוע הרבנית. 

49 Ă פגישתו . סירובו לחתום שהממשלה אינה רודפת דת

 .ב"תמיכת ב. עם קלינין בענין הרשיון למצות

 ןנקדימון בן גוריו

8  Ā השיג מים. 

 מלך מרוקו

9  Ā ד"חב-יחנוך בית. 

 צ"הצ, מנחם מענדל

19 Ă ד ויחי יעקב"שאלתו ע. 

 מנשה

70 Ă רצוי-מצב בלתי, לשון שכחה. 

 משה רבינו

3 Ă שאלתו על הסליחה בהעדר הקרבנות. 

5 Ă ברכתו לזבולון ויששכר. 

22 Ă לימוד התורה בימיו. 

33 Ă אוהב ישראל. 

71  Ă שה פזורה"טפל ב השתדלותו ל." 

73  Ă הקים את המשכן.  כל השביעין חביבין. 

 ם"הרמב, משה בן מיימון

9 Ă יהודים-אחריות גם כלפי לא. 

12 Ă ד שכל מעשה מכריע את העולם לכף זכות"פס. 

18 Ă ממשה עד משה לא קם כמשה. 

20 Ă ז"דמיונו לאדה. 

29 Ă 12ל "כנ. 

65 Ă פועלמדגיש שרצונו שדבריו יילמדו להלכה ב. 

 ע"ר, עקיבא

34 Ă כל יהודי מתלמידיו. ז"תלמידיו נהגו כבוד זב. 

 

 

 עשו

66 Ă ישראל מומר. 

 חיים שניאור זלמן, קרמר

27  Ā ד"מראשוני פעילי ותומכי חב. 

 ב"ר מוהרש"אדמו, שלום דובער

72  Ă נ"שלח את בנו בשליחות עד מס. 

 שלום דובער, טוב-שם

45  Ā תיאבון למלא הוראות הרבי. 

 לוי, טוב-םש

63 Ā פעולתו אצל ראש ממשלת אוסטרליה. 

 יצחק, שמיר

69 Ā עליו להיות חזק יותר. 

 ש"ר מהר"אדמו, שמואל

7 Ă מלכתחילה אריבער. 

34 Ą  ל"כנ. 

 י"רשב, שמעון

2 Ă לא הרגיש את הגלות. 

37 Ă שכינה עמהם. 

 .בזמנו למדו כולם פנימיות התורה 53

 ר הזקן"אדמו, שניאור זלמן

1 Ă ך בשדההמל. 

4 Ă התהוות העולם בכל רגע. 

16 Ă ד "סיפור ע. נ להתעסק בעצמו בכל הענינים"מס

 .הסיוע ליולדת

19 Ă ויחי יעקב גם במצרים. 

20 Ă ם"דמיונו להרמב. 

13 Ă "לא עבדו"ו" עובד אלקים." 

51 Ă המלך בשדה. 

53 Ă משל האבן . הפצת המעיינות חוצה. יום הולדתו

 .שבכתר המלך

65 Ă ממאסרושחרורו . 

71  Ă הגשר לא . עסק בעיקר בבעלי תשובה. יום ההילולא

 .התנענע תחתיו

 ליב' ישראל ארי, שניאורסאהן

36  Ā קנאי לעצמאותו. ל כתביו"הו. 

 שרה אמנו

54 Ă מסרה נפשה על חינוך. 
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, זוגתוו ,)יארק-תובע הכללי של מדינת ניו (רוברט, אברמס

 בנותיהםו

11 Ā. 

 יעקב, אגם

68 Ā. 

 )עיתונאי (רן, אדליסט

64 Ā. 

 )ר מגור"אדמולימים ה (יעקב, אלטר

26 ā. 

 )הראשון לציון ורב הראשי (מרדכי, אליהו

60 ā. 

 )ראש ממשלת ישראל (מנחם, בגין

47 ā. 

 יעקב דוד, בורנשטיין

33 Ā. 

 )יארק-העיר ניו-לשעבר ראש (אברהם, בים

49 Ā. 

 חיים מאיר, ציון-בן

49 Ā. 

 נתן, בריזל

20 Ā. 

 )סנטור מדינת מיניסוטה (רודי, בשוויץ

28 Ā. 

 חיים, גוטניק

63 Ā. 

 הנריקו ולואיס, גולדנר

37 Ā. 

 )ב"דת בצהא ארה-קצין (יעקב, גולדשטיין

35 Ā. 

 אחיו,  זוגתו,ישראל, גולדשטיין

29 Ā. 

 צבי, ולדרגיו

42 Ā. 

 אהרן מאיר, גלמן

73 Ā. 

 חנה, ןגרייזמא

30 Ā. 

 ון'ג, דירי

49 Ā. 

 ישראל, דערען

12 Ā. 

 )כ"ח (חיים, דרוקמן

52 Ā. 

 )יארק-מושל מדינת ניו (אוורל, הארימאן

27 ā. 

 )יארק-מראשי הפדרציה היהודית בניו (אירווין, הוכברג

71 Ā. 

 אחייניו,  אחיו,)ב"ארה,  מדינת מיזוריסנטור (יעקב, הכט

17 Ā. 

 יעקב יהודה, העכט

37 ā. 

50 ā. 

 )יארק- ניול משטרת עיריית"מפכ (מין'בנג, וואטס

16 Ā. 

 פינחס, וולסטון

47 Ā. 

 מרת, וולף

70 Ā. 

 הרמן, ווק

1 Ā. 

 יחזקאל זוגתו, וורמברג

13 Ā. 

 יוסף, ויינברג

29 ā. 

 )כ ושר בממשלת ישראל"ח (רחבעם, זאבי

18 Ā. 

 מרדכי, זאיאנץ

31 Ā. 

 מאיר זוגתו, זיילר

41 Ā. 
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 לרפא, חודידייטוב

26 Ą. 

 )CNNכתב  (גארי, מן'טוצ

33 Ā. 

, יארק-נשיאת הפדרציה היהודית בניו(מרת , טישמן

 )ב"ארה

9 Ā. 

 משה, טלישבסקי

13 Ą. 

25 Ą. 

 ו'ג, טננבאום

19 Ā. 

 פרעד, טשרנובסקי

3 Ā. 

 זוגתוו ,מאיר, יונגרייז

14  Ā. 

 )רב הראשי של חיפה (שאר ישוב, כהן

75 Ā. 

 יעקב, כץ

31 Ą. 

רב הראשי לימים אביב ו-רב הראשי דתל (אירישראל מ, לאו

 )לישראל

10  Ā. 

  ובתורעיתו, רונלד, אסתי, לאודר

66 Ā. 

 )יארק-חבר בית הנבחרים של מדינת ניו (האווארד, לאשר

25  Ā. 

 מנפרד, להמן

2  Ā. 

 )'רוזלם פוסט'ג'ל עיתון "מו (ניצהו, יהודה, לוי

26  Ā. 

 מרת, לוין

65 Ā. 

 בנימין, לוין

33  Ā. 

, הדסה,  חנה רחל,)סנטור מדינת קונטיקוט (יוסף, יברמןל

 מארשה

6  Ā. 

 

 )ד פילדלפיה"אב (ברוך, לייזרובסקי

22  Ā. 

 רובי, מאטוס

69 Ā. 

 חיים, מוס

21  Ā. 

 )ו טננבאום'חתנו של ג(מר , מנדל

19  Ā. 

 )ראש עיריית אריאל (רון, נחמן

46  Ā. 

 )'ידיעות אחרונות'כתב  (שלמה, נקדימון

8  Ā. 

 גורדון בתו, סאקס

15  Ā. 

 ישיבה –ראש ישיבת  יצחק אלחנן  (יוסף דוב, יק'סולובייצ

 )יוניווערסיטי

21 ā. 

 שמשון, סטאק

58 Ā. 

 פסח, וסמןס

43 Ā. 

 )ב"דת בצבא ארה-קצין (אלימלך, יידמןס

35 Ā. 

 הרב, סינגר

67 ā. 

 אברהם, ספקטר

61 Ā. 

 מיכאל, ספקטר

56 Ā. 

 )ב וקנדה"בנים דארהר אגודת הר"יו (שמחה, עלבערג

38  Ā. 

 פיליפ, פיאקר

44  Ā. 

 ומשפחתו, מרדכי, פייגלין

32  Ā. 

 )נ ליובאוויטש"גבאי ביהכ (יהושע, פינסון

9 ā. 

 )ת המרכזית"ראש ישיבת תו (ישראל, פיקארסקי

5  Ā. 
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 )שופט (יוסף, פיש

76 Ā. 

 חיים יהודה, פלדי

76 ā. 

 חיים, פסמליק

60 Ā. 

 לייזר, פרוכטר

55 Ā. 

 לוי יצחק, ידיןפרי

13 ā. 

42 ā. 

 מרדכי, פרל

4  Ā. 

 אברהם, פרשן

19  Ā. 

40 Ą. 

 שלמה, צוקרמן

40  Ā. 

 )ר קרן לפיתוח מחנה ישראל"יו (דוד, ייס'צ

23  Ā. 

53 ā. 

53 Ā. 

 רום'ג, קאסל

7  Ā. 

62 Ā. 

 מקס, קארל

3 Ā. 

 )פרי'ג(דוד , קימבל

12  Ā. 

51 Ā. 

 

 )שופט (פיליפ, קליינפלד

22 ā. 

 אנתוני, קליפורד

47  Ā. 

 פינחס, קפלן

48 Ą. 

 נכדוומיכל , קרמר

27  Ā. 

 בארט, ראף

44  Ā. 

 ורעיתו, זאב, רודולף

50  Ā. 

 נחמן יוסף, רוזן

49  Ā. 

 פרופסור, רוזנבלום

36  Ā. 

 זושא, ריבקין

39 ā. 

 ורעיתו, סם, רייך

21  Ā. 

 )שופט פדרלי (ליאו, דלירייפ

22 ā. 

 )ראלנשיא ארץ יש (שניאור זלמן, ר"שז

27 ā. 

 ורעיתו, יעקב, שיינקמן

45  Ā. 

 )ראש ממשלת ישראללימים  (אריאל, שרון

24  Ā. 

 דוד, שרייבר

72 Ā. 

aA 



 

Ă = שיחה.   ā = מיוחד גער.   Ā = בעין עין.   Ą = נשמה מיתרי. 

íéðåâéð çúôî 

 אבינו מלכנו

5 Ą. 

55 Ą. 

 וטוניםאאי וואדיא מי ניע 

11 Ą. 

52 Ą. 

 אנא עבדא

4 ā. 

53 Ą. 

 אנעים זמירות

71 Ą. 

 ארבע בבות

16 Ą. 

30 ā. 

67 Ą. 

 אשרינו

2 Ą. 

 אתה בחרתנו

39 Ą. 

 אתם שלום

26 Ą. 

 חסיתי' בך ה

64 Ą. 

 דידן נצח

18 Ą. 

 דרכך אלקינו

56 Ą. 

 האפ קאזאק

7 Ą. 

47 Ą. 

 הוא אלוקינו

76 Ą. 

 הושיעה את עמך

6 Ą. 

22 Ą. 

29 Ą. 

 

 הנה מה טוב

34  ā. 

 הנרות הללו

17 Ą. 

68 Ą. 

 צ"הקפות לרלוי

30  ā. 

50 Ą. 

 ואנחנו עמך

41 Ą. 

 ואני אבטח בך

15 Ą. 

 ואתה אמרת

12 Ą. 

 והיא שעמדה

32  ā. 

 ווי וואנט משיח נאו

3 Ą. 

33 Ą. 

66 Ą) רק המנגינה(. 

 )התעוררו יהודים( "ווייק אפ אידן"

37 Ą. 

 ויהי בימי אחשורוש

28 Ą. 

 ופרצת

23 Ą. 

36 Ą. 

63 Ą. 

72 Ą. 

 ושמחת

57 Ą. 

 זאל שוין זיין די גאולה

27 Ą. 

 כי אלקים יושיע ציון

14 Ą. 

24 Ą. 

 

 י בשמחה תצאוכ

37  ā. 

51 Ą. 

 כלה שארי

75 Ą) רק המנגינה(. 

 כמופת הייתי

1 Ą. 

 כתיבה וחתימה טובה

9 Ą. 

49 Ą. 

 לכתחילה אריבער

34 Ą. 

60 Ą. 

 הכנהניגון 

62 Ą. 

 הקפותניגון 

58 Ą. 

 ב תמוז"ניגון י

44 Ą. 

 )בלי מילים ( שמחהניגוני

38 Ą) מנגוני הקפות(. 

40 Ą. 

42 Ą. 

45 Ą) ואתה אמרת(. 

46 Ą. 

76 Ą. 

 ניע זשוריצי

10 Ą. 

16 Ą. 

 ניעט ניעט

8 Ą. 

52 Ą. 

 עד מתי

70 Ą) אידילעך שרייט(. 

 עוצו עצה

20 Ą. 

30  ā. 

61 Ą. 
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 עך דו

35 Ą. 

 עך טי זימליאק

69 Ą. 

 על אחת כמה וכמה

32 Ą. 

 על הסלע הך

31 Ą. 

 פרזות תשב ירושלים

29 Ą. 

 ציון במשפט תפדה

48 Ą. 

 צמאה לך נפשי

21 Ą. 

43 Ą. 

74 Ą. 

 ר האמצעי"של אדמו' קאפעליע'ה

65 Ą. 

 רחמנא דעני

2  ā. 

4 Ą. 

54 Ą. 

 יבנהש

13 Ą. 

30 Ą. 

59 Ą. 

 שישו ושמחו

19 Ą. 

aA 



 

Ă = שיחה.   ā = מיוחד גער.   Ā = בעין עין.   Ą = נשמה מיתרי. 

íéëéøàú çúôî 

 ט"תש
   

  .ā 22 :ז אדר"ט

 ב"תשי
   

  .ā 72 :שבט' י

 ד"תשי
   

  .ā 24 :שבט' י

 ז"תשט
   

  .ā 27 ):לא ידוע(

 ז"תשי
   

  .ā 5 :ג בעומר"ל

 כ"תש
   

  .ā 35 :ג בעומר"ל
  .ā 46 :ו תמוז"ט

 ג"תשכ
   

  .ā 15 :ו תמוז"ט

 ה"תשכ
   

  .ā 5 :תשרי' ז
  .ā 2 :ימי הסליחות

 ו"תשכ
   

  .ā 10 :שבט' י

 ז"תשכ
   

  .ā 33 :פ"אחש

 ל"תש
   

  .ā 62 ):לא ידוע(
  .ā 74 :שבט' ט
  .ā 66 :א שבט"י
  .ā 36 :'אדר א' ח

 א"תשל
   

  .ā 17 :חנוכה
  .Ą 14 :ט טבת"י
  .Ą 46 :אב' כ

 71 Ą.  
  .Ą 52 :ט אלול"כ

 ב"תשל
   

  .Ă 22 :ט כסלו"י
 58 Ą.  
 69 Ą.  
 .ā 5 :שבט' י

 11 Ą.  
 23 Ă.  

  .Ą 28 :פורים
 42 Ą.  
  .Ą 1 :א ניסן"י

 ג"תשל
   

  .Ą 35 :ה"ער
  .Ą 22 :תשרי' ו
  .Ą 64 :וט כסל"י

 74 Ą.  
  .ā .27 :שבט' ד

  .Ą 26 :פורים
 28 Ă.  
 47 Ą.  
  .ā 54 ט  אלול"כ

 ה"תשל
   

  .Ā 1 :שבט' י
 12 Ā.  
 19 Ā.  
 23 Ą.  
 25 Ā.  
 36 Ā.  
 62 Ă.  
  .ā .29 :ג בעומר"ל

 ו"תשל
   

  .ā .6 :כ"עריו
  .ā 70 :שבט' י
  .ā 3 :י אלול"ח
 75 Ą.  

 
   

 ז"תשל
   

  .ā 59 :סוף תשרי
  .Ą 38 :ט כסלו"י

 76 ā.  
  .Ą 32 :א ניסן"י

 66 Ą.  
  .Ą 40 :ב תמוז"י

 44 Ą.  
  .Ą 61 ב תמוז"י
  .ā .47 :אב' ב
  .ā .13 :א אלול"כ
  .ā .1 :ה אלול"כ
  .Ą 8 :ט אלול"כ

 ח"תשל
   

  .Ą 2 :ג תשרי"י
  .ā .7 :ר"הוש

  .Ą 45 :פ"מוצאי אחש

 ט"תשל
   

  .ā 55 :ט אלול"כ

 מ"תש
   

  .Ą 5 :תשרי' ו
  .ā 58 : תשריד"כ
  .ā 9 :ט תשרי"כ
  .ā 21 :שבט' י

  .Ą 29 :פורים
 72 Ą.  
  .Ą 35 :אייר' כ

 41 Ă.  
 59 Ă.  
  .Ą 41 :ג סיון"י
  .Ą 9 :ב תמוז"י

 12 Ā.  
 31 Ă.  
 44 Ă.  
 50 Ą.  
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  .Ă .47 :אב' ד
  .Ă 1 :ד אלול"י

 4 Ă.  
 50 Ā.  
  .Ă 3 :ז אלול"כ

 54 Ă.  
  .Ā 4 :ט אלול"כ

 6 Ą.  
 19 Ă.  
 20 Ą.  
 39 Ą.  
 51 Ą.  
 52 Ā.  
 55 Ą.  

 א"תשמ
   

  .Ă 55 תשרי' ו
  .Ă 57 ג תשרי"י

 70 Ă.  
  .Ą 27 :ט תשרי"י

 31 Ą.  
  .Ă 7 תשרי' כ
  .Ą 53 :תשריא "כ
  .Ą 7 :תשריד "כ
  .Ă .8 :ח תשרי"כ
  .Ą 12 :כסלו' י

 15 Ă.  
 65 Ą.  
  .Ą 33 :ז כסלו"י

 39 ā.  
  .Ă 66 :ט כסלו"י
  .Ą 68 :ה כסלו"כ

  .Ă 17 :דחנוכה' ליל ב
  .Ą 10 :ד טבת"כ

 71 Ă.  
  .Ă 63 :שבט' י
  .Ă 2 :ו שבט"ט
 24 Ă.  
  .Ā 30 :ניסן' ד
  .Ā 49 :אב' כ
  .Ā 42 :לולו א"כ
  .Ą 54 : אלולט"כ

 55 Ā.  

 
   

 ב"תשמ
   

  .Ă 6 :תשרי' ו
 21 Ą.  
 55 Ă.  
  .Ă 26 :שבט' י

 58 Ă.  
  .Ă 33 :א ניסן"י

 35 Ă.  
  .Ą 3 :אב' כ

 43 Ą.  
 48 Ă.  

 ג"תשמ
   

  .ā 8 :כ"עריו
  .Ą 60 :ג תשרי"י
  .Ă 42 :ט כסלו"י
  .Ă 27 :שבט' י

 39 Ă.  
 43 Ă.  
 61 Ă.  
 73 Ă.  
  .Ă 30 :א ניסן"י

 61 Ă.  
  .Ă 13 :ג בעומר"ל

 34 Ă.  
 65 ā.  
  .Ă 11 :ב תמוז"י

 17 Ā.  
  .ā 11 :אלול

 מ"תשד
   

  .ā 4 :ה"ער
 43 ā.  
  .Ă 16 :ט כסלו"י

 53 Ă.  
  .Ă 32 :א ניסן"י

 64 Ă.  
  .Ă 37 :ג בעומר"ל
  .Ą 30 :ב תמוז"י

 40 Ă.  
 45 Ă.  
 62 Ą.  

 ה"תשמ
   

  .ā 6 :כ"עריו
  .Ă 21 :תשרי' ו

 51 Ă.  
 75 Ă.  
 76 Ă.  
  .ā 61 :א תשרי"י
  .Ą 59 :תשרי' כ
  .ā 58 :ד תשרי"כ
  .Ă 14 :ט כסלו"י

 16 Ą.  
 67 Ă.  
  .Ă 9 :א ניסן"י
  .ā 14 :א ניסן"י

 18 Ă.  
 19 Ą.  
 65 Ă.  
  .Ą 67 זב תמו"י

 72 Ă.  
  .Ā 28 :אב' כ

 37 Ą.  
 46 Ă.  

 ו"תשמ
   

  .Ą 4 :תשרי' ח
 24 Ą.  
  .ā 16 :ט כסלו"י
  .Ą 13 :שבט' י

 18 Ą.  
 25 Ą.  
 74 Ă.  
  .Ą 34 :אב' כ

 48 Ą.  
 50 Ă.  
 63 Ą.  

 ז"תשמ
   

  .Ā 7 :תשרי' ד
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 23 Ā.  
 28 Ā.  
 40 Ā.  
  .Ą 15 :ט כסלו"י

 36 Ă.  
 73 Ą.  
  .Ā 68 :ו כסלו"כ
  .ā 71 :ח כסלו"כ
  .Ă 69 :טבת' ה
  .ā 18 :טבת' ז
  .ā 37 :ג בעומר"ל

 38 Ă.  
  .Ą 76 :אלול' א

 ח"תשמ
   

  .Ą 70 :תשרי' ב
  .Ā 3 :תשרי' ה
 59 Ā.  
  .Ă 10 :ג תשרי"י
  .ā 63 :ט מרחשון"כ
  .ā 63 :כסלו' א
  .Ā 75 :ט כסלו"י
  .ā 69 :טבת' י
  .ā 25 :ב שבט"כ
  .Ă 25 :ט שבט"כ

  .Ā 13 :אדר
 15 Ā.  
 20 ā.  

  .ā 28 :פורים
  .Ā 31 :ניסן
  .Ā 14 :ניסן' ג

 32 ā.  
 69 Ā.  

  .Ā 16 :אייר
  .ā 38 :ה אייר"כ

  .ā 40 :ש"מוצאי חה
  .Ą 49 :א אלול"י

 52 Ă.  
 53 ā.  
  .Ā 53 :ז אלול"י
  .ā 65 :א אלול"כ

    

 ט"תשמ
   

  .Ā 51 :תשרי' ח
 61 Ā.  
  .ā 56 :תשרי' ט
  .ā 57 :ד תשרי"י
  .Ă 60 :תשרי' ל
  .Ă 12 :ז מרחשון"כ
  .ā 64 :כסלו' א
  .ā 19 :טבת' י
  .Ā 6 :ד טבת"כ
  .Ā 22 :ז שבט"ט
  .ā 26 :'אדר ב' ו
  .Ā 9 :'אדר ב' כ

 21 Ā.  
 29 Ā.  
 32 Ā.  
 47 Ā.  
 50 Ā.  
 67 Ā.  
 71 Ā.  
 73 Ā.  

  .Ā 34 :אייר
  .Ā 24 :ט אייר"כ

  .Ā 60 :סיון
  .ā 44 :ד תמוז"י
  .ā 45 :ז תמוז"י

  .ā 48 :תשעה באב
  .ā 65 :אלול' י

 נ"תש
   

  .Ā 45 :תשרי' ד
 54 Ā.  
 55 Ā.  
 56 Ă.  
  .Ă 49 :תשרי' ו
  .Ą 57 :י תשרי"ח
  .ā 65 :ז תשרי"כ
  .Ā 18 :ד חשון"י
  .Ă 68 :ח כסלו"כ
  .Ā 63 :שבט' ט
  .Ă 29 :ג אדר"כ

  .Ā 31 :ניסן

  .ā 34 :ג בעומר"ל
  .Ā 38 :סיון' ג
  .Ā 26 :סיון' י
  .ā 65 :א סיון"י
  .Ā 66 : סיוןז"י
  .Ā 39 :ד סיון"כ
  .Ā 44 :תמוז' א
  .ā 65 :תמוז' ג
  .Ā 48 :תמוז' ח
 76 Ā.  
  .Ā 74 : אלול' ה
  .Ā 2 :ו אלול"כ

 א"תנש
   

  .Ă 5 :תשרי' ז
 43 Ā.  
 62 Ā.  
 57 Ā.  
  .Ā 64 :ב כסלו"כ
  .Ą 17 :טבת' א
  .ā 67 : טבת'ג
  .Ā 4 :טבת' כ
  .Ā 52 : טבתז"כ
  .ā 65 :ד שבט"י
  .Ā 27 :ז אדר"י

  .Ā 31 :ניסן
  .Ā 37 :ניסן' ג
  .Ā 30 :ניסן' ט
 58 Ā.  
  .Ā 20 :ד אייר"י
  .Ā 33 :א אייר"כ
  .Ā 42 :א תמוז"י
  .Ā 70 :אב' ג
  .Ā 8 :אב' ז
  .ā 51 :ג אב"י
  .Ā 11 :ב אלול"כ

 ב"תשנ
   

  .Ā 41 :תשרי' ז
 65 Ā.  
  .Ā 46 :ח תשרי"כ
  .ā 60 :מרחשון' ה
  .Ā 33 :ב מרחשון"י
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  .Ā 10 :ו מרחשון"כ
 35 Ā.  
  .ā 68 :ה כסלו"כ
  .Ā 23 :שבט' ז

 56 Ā.  

  .Ā 23 :שבט' י
 73 Ā.  
  .Ā 31 :א שבט"כ
  .Ā 75 : שבטב"כ
  .Ă 25 :ב שבט"כ

  .Ā 41 :'אדר א' ב
  .ā 41 :'אדר א' ו
  .Ā 72 'ב אדר א"י

aA 
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