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    ))))2006200620062006 יולי  יולי  יולי  יולי ––––ו ו ו ו """"תמוז תשסתמוז תשסתמוז תשסתמוז תשס ( ( ( (1111' ' ' ' קובץ עדכונים מסקובץ עדכונים מסקובץ עדכונים מסקובץ עדכונים מסמפתחות למפתחות למפתחות למפתחות ל

    כותריםכותריםכותריםכותריםמפתח מפתח מפתח מפתח . . . . אאאא

 

, במפתח זה נרשמו המילים הראשונות של כל כותר הנזכר בעיולים הראשיים ובהערות •

. הפירושים או הקונטרסים שנדפסו בתוך ספרים אחרים, כולל שמות רוב הסיפורים

אוחדו ונרשמו ) 'תיקון'או ' תקון', 'ליקוטי'או ' לקוטי'כגון (כתיבים שונים של אותו חיבור 

או ' קובץ', 'ספר'בדרך כלל מופתחו הכותרים ללא התוספת . בכתיב מלא וככותר אחד

וללא התחשבות במילות יידוע , )'ספר המדות'כגון , למעט שמות מובהקים(' קונטרס'

מות מאמרים ורשי). א הידיעה"למעט ֵה, The ,A, כגון דער(הבאות בראש הכותר 

  .כתב העת או הקובץ שבו נדפסו, עיתונאיות נרשמו על פי כותר העיתון

כל המספרים . ציון המספר לאחר הכותר מתייחס למספרו של העיול ולא למספר העמוד •

 .)'מדור כ ('עדכונים ותיקונים, הוספות' מתייחסים ל1110-הנמוכים משלהלן 

 

 

 1170  אבוקה של אור

 1228  ה ברזל"אבני

 1143  וחאבק בר

 1380  אהבה חלומה

 1118  אולפן חדת

 1420  כך נפרצה הדרך, אומן

 1417  ספור ההסתלקות: אומן

 367אומץ  

 471אוצר החיים  

 1144  אוצר מתנות חינם

 1174  אור האורות

 1302  אור הגליל

 1120  אור הגנוז

 1126  )ס"תש, זגדון(אור הגנוז 

 1130  )א"תשס, זגדון(אור הגנוז 

 1179  )עלון(הגנוז אור 

 532  אורו של משיח בתורת רבי נחמן

 1149  אורות מאופל

 1143  אורח בעל כנפיים

 1372  כל כתביו: אורי צבי גרינברג

 1385  אושפיזין

 1283  אותיות של תשוקה

  370?   ַאֵיה–! אזמרה

 1377  ַאֲחֵרי

 1233על מנהיגות ומנהיגים  : אחריו

 1125  אחרית הימים

 1404  כא אחרינאאיכא דר

 1334  ?איכה

 1131  אילו ידעתיו הייתיו

, 1287, 1253, 1219, 1192, 1070  אינטרנט

1353 ,1379 ,1421 ,1428 ,1438 

 1143  איש היער

 1230  נחמן מברסלב' אכילה בתורתו של ר

 1217  אלפיים

 767 ַאמָאליקע ּפעטערבורג 

 958אנטומיה של הנשמה  

 1190-1189  אנציקלופדיה לחסידות

 1410  אנשי בשורה אנו היום

 1155  אסופה

 1336  אצלי עוד לא הפסיד איש

 1279, 1273  אקדמות

 1295, 1257  אחרתארץ 

 1117  ישראלארץ 

 1139  אשא כנפי שחר

 1184  אשפוך את לבי

 1116  אשרי העם יודעי תרועה
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 1295באדולינה  

 1127  באור פני מלך חיים

 1464  בגן האמונה

 1462   עדן מקדםבגן

 1353, 1219, 1192בחדרי חרדים  

 1045בי רבי  

   1133  ן"ק לקוטי מהר"ביאורים והערות בסה

 1203  ביבליָאטעק אידישע וויסנשַאפט

 521 ביכער וועלט 

 1226  בין אידיאולוגיה למציאות

 1111  בירור דברים

 1410  ל"בירורן של דברים בענין סידור האש

 1412  אומן –' יוןשערי צ'בית מלון 

 568בלהט הנשמה  

 1188  'הומלס'בן המלך ה

 1222, 581  על היסוריםב

 857בעקבות אהבה אבודה  

 1194  קהילהב

 1373  בקו הלילה שנגמר

 1338  בקעתון

 1430  בראש השנה ייכתבון

 1176   בטאון חסידי ברסלב:ברסלב

 1194  ביבליוגרפיה מוערת: ברסלב

 1218  דמאחורי הפרגו: ברסלב

 1455  דברי עיון ומחשבת אחים: ברקאי

 1350  בשבע

 1459  בתום לב

 

 1256  נחמן מברסלב' וף ונפש בהגותו של רג

 1440  גילוי דעת

 1284  מאסף לתולדות יהדות פולין: גלעד

 1228  ּלֹתֻג

 857גם אהבתם גם שנאתם  

 1355  ָּגרי רחוב

 

 1222, 354  דבר

 1333  דבר אזהרה לישראל

 1253  רי הקונגרס העולמי למדעי היהדותדב

 1312דווקא  

-1307, 1293-1292, 1264, 1246-1240  דימוי

1306 ,1364 ,1375 ,1382 ,1394 ,1458 

 1390, 1280, 1247, 1235-1234  דעת

  1379מרכז לימודי יהדות ורוח  : דעת

 

 1250  בין אדם לעצמו ולזולתו: האחר

 1249  כגרעין תימטי' אין'ה

 1423  ? יש בעולם עוד הבטחה כזוהאם

, 1269, 1236, 1219, 1214, 1194, 919, 567  הארץ

1274-1273 ,1296 ,1343-1342 ,1349-1348 ,1354 ,

1384 ,1415 ,1436 ,1439-1438 ,1445 

 866הבוקר  

 1353הגאון  

 393הגדה של פסח  

 1368, 1301, 1208, 1205, 877, 859  הדואר

 1446  הדף הירוק

 1457   הישןהדרך

 1416  הדרך לצדיק

 1204  הדרשה בישראל

 1387  ההד

 1431  הוועד העולמי דחסידי ברסלב

 1433  הושע נא קודש הקדשים

 1335  הזיידע

 1156  קורמן-הזמנה לחתונת אדסר

 1172  החברותא

 1405  !?הידעת

 1413  היום תאמצנו

 1211  היחיד בדורות

 אינטרנט: ראו, פארק-הייד

 1141  אלהיכל ארי

 1119  היכל הגוונים המשתנים

 1150  היכל הצדיק

 1321  היסוד

 1399-1398  הלב והמעיין

 1450  המודיע

 1198המליץ  

 1453המקום שלי הוא רק ארץ ישראל  

 1393  הניגון החסידי בפי החסידים
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 1358  הנסתר בנגלה

 1449הסבא  

 1326  העבר

 1402  העדה

, 1331-1330, 1323-1322, 1273, 1194, 1102  הצופה

1445 

 1303  קורות ומקורות: הציונות הדתית

 1167  !!!רוצחים!!! הצילו

 1231  נחמן מברסלב' הצעקה בהגותו של ר

 1414  הקלויז

 1153  הקץ ליסורים

שערוריית האדישות  , הרבי מלך המשיח

1463 

 1365  הרהורי תשובה

 1185  הרקיע השביעי

 857השיר אשר הושר  

 1268  זאתהשירה ה

 1137  התבהרות

 1134  התבודדות

 1355  התקופה

 1118  התקשרות לצדיק האמת

 

 1191  ויקיפדיה

 1161-1160  !!!וכדי בזיון וקצף

 1432  ותומכיה מאושר

 

 1308זו ארצי  

 1357  זורבה היווני

 1319  זכרונות בית לוי

 1353זמיר עריצים וחרבות צורים  

 

 1178  חדשות ברסלב

 1452-1451  שפחהחדשות מ

 1282  חוליות

 1112  חומת ירושלים

 1372  חזון אחד הלגיונות

 1442  חיי ישראל

 1399, 17  ן"חיי מוהר

 1463חיי נפש  

 1337, 1227  חיים אחרים

 1276  חכמה ותמימות

 1403  חמירא סכנתא מאיסורא

 567)  'פייקאז(חסידות ברסלב 

 1353חסידים ומתנגדים  

 1200  חרב חדה

 

 1356  דער טָאג

 1388  טורי ישרון

 

, 1401, 1342, 1102, 919  ידיעות אחרונות

1438 ,1447 

 1315  דָאס יודישע ווָארט

 1194  יום הששי

 1352  יחידי ַהְּסֻגּלֹות יהיו לעדרים

 56, 17  ימי התלאות

 35, 21, 17  ת"ימי מוהרנ

 843ימי שמואל  

 898ירוק אפשרי  

 1333  ירושלים

 1329  תולדה והווי: העיר העתיקהירושלים 

 1270'  ישמח לב מבקשי ה

 1450  יתד נאמן

 

 1114  כי הוא הרב והתלמיד

 157כי תבוא לאומן  

 1340-1339  כל הזמן

, 1348-1344, 1341, 1339, 1160  כל העיר

1384 ,1402 ,1427 ,1445 ,1448 

 1413  כנפיים גדולות

 1138  כעס וסבלנות

 1367  כעפעפי שחר

 1355  גריון-תבי מיכה יוסף בןכ

 1164  כתבי רבי ישראל

 

 1400  לאות ולעד

 1454  לב העיברי

 1147  ' שיטת הסנדביץ–' לדבר עם ה

 1383  לוויה וארבע חתונות
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 1310-1309, 1117-1116  ליקוטי הלכות

 ,1123-1122, 1117-1115  ן"ליקוטי מוהר

1128-1127 ,1135 ,1146 ,1169-1168 ,1191 , 

1193 ,1238 ,1268 ,1286-1285 ,1373 ,1457 

 1197, 1193  ליקוטי עצות

 1197  ליקוטי תפילות

 1409  לא אחשה' למען ציון רבינו הק

 390לעבור את הגשר הצר  

 919לעצטע נייעס  

 1238-1237  אסופת מאמרים: ִלְפנים

 1253לקט  

 

 1175  מאב לבן

 1129  מאוצרו של צדיק

 1371  ובלדותשירים : מאחורי הפרגוד

 1207  מַאמע יִידיש

 1316  דער מָאמענט

 1128  מאמר בא אל פרעה

 1219, 17  מגלת סתרים

 1255  עי היהדותדמ

 1429  מדריך אומן לראש השנה

 1406  מדריך לנוסע לראש השנה לאומן

 1289  יורק-מוארשה עד ניו

 784מווילנה לירושלים  

 1333  מזבח בנימין

 1158  )ט"תשנ (מחאה נמרצת

 1159  )ס"תש(מחאה נמרצת 

 1391, 1254  מחויבות יהודית מתחדשת

 1122  מחנה דן

 571מחקרים בחסידות ברסלב  

 1136  ?מי אתה

 1461  מים מדליו

 1392, 1273, 1255, 1247  מיסטיקה ושיגעון

 1359  מכניע זדים

 1163  מכתבי שמואל

 1142  מלכות

 1386מלכת השמחה  

 1199  ממזרח וממערב

 1236  מסכת גברים

 857מסכת סופרים וספרות  

 1143  מסע

 1309  מסע אל ההלכה

 1146  מעדני מלך

 1426-1425  מעייני הישועה

 1265  תיֹוִלֲעֵמ

, 1381, 1353, 1348, 1219, 1194, 919  מעריב

1435 ,1438 

 1227  מעשה במלך שבנה לו פלטין

 1236, 1228שמצא אבן טובה  מעשה בעני 

 1284 ובן יחיד  מעשה ברב

, 1245, 1182, 898  מעשה מאבידת בת מלך

1382 

 1291מעשה מאשה וחכמים  

 1386, 1276  מעשה מביטחון

  ר"שלמדתי מהרב שג[...] מעשה מביטחון 

1275 

 1182, 1102 מעשה מבן מלך ובן שפחה 

 1199  מעשה מבעל תפלה

 1182  מעשה מבערגיר ועני

 1267, 17  מעשה מהלחם

 1282, 1276, 1199  ם ותםמעשה מחכ

 1360  מעשה מחלון

 1229, 1223  מעשה ממלך וקיסר

 1384, 1255מעשה ממלך עניו  

 1121  מעשה ממרור

 ,1257, 919-918  מעשה משבעה קבצנים

1270-1269 ,1300 ,1398-1397 

 1277, 17  מעשה משריון

 1278  מקדש אדם

 1123  מקור חכמה

 1151  )סידור(מקור חכמה 

 1169  קובץ חדושי תורה, חכמהמקור 

 1378, 1351, 1299, 1219  מקור ראשון

 1422  מראשית ועד אחרית

 1374  משיב הרוח

 1374  משיבת נפש

 1369  משיחן אנטקעגן

 1381, 1250  משל התבואה
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 1284משל מהאינדיק  

 1294  משלב

 1232משמעות החיים  

 1437, 1419  משפחה

 1216  לברבנו נחמן מברס[...] מתולדות 

 

 1196, 818, 784  נאחז בסבך

 1146  נחל נובע

 1146  נחל שורק

 221נחלי דעת  

 1210  נחלת צבי

 1177  נחלת ציּון

 1313  די נייע וועלט

 1168  ניסים ונפלאות

 1434  נפלאות האומן

 1398-1397, 1300  נפש

 1102נקודה  

 1162  נתיבות צדיק

 1148  נתיבים בשערי הלב

 

 1194  סדר יום

 1300סיפור פשוט  

 1358  סיפורו של אדם רעב

 1222  )הר(סיפורי מעשיות 

 1222  )שטיינזלץ(סיפורי מעשיות 

-1192  סיפורי מעשיות משנים קדמוניות

1191 ,1199 ,1261 ,1264 ,1282 ,1295 ,1297 ,

1364 ,1366 ,1399 

 1394  סיפורים חדשים

 1444  משלים וחלומות, סיפורים

 1199, 1197-1195, 1193, 1129  ספר המדות

 1325נסק  'ספר לז

 839סופר וסיפור  , ספר

 1209  סופר וסיפור בראשית החסידות, ספר

 

 1396, 1285, 1256, 1249, 1230 ) א"מ(עבודות גמר 

 1283, 1263, 1261, 1092עבודות דוקטור  

 241עונג שבת  

 1187  עוצמה פנימית

 1220  בוך-שלמה ביקל יובל: עטרת שלמה

 1102עיתון ירושלים  

 1281  עיונים במושג האמונה: על האמונה

 1174  עלי הנחל

 1206  עצי חיים

 1358  עשר צחצחות

 

 1274  שיח-פילוסופים קיומיים יהודים ברב

 1332  פנים אל פנים

 1152  פנים מאירות

 1324  ּפנקס ווַארשע

 1314  דער פריינד

 1318-1317, 918)  פריס(פרימָארגן 

 1202  )ריגה(ימָארגן פר

 1361  ֶּפרספֹוֶנה זוכרת

 1465  פתקאות מהשמים

 

 1456  צהלון

  370 מים  –צַֹהר 

 1311-1310, 1277  ציון

 1172  ציון המצוינת

 1353  '[...]צריך אני להקדים '

 

 1392, 1286  קבלה

 1114  קו אור נקי

 1248  קובץ הציונות הדתית

 1115  קובץ חידושים על תורה ב

 1327  קול בדממה נשמע

 1450קול זעקה ומחאה  

 1196  קול מבשר

 1424  )סדרון(קול קורא 

 1412  )ט"תשנ(קול קורא 

 1424  )ב"תשס(קול קורא 

 1155  'חברי אנשי מעמד'קול קורא להחזקת 

 1408  קונטרס הנחל

 1145  קריאה לחיים

 

 1407  ראש אמנה

 1411  ראש השנה של הצדיק האמת
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 1358  האפנדירבי נחמן ו

 1396רבי נחמן והמתים  

 1417  )וינגרטן(רבי נחמן מברסלב 

 924 ) צייטלין(רבי נחמן מברסלב 

 1135  רוח צפונית

 1362  רק אתה

 1291  קובץ מבית המדרש: רשות

 

 815שארית יצחק  

 1456  שדמות

 1124  שובי נפשי

 1157  !שומו שמים

 157שומר ישראל  

 857לופי אגרות  חי, ז שוקן"ש–י עגנון"ש

 1092 נחמן מברסלב ' שיגעון ודעת ביצירת ר

 166שיח שרפי קודש  

 1353  שיחה של ירמיהו כהן

 1441  שיחות מתוך חיי הסבא

 1287נחמן  ' שיעורים בהגותו של ר

 1389  שיר בינה

 877יורק  -שירת היחיד בניו

 1197  שלום על ישראל

 1285  שלמות לשון הקודש

 1376  שם המעשה

 1173  שמחת ברסלב

 1466  שמירה לבית

 8תיקון הכללי  : שמירה

 1140  שמע ישראל

 1359  שנה בשנה

 1370  שעשועים יום יום

 1305  ששים גבורים

 

 1266  תאנים מתוקות

 1381  תבואת השיגעון

 1263 נחמן ' תבניות התפתחות בסיפורי ר

 1415  תגלית חיי

 1166   פצצת אטום–תגלית מדהימה 

 1356  זָאגער-תהליםדער 

 1305  תולדות החסידות בארץ ישראל

 1288  תולדות נשמה אחת

 1328  תחנות בחיי

, 1252, 1153-1151, 1129, 8  תיקון הכללי

1280 

 8  תיקון הכללי לתינוקות של בית רבן

 1222, 354  תיקון הלב

 1132  תיקון חצות המבואר

 1280, 1277תיקון למקרה לילה  

 1165  עידן הרב דורפמן, תם עידן עראפת

 1359  תמול שלשום

 815תמונות ומסמכים  

 1195  תעודה בישראל

  אני נ נח נחמ נחמן מאומן: תעודת זהות

1443 

  נ נח נחמ נחמן מאומן: תערוכת צילומים

1445 

 1154  ל"תפלה לרבנו ז

 1267  תרביץ

 

 1161   שאלות גלויות4

 866 קבצנים  7

 

Antonio’s Devils  1201

 

Ariel  1180, 1212 

 

Blue  1363 

The Burnt Book  1225 

 

The Chambers of the Palace  1181 
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A Cloak for the Moon  1460 

Conservative Judaism  571 

Courage!  367 

 

La dulce arma  1186 

 

Forward  1366 

 

God's Voice from the Void  1258 

 

Ha’aretz  567, 1102, 1194, 1219, 1273 

Hasidism […] Exhibition  1193 

The Heart and the Fountain  1399 

Henoch  1252 

History and Literature  1260 

Homecoming at Twilight  858 

 

In zwei Welten  1333 

 

Jewish Environmental Perspectives  1395 
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