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מבוא למפתחות

לפניכם מפתחות מפורטים לספר ׳ימי מוהרנ״ת׳ שנערכו לראשונה במיוחד 

למהדורתנו.

באופן עריכת המפתחות השתדלנו לסייע לשני סוגים של מחפשי ערכים 

בספר. יש מי שמחפש רעיון או מושג מסוים בספר ואינו יודע אם הוא נזכר 

בספר. ויש מי שלמד בספר ומחפש מאמר או ענין שנשכח ממנו מקומו, וע״י 

המפתח יוכל לאתר אותו בקלות.

במקרים רבים נוספו לערכים ערכי משנה כדי להקל על המחפש שלא יצטרך 

לעיין בכל המקומות בהם נזכר הערך הראשי.

ערכים ומושגים המופיעים בספר בשפות אחרות מופיעים במפתח פעמיים. 

פעם אחת בלשון המקורית כאשר התרגום ללשון הקודש מופיע בסוגריים 

מצויינת  המקורית  הלשון  כאשר  הקודש  בלשון  שניה  ופעם  מרובעות, 

בסוגריים עגולות.

אנחנו מקוים שהמחפשים והמעיינים ייעזרו במפתחות אלה שהושקעה בהם 

עבודה רבה. נשמח לקבל  הערות, תיקונים והוספות כדי שנוכל לשפר אותם 

במהדורות הבאות.





גמוהרנ"תימי

א
א שיין צעטיל [פתק יפה] - ז.

אב בית דין בטפליק - מח.
אב בית דין בקרעמיניץ - יד.

אב בית דין בשאריגראד - א.
אבידה - כ, נג, נט. חלק ב: ל, קא, קיב, קכד.
אין תנועה נאבדת - חלק ב: ל, לג.

אבידת הכתבים - יא, סה, עז.
אבידת הספינה - חלק ב: כה, קסב.

אבידת מעות - עג, עו. חלק ב: יד, צט, ק, קא, קסב.
אבידת מצוות - חלק ב: קפא.

אבידת תורות - כג, כו, נג, נט, סה.
אבילות - כא, סח.

אבעבועות (פאקין) - ט.
אדון - חלק ב: לג, נ, סז, צז.

אדון גרדניצע - חלק ב: יא.
אדון מאנשי חיל - פב.
אדון של הכפרים - פז.

אדון של הספינה - חלק ב: כה, פ, פב.
אדמת (מאזלען) - ט.

אדמת קודש - צט. חלק ב: א, קלה, קנט.
אדמתנו וארצנו וכו׳ - חלק ב: א, טז.

אדרא רבא - כב. חלק ב: קכ.
אדרוף [דמי קדימה] - עד, עה. חלק ב: יג, יד, לט, פ, צא, 

צט, ק.

אהבה - נה, נט, סח. חלק ב: לו, עט, פט, קיא.
אהבה רבה - פג. חלק ב: לד, סז.

אוגרקעס [מלפפונים] - חלק ב: קכח.
אויר הים - חלק ב: קז.

אויר הקדוש של ארץ ישראל - חלק ב: כה.
אויר טוב - חלק ב: פ.

אופן - כ. חלק ב: יד.

אוצרות גנוזים - ס.
אור גדול בכל העולמות - לח.

אור האורות - נט.
אור צח - נג.

אור רבינו - פו.
אורז - חלק ב: פא, קכ.

אורח - עט. חלק ב: מז, נז, קטו, קכ, קכה.
אורח נטה ללין - חלק ב: א.

אורחים - לב. חלק ב: נז, צא, קטו, קל, קלג.
אורחים על שבת - טו, נא.

אותיות הדפוס - חלק ב: ו, ז.
אזהרת רבינו להתפלל עליו - כ.

אזהרת רבינו לכבד בניו ויוצאי חלציו - יז.
אזהרת רבינו לשרוף הכתבים - נט, סה.

אזהרת רבינו שלא לגלות תורתו לזר - ט, כו.
אזמר בשבחין - נא.

אחד המיוחד מאנ״ש - צג.
אחד מאנ״ש - ט, טו, יז, כו, מה, סב, צט, קד. חלק ב: כא, 

כו, כח, לב, לז, מט, נז, סט.

אטקאפ [עבודה בקבלנות] - חלק ב: לה.
אטריות (לוקשין) - חלק ב: קטו.

איגרת - חלק ב: כא, נט, סא, סב, סו, סז, פה, צ, קטו, קכא, 
קלד, קלו.

איגרת לרבינו - יד, טז.
איגרת מרבינו - טז, יט, כ, נ.
איגרת שלום - חלק ב: פט.

איי הים - חלק ב: קח.
אילנות יקרים מאד - יז.

אימה - חלק ב: צז.
אימה ובושה - ט, נד, נח. חלק ב: צא.

אימה ויראה גדולה - סו.
אימה ופחד - מא. חלק ב: כט.

מפתח ערכים

מפתח ערכים



מוהרנ"תימי ד

אין דור יתום - מח.
אין תנועה נאבדת - חלק ב: ל, לג.

אינו יודע כלל - מד, נא.
איש אחד מארץ ישראל - חלק ב: כה.

איש אחר לגמרי - טו.
איש אמיד - חלק ב: קה.

איש ישראלי באמת - חלק ב: א.
איש כשר - פה. חלק ב: כב, נט.

איש מלחמה - חלק ב: ב.
איש פשוט לגמרי - נא.

איש רע ובליעל - יד.
אכילה - ב, נא. חלק ב: כג, כה, לז, עט, פא.

אכילה עם רבינו - טו, כו, נג.
אכילת מוהרנ״ת - כ. חלק ב: כב, לג, לד, לח, מו, נג, נח, 
סה, סז, פ, פא, פג, פה, פז, קיב, קיג, קטו, קכ, קמ, קפ.

אכילת רבינו - כב, מב, סג.
אכסניא - כ, כו, עט. חלק ב: כ, עט, קל.
אכסניא באדעס - חלק ב: עד, עו, עז.

אכסניא באומן - סב. חלק ב: כא, כד, כו.
קכ,  קיח,  קטז,  חלק ב: קטו,   - באלכסנדריא  אכסניא 

קכג, קכח.

אכסניא בבית נחמן נתן - מא, נ.
אכסניא בטשערין - חלק ב: לג, לד, לח.

חלק ב: פט, צז, קפ, קפא, קפב,   - אכסניא בסטאמבול 
קפג.

אל יתהלל חוגר כמפתח - חלק ב: ב.
אלכוהול (שפיריטוס) - חלק ב: קיג.

אלמלא לא אתינא לעלמא - טו, מה, סד.
אלמן* [גרוש] - חלק ב: כב.

אלפי אלפים ורבי רבבות נשמות - מו, נח.
אמבר - קז. חלק ב: קסג, קעב.
אמונה באדם - חלק ב: עז.

אמונה בהשגחה - חלק ב: קעו.
אמונה בפשיטות - נט.

אמונה בצדיקים - חלק ב: עז, עח.
אמונה בשלימות - חלק ב: עז.

אמונת חכמים - א. חלק ב: עז, עח.

אמונת עכו״ם - חלק ב: כ, פב.
אמירת האדרא רבא - כב. חלק ב: קכ.

אמירת כל נדרי - יג.
אמירת תורה - כו, לט, נב.

אמירת תורה ברבים - לב.
אמירת תיקון חצות - ד.
אמן הכורך מאנ״ש - ט.

אמנות הגילוח - חלק ב: קיז.
אנא בכח - סה.

אנקיר [עוגן] - חלק ב: פא, קי, קיב, קיג, קל, קס, קסה, קסז, 
קסח, קעז.

אנשי אמת - א. חלק ב: לג.
אנשי היסין - חלק ב: כ.

אנשי הספינה שנהרגו - חלק ב: כה.
אנשי חיל - חלק ב: קטו, קעג.

אנשי ליטא - חלק ב: קטו.
אנשי נעמירוב - חלק ב: נז, נח, נט.

אנשי פולין - חלק ב: פט, צא, צט, קלה.
אנשי צפת - חלק ב: קסב.

אנשי שלומינו - ד, ט, טו, כ, כו, כט, ל, לה, מא, מב, מח, 
קי.  קז,  צט,  צח,  פה,  עה,  עד,  עג,  עב,  ע,  נה,  נא,  נ, 
חלק ב: ג, ה, ו, ח, יג, יד, טז, יז, כא, כב, כג, כו, כז, 

לה, לו, לט, מו, נב, סב.

אחד המיוחד מאנ״ש - צג.
קד.  צט,  סב,  מה,  כו,  יז,  טו,  ט,   - מאנ״ש  אחד 

חלק ב: כא, כו, כח, לב, לז, מז, מט, נז, סט.

עיקר אנ״ש - פה.
קיבוץ מאנ״ש - סח.

אנשי שלומינו מטעפליק - מא, מג, מה, מח, נה.
אנשים אמידים - חלק ב: עו, פא.

אנשים אשכנזים - חלק ב: צא.
אנשים חשובים - חלק ב: כא, קיח, קמ, קנו.

אנשים כשרים - פז. חלק ב: לג, מו.
אנשים מארץ ישראל - חלק ב: נה.

אנשים מגושמים - פו.
אנשים מופלגים - לג.

אנשים פשוטים - חלק ב: א, מד.
* עיין שם במ״מ ריש עמוד כ״ח.

מפתח ערכים



המוהרנ"תימי

אנשים קטנים מאד - נו.
אפוטרופוס - סח, ע.
אקלים - חלק ב: קיד.

ארבע אמות בארץ ישראל - חלק ב: כה.
ארבע פרשיות - חלק ב: נז.

ארבעה פוסקים הגדולים - פג.
ארובה - חלק ב: קיא, קיב.

אריכות אפיים - חלק ב: טז, כ.
ארך אפיים - חלק ב: א.

ארץ חמדה טובה - חלק ב: כה.
ארץ ישראל - סח, סט. חלק ב: א, ג, טז, כה, לא, מט, נג, 
נה, נז, נח, סח, פד, פה, פו, צא, צח, צט, קכ, קכד, קלד, 

קלה, קלח, קמא, קנט

אדמת קודש - צט. חלק ב: א, קלה, קנט.
אויר ארץ ישראל - חלק ב: כה.

ארבע אמות בארץ ישראל - חלק ב: כה.
בתים וחצרות של ארץ ישראל - חלק ב: ב.
גבול ארץ ישראל- חלק ב: יט, קלא, קלב, קלג.

געגועים לארץ ישראל - טו. חלק ב: ב, י.
חיבת ארץ ישראל - חלק ב: א, ב, כה, עו.

כיסופים לארץ ישראל - חלק ב: ב, ג, ט, י, יג, יז, 
נג, צט.

מניעות על ארץ ישראל - חלק ב: א, ב, ג, ט, י, טז, 
יח, יט, כ, כה, לא, לט, מו, נ, עו, קיג.

צט.  צג,  עט,  נא,  לו,  כו,   - ישראל  לארץ  נסיעה 
חלק ב: א, ג, י, יג, טז, יז, יח, יט, כב, כג, כה, כז, לא, לו, 

לז, לט, מא, מד, מו, מט, נג, נה, נח, נט, סז, עד, עה, עו, עח, 
פט, קו, קטו, קכג, קלו, קלט, קצ.

קביעת דירה בארץ ישראל - חלק ב: ג, כה, קלה.
עו,  כו,  יט,  טז,  חלק ב: ב,   - ישראל  ארץ  קדושת 

קכד, קלב.

שבח ארץ ישראל - חלק ב יט.

ארץ ישראל הגשמי - חלק ב: ב.
ארץ מרחקים - חלק ב: צז.

אש - יג. חלק ב: פ, קיב.
אש-שקיעת האש - סד.

אשה - סה. חלק ב: קטו.
אשה אחת - חלק ב: עד, צ, קנד.

אשו של רבינו - פו.

אשרי עבדיך ואשרי אנשיך - ה.
אשתו השניה של רבינו - סה.

אתה נגלית - כג.
אתחלתא דגאולה - חלק ב: צד.

אתערותא דלתתא - מ, נט.
אתרוג ולולב ומיניו - סב. חלק ב: קפ, קפא.

אתרוג יפה - לט.
אתרוג מובחר - פח.

אתרוג נאה ונפלא - לח.
אתרוגים - לח, לט, פח.

ב
בגדי שבת - נז. חלק ב: פ.

בדיחא דעתיה - טו, נה.
בדיית דברים על רבינו - יד, פו.

בדיקת תפילין - לט.
בהלה - יז, כו, מב, מד, נד, נט. חלק ב: עז, קא, קח.

בהלה מהשריפה - מד.
בושה - נא. חלק ב: צא.

בושה מרבינו - ט, יא, נד, נה.
בחירה בחיים - פא.

בחירת רבינו מקום לקבורתו - מא, מו, סו.
בטחון - צד. חלק ב: עו, קטו, קכג.

בטחון בתפילתו של צדיק - לח, לט.
בטלנים - חלק ב: צא.

ביאת משיח - יא, מג. חלק ב: א. צד, 
ביזוי רבינו למוהרנ״ת - ג.

ביטול גזירות והפונקטין - ג.
ביטול ההדפסה - עו.

ביטול תורה - חלק ב: קה.
בילעט [כרטיס] - חלק ב: יג, יט, לט, מו, נט, סד, עט, פ, צד, 

צז, צח, צט, ק, קג, קיא, קכו, קעז.

בין קידוש לנטילת ידים - נא.
בישול - חלק ב: פ, פא, קח.

בית גדול - ט, כו, נב, פב, קז.

מפתח ערכים



מוהרנ"תימי ו

בית החיים בחיפה - חלק ב: קנח.
בית החיים בטבריה - חלק ב: קמז, קנג.

יודעשקייט)  פון  (פאבריק  היהדות  היוצר של  בית 
- לח.

בית הלוקטשר - נ.
בית המדרש - חלק ב: קכ.

בית המדרש החדש - פו, פז, צב.
בית המדרש הישן - פו, פז.

בית המדרש על שם רבינו - קח.
בית המכס - חלק ב: קכח, קל.
בית הערכאות - חלק ב: קג.

בית ישן ושבור - יט.
בית כמו סוכה - לט.

בית כנסת - חלק ב: צא, קטו, קכ.
בית מדרש - חלק ב: צא.
בית מדרש מיוחד - קז.

בית מרווח - פב.
בית עלמין - חלק ב: כג.

בית פנוי - חלק ב: פ.
בית קאוויני - חלק ב: צד.

בית קברות של ישמעאלים - חלק ב: צד.
בית רבי יוסף שמואל - נה.

בית רבי נחמן נתן - מא, נ, נה, קז.
בית רבינו - יג, סב, פו.

בית שנסתלק בו רבינו - נה.
בית שער - חלק ב: קטו.

בית תפילה שלהם - חלק ב: קנח.
בכיה גדולה ועצומה - סה.

בכיה מחמת שמחה - כו.
בכיה על הארץ - סו.

בכיית מוהרנ״ת - סד, סו. חלק ב: יד, צז.
בכיית רבינו - יא.

בלבול - כג, נג, סד, צד. חלק ב: יד, פ, פד, קעב.
קג,  פט,  נב,  מב,  לט,  חלק ב: יד,  לה.  כ,   - הדעת  בלבול 

קה, קטו, קכח.

בלבול המוחין - כא.

בלבול השולחן - מד.
בלבול התפילה - יג.

בלבולים - קד. חלק ב: כה, לט, נז.
בן אדל בת רבינו - מג.

בן מלך - חלק ב: פה.
בני היכלא - חלק ב: פ.

בני הנעורים - פב, פג, פה, פז. חלק ב: יג, לג, לו, מג, מד, 
קטו.

בני הרב מוואלטשיסק - לו.
בנית בית על קבר רבינו - סח.

בנית חדר מיוחד - צד.
בעל בחירה - פב.

בעל הבית - לט, נא, סב, פז, קח. חלק ב: נח, סט, עח, צד, 
צט, ק, קטו, קיט, קכ.

בעל חוב גדול - חלק ב: יד.
בעלי חובות - מה.
בעלי עבירות - פו.

בעלי תפילות - חלק ב: קעד, קעה.
בקשה מהשם יתברך - יג, טו.

בקשת גדולות - חלק ב: כה.
בקשת עצה - חלק ב: פט.

בקשת רבנות - ח.
בר אורין - חלק ב: כב, נח.

בראשית - הספד על נח - לט.
בראשית - לעיני כל ישראל - לט, עח.

ברוך שמך - כג.
בריחה מנעמרוב - עז.
בריחה משריפה - יג.

ברית מילה - י, יד, יז. חלק ב: כו, סח, עא.
ברכה מרבינו - כו, נד.

ברכה על האתרוג - סו. חלק ב: קפ, קפא.
ברכו - חלק ב: קטו.

ברכות - חלק ב: קפז.
ברכת בשמים - חלק ב: פ.

ברכת הלבנה - טו.
ברכת המזון - כג. מג, חלק ב: פ, קיג, קל.

מפתח ערכים



זמוהרנ"תימי

ברכת טל - חלק ב: סח.
ברכת כהנים - חלק ב: עא.

ברכת לישב בסוכה - חלק ב: קפ, קפא.
ברכת שהחיינו - כא. חלק ב: קמא, קפ.

ברכת שלום - חלק ב: עט.
בשבילי נברא העולם - מז, נא, ע. חלק ב: מ.

בשורה טובה - כח. חלק ב: קיח, קלד.
בשורות טובות - חלק ב: קלו.

בשמים - סב. חלק ב: פ.
בתי ידים - סג.

בתים וחצרות - חלק ב: ב.

ג
גבול ארץ ישראל - חלק ב: יט, קלא, קלב, קלג.

גביית הנדבות - עג.
גביית חוב - לו, עה, עו.

גבירים גדולים - פד.
גדולת הבורא יתברך - ה, מב, מז, סו. חלק ב: כה.

גדולת הצדיקים - ה, מב.
גדולת התורה - ה, מב.

גדולת קדושת רבינו - יח, כג, סו, פב.
גדולת רבינו - סד, סו, ע, פג, ק. חלק ב: כה.

גדלות וקטנות יחד - חלק ב: נז.
גודל השבר המר של העולם - לט.

גודל כח רבינו - חלק ב: נח.
גומלי חסדים - חלק ב: קעג.

גזירה ליקח בני ישראל לחיל - ג, קו.
גחלי אש - לט, פב, פג. חלק ב: מט, קיב.

גט פיטורין - לו.
גילוי הסוד הנורא - מח.

גילוי העשרה מזמורים בפרטיות - ט.
גילוי סוד אחד - ט.

גילוי סוד ביאת הגואל צדק - יא.
גילוי סוד מהצדיקים שבונים משכן - כו.

גירוש מוהרנ״ת משולחן אביו - ב, יד.

גלגולי הנשמות - לד.
גלות מצרים - חלק ב: קטו.

גמר בנין הבית המדרש - קי.
גניחה - ט.

געגועים לארץ ישראל - טו. חלק ב: ב, י.

ד
דאגה - כו, מב, נט. חלק ב: לט, צד, צז, קכג.

ֶדֶבר - קח.
דבר מאכל - חלק ב: פז.

דבר מצוה - יד.
דבר נאה - כב.

דבר שבקדושה - כ, עג. חלק ב: כה, לא, לג.
דברי אלוקים חיים - יד, פב. חלק ב: ב, לג.

דברי צחות - ה, לט, מז, נ, נא. חלק ב: קיב.
דברי שטות והבל - חלק ב: עז.

דברים הרבה בתורה אחת - לט.
דברים נאים - חלק ב: נז, קיט.

דברים נוראים - עד.
דברים שכיסה עתיק יומין - יד, כט.

דבש - חלק ב: קכ.
דגים - יד. חלק ב: פ, פז.

דואר (פאסט) - יד, יח, קא. חלק ב: סא, סז.
דוחק גדול - נב, סו.

דוקטור - נב, נו.
דוקטורים גדולים - יט.

דחיית האדם - לה.
דחיפה - חלק ב: עח.

דיבור בעולם הבא - חלק ב: ו.
דיבור בעלמא - חלק ב: מט.

דיבור בתמימות - פב.
דיבור מארץ ישראל - טו. חלק ב: ב, טז, כה, מח, מט, 

נג, נה.

דיבור מהסתלקות רבינו - נט.
דיבור מהתכלית - פב.

מפתח ערכים
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דיבור מרבינו - ע, פב. חלק ב: כ, נח, קיב, קלט, קמ, קמא.
דיבור משידוכים - חלק ב: כב.

דיבור עושה רושם - לט.
דיבור עם העולם - חלק ב: מד.

דיבור עם רבינו - נג, נז, סו.
דיבור רבינו מאומן - מא.

דיבור רבינו מהסתלקותו - כו, מא, נו, סא, פד.
דיבורים חמים כגחלי אש - לט, פב, פג. חלק ב: מט, 

קיב.

דירה - פז, צד. 
דירה בבית המדרש - פז.

דירה חדשה - קח.
דירות באומן - נה.

דם הרבה - נב, נו.
פ,  לט,  יד,  חלק ב: יג,  עה.  עד,   - (אדרוף)  קדימה  דמי 

צא, צט, ק.

דמעות - חלק ב: פט.
דמעות רבינו - יא, כו, לט.

דעת חלוקה - כ, עד. חלק ב: כ. 
דפוס - עד, צט, קב, קד. חלק ב: ו, ז, י, יא, יג, יד, טו.

אותיות הדפוס - חלק ב: ו, ז.
אמנות הדפוס - צט.

הוצאות ההדפסה - סח, ע, עב, עג, צט, קד.
יד,  יב,  יא,  י,  ז, ח,  חלק ב: ו,  צט.   - העמדת הדפוס 

טו, טז.

מכבש הדפוס - חלק ב: ו, ז.
מניעות על הדפסה - עג, פ, צט, קד. חלק ב: ז, יד, 

טז, יז.

עיכוב הדפוס - חלק ב: ז, יז.
פתיחת הבית דפוס - קא, קב.

דרך האמת - חלק ב: י.
דרך היבשה - חלק ב: יח, כה, עח, קלד, קלה.

דרך הישר לארץ ישראל - חלק ב: לא.
דרך כתיבת התורה - ב.

דרך מקולקל - עב.
דרך צחוק - לט.

דרכי השם שאי אפשר להבין - ט.

דרכים נפלאים - פב, פד.
דרשה של הבל - חלק ב: נח.

דרשן - חלק ב: נח.
דת רוסיה - חלק ב: צד.

ה
הארה בנפשות ישראל - פב.

הבדלה - חלק ב: פ, קיג, קכט, קל.
הבחנת האמת - א.

הבטחה - לג, סב. חלק ב: פ, קה, קיח.
הבטחת ארץ ישראל - חלק ב: כה, כו.

הבטחת רבינו - כו, סב, סו, עב.
הגבהת הבנין - קט, קי.

הגואל צדק יצא מיוצאי חלציו - יז.
הדלקת נרות - יז.

הדפסת המעשיות - צג, צז. חלק ב: ה.
הדפסת הספרים - עו, עז, פב, פז, צ, צט, קא. חלק ב: ג, 

ו, טו, יז.

הדפסת התפילות - עז, צט, קד. חלק ב: יט.
הדפסת ספר האלף - בית - פ, צ, צט. חלק ב: ג, טו.

הדפסת ספר ליקוטי מוהר״ן - כו, כט, לו, סח, ע, פ, 
צ, צט. חלק ב: ג, טו.

הדרך לארץ ישראל - נא. חלק ב: לא, מד, צט, קטו.
הודעת השריפה - יג.

הון רב בעד אתרוג - לח.
הוצאה מכח אל הפועל - מז, צט. חלק ב: ג.

הוצאות ההדפסה - סח, ע, עב, עג, צט, קד.
הוצאות הנסיעה - יד, יז, כ, עד. חלק ב: י, יג, יח, כב, כה, 

לג, לט, מב, מו, עג, צא, קכג, קכד, קכח, קנד.

הושענות בקול רם - סב.
הזכרת שמות הצדיקים - חלק ב: יז.

החזרת העולם למוטב - פו.
החלפת הנשמות - מ.

הטיית יד רבינו - נד, סב.
היכל נאה - חלק ב: קלב.

היכלי התמורות - מ.

מפתח ערכים
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הכאה - חלק ב: קס.
הכאת כמה אנשים - יג.

הכאת כף אל כף - ג. חלק ב: מח, סט.
הכה ופצוע - חלק ב: סז.

הכנה לתפילה - סב.
הכנסת אורחים - חלק ב: קטו.

הכנת דירת רבינו באומן - מו.
הכנת רבינו להסתלקותו - נט.

הכנת רבינו לנסיעה - לד.
הכרח לגלות סוד - ט.

הכרעת כל העולם לכף זכות - יז.
הליכה למרחץ ביום שישי - ט.

הליכה לרבינו רגלי - כו.
הליכה רגלי - לו. חלק ב: מט.

הלכת רבינו אנה ואנה - סה.
הלל עם הארבעה מינים - סב.

הלשנה על מוהרנ״ת - צט.
המון רב מישראל - סו.

המחאת כף וריקודין - ג. חלק ב: מח, סט.
המעשה הנוראה הגדולה מכולם - מ.

המעשה של היום השני - מב.
המעשה של יום השלישי - מג.
המעשה של יום הרביעי - מג.

המעשה של יום החמישי - מג.
המעשה של יום השישי - מג.

המעשה של יום השביעי – מג.
המתנגד של רבינו - לז.

המתנה על אתרוגים - לח.
המתקת הדינים - ג.
הנאה מהעולם - סו.

הנגידים הגדולים - מב.
הנהגה חדשה - ד.

הנחת הראש על היד - נז.
הנחת יסוד הבנין - קח.

הנחת קורות הבנין - קט.
הנצלות מרבנות - ח.

הסברת פנים - טו, כג, כו, נה, נז. חלק ב: פ.
הסגר - חלק ב: צא.

הסופר האשכנזי - חלק ב: עט, פ, פא, פב, פד, פו.
הסתכלות בעולם - סו.

הסתכלות בעין האמת - סו.
הסתכלות רבינו - נט, ס, סא, סב.

הסתלקות הפאר - לט.
הסתלקות הראש בית - עח.

הסתלקות הרב מבארדיטשוב - לט, סח.
הסתלקות רבינו - נא, נה, סד, סו, צ.

העברת האדון גרדניצע - חלק ב: יא.
העולם מדברים - מג.

העזת פנים נגד רבינו - כט.
העיקר הוא הרצון - ע.

העלמת הצדיק - לט, מט.
העלמת הקונטרסים שנכתבו - ט.

העמדת הדפוס - צט. חלק ב: ו, ז, ח, י, יא, יב, יד, טו, טז.
העמדת הכסא - נב.

העמדת המיטה - נה.
העמדת עמודי הבנין - קט, קי.
העתקת התורה מחדש - נה.
העתקת התורות כסדר - ט.

העתקת התפילות - צח. חלק ב: ה.
העתקת כתבי רבינו - צג. חלק ב: ג.

העתקת נירות מכתיבת יד רבינו - ל.
העתקת ספר הנשרף - כו.

הצלה ממים ואש - חלק ב: קיב.
הצלת מעשיות מרבינו - יח.

הקאות - נז. חלק ב: פב, קיב, קיג, קכב, קכט, קסא.
הקבלת פני רבינו ברגל - נז.

הקדמה ושער - כו.
הר גבוה - חלק ב: עט, קמט.

הרב הכולל - חלק ב: צא.
הרגשת הלב - ט, קח. חלק ב: יג, יז.

הרגשת צער העולם - טז.
השארת דעת רבינו - כז, ע, עו, עז, פב, פו, צ, קח.

מפתח ערכים
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השגות גבוהות מאד מאד - ל.
השגות נשגבות - חלק ב: כה.

השגחה - כו, לט. חלק ב: נח.
קא,  חלק ב: נז,  עו.  עד,  כו,  כ,   - יתברך  השגחת השם 

קנד, קעו, קעז, קפב, קפד.

השכרת הארענדיס - פז.
השלשת מעות - יב.

השתוקקות - מז, ס, פב, פג. חלק ב: עט.
השתוקקות לארץ ישראל - חלק ב: ב, טז, יז.

השתטחות על קבר רבינו - עב, פא.
השתטחות על קברי צדיקים - חלק ב: קכד.

התאדמות פני רבינו - מה.
התבוננות - יב.

התגברות החולאת - נו.
ג,  חלק ב: א,  ט, כ.   - התגברות החשק על המניעה 

כה, לא.

התגברות המחלוקת - חלק ב: ה.
התגברות העצבות - טו.

התגברות לבוא לארץ ישראל - חלק ב: יט.
התגברות על המניעות - ט, יד. חלק ב: כה, עו.

התגלות מהשגות דעת רבינו - כז.
התגלות תורה מדבר צחות - ה.

התווספות כמה נפשות - פא.
התחדשות המניעות - יד.

התחזקות - ס, סב, סז, פב. חלק ב: כ, כו, פה, קכח.
התחזקות בבטחון - עה, פז, צד, קד.

התחזקות לבוא לארץ ישראל - חלק ב: א.
התחזקות להיות בשמחה - ט, סב, עב. חלק ב: עא.

התחייבות - חלק ב: כב.
התחלה והכנה לכל התיקונים - מו.

התחלה על הספר השני - כט.
התחלות מכל התורות - כו.

התחלת הדלקת נר התמיד - עד.
התיסדות התפילות - פט, צו.

התלהבות הלב – טו, כו.
התמדת הלימוד - פג.

התנגדות על חסידים - א, יד.
התנוצצות - פג.

התנוצצות גדולת הבורא - סו.
התנוצצות הישועה - ע.

התעוררות החולקים מחדש - פו.
התעוררות הלב – טו, פג, פו.

התעוררות השינה - יב. חלק ב: לז.
התעוררות חזק - קח.

התעוררות לעבודת השם - פב, פג, פו, צג. חלק ב: יג.
התעוררות לתשובה - חלק ב: כט.

התעכבות במאהלוב - יד.
התפארות רבינו שמוכן להסתלק - מא.

התקבצות אנשי שלומינו - חלק ב: יד.
קז.  פא,  סז,  נב,  יד,   - השנה  ראש  על  התקבצות 

חלק ב: טו.

התקרבות להשם יתברך - ע.
התקרבות לצדיקים - א.

התקרבות לרבינו - ב, יד, כ, עג. חלק ב: כז, כט.
התראות עם רבי נפתלי - יח.

התרחקות מחסידים - א.

ו
ויכוח בין מתנגדים לחסידים - חלק ב: עז.

ויכוח עם חסידים - א.
ויעקב הלך לדרכו - חלק ב: קיא.
וכרות עימו הברית - חלק ב: כו.

ז
זאסדאטיל [קצין] - חלק ב: סז.

זהירות מחמץ - חלק ב: ס.
זיתים (מאסליניס) - חלק ב: פז.

זכות הרבים לדורות - כ, כט, מו, עד, עו, פז. חלק ב: ג, 
י, טו, יז.

זכות הרבים שלא היה מימות עולם - קד.

מפתח ערכים
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זַּכּות קלסתר פני רבינו - סה.
זכיה לנצח - סו.

זמר לכה דודי - חלק ב: קלח.
זֵָקן - חלק ב: מח.

זָָקן - סג.
זריזות - חלק ב: טז.

זריזות גדול - חלק ב: עט, פא, קיג.
זרע הבעל שם טוב - חלק ב: עא.

זרע רבינו - מג, נז. חלק ב: מה, מז.

ח
חבורה קדושה [חברא קדישא] - כא, סד, סו.

ֶחֶבל - חלק ב: עט.
חבל על דאבדין - יא, כ, כו.

חבלים - חלק ב: קעד.
חגאות - חלק ב: עב.

חדר לאורחים - חלק ב: קלג.
חדר מיוחד - פב, פז, צד.

חובות רבינו - ע.
חולאת בת רבינו היולדת - יז.

חולאת ההוסט - יא, כו, לח, מא, נב, נו, סא.
חולאת החולירע - קח.

חולאת וחולשות בעולם - טז.
חולאת מוהרנ״ת שלשה פעמים - טז.

חולה מוטל על ערש דוי - ט.
חולי הים - חלק ב: פב, קסא, קעה.

חולי המאזלען [אדמת] - ט.
חולי הפאקין [אבעבועות] - ט.

חולקים - פו.
חומות ברזל - חלק ב: טז.

חוף הים - חלק ב: צא.
חופה של רבינו - כד.

חוץ לארץ - חלק ב: א, קנד.
חותם הנשר - חלק ב: צד.

חזן - כו. חלק ב: סח, צב, צד, קה, קטו.

חזקת השחיטה - חלק ב: נה.
חזרה על התורה - נה.

חיבוק יד רבינו - סג.
חיבור עוד ספר - כט.

חיבור תחילת התורה בסופה - לט.
חיבור תפילות - קו.

חיבת ארץ ישראל - חלק ב: א, ב, כה, עו.
חידוש נפלא - נא.

חידושים - חלק ב: לד, קיט, קמא.
חידושים נאים - חלק ב: נז.

חידושים נפלאים - צט.
חידושין דאורייתא - חלק ב: יט.

חיות - יח, כט, נג, סב, ע. חלק ב: ב, כו, פא, קכד, קלה, קלו. 
חיות דקדושה - חלק ב: לג. 

חיזוק - ט, טז, כט, לה, נג, נה, סב, סז, ע, עב, פ, פז, צט, קח. 
חלק ב: כ, כב, מח, מט, נב, נה, סה, עו, פב, צ, קפז.

חיזוק החולה - ט.
חיטים - חלק ב: עט, פ.

חיים בנס - נו.
חילוק בין מתנגדים לחסידים - חלק ב: עז.

חילוקי דעות - חלק ב: נ, קנא.
חירות גדול - סג.

חכם - חלק ב: צא, קיד.
חכמת ישראל - לח.

חלב - חלק ב: קכ.
חלום - חלק ב: י, קמא.

חלוקת האלפים למאות - יד.
חלוקת הספר בין אנ״ש - כט.

חלוקת העזבון - סח.
חלוקת העצה - כ. חלק ב: מו, קג.

חלוקת משקאות - כג.
חלישות - חלק ב: פב, פג, קז, קיב, קיג, קיז, קכב, קכט, קעה, 

קפו.

חלישות הדעת - עד.
חלישות רבינו - נה, נו, נז.

חלק בארץ ישראל - חלק ב: א.

מפתח ערכים



מוהרנ"תימי יב

חמי טבריה - חלק ב: קמז, קנג.
חנוכת הבית - קח.

חנות - ע, עד. חלק ב: קיד, קטו, קפב.
חסד גדול - חלק ב: קעו.

חסרון כיס - חלק ב: טו, לג.
חסרונות העולם - מב.

חפזון - יז, כו, לד. חלק ב: יד, סו, עז, קא, קח, קכח, קכט, קל.
חפירה - חלק ב: קעו.

חצר בית הכנסת - חלק ב: קיח, קל.
חצר הרשב״י - חלק ב: קמד.

חקירות - חלק ב: נח.
חריקת שיניים - קיא.

חשיבה מרבינו כל יום - יא.
חשיבות קדושת ישראל - חלק ב: כ.

חשיבת תורה - ד.
כג,  יט,  טז,  יג,  ג,  ב,  חלק ב: א,  עב.  ע,  נז,  כ,  יד,  ט,   - חשק 

נח, פה.

התגברות החשק על המניעה - ט, כ. חלק ב: א, 
ג, כה, לא.

מניעות בשביל החשק - חלק ב: כה, לא, עו.
חשש מרגלים - חלק ב: צד.

חתונה - ג, ד, צה, ק, קי. חלק ב: ו, פה, קמח.
חתימה - חלק ב: עט, צד, צז, קג.

ט
קיז, קיח, קכ, קמב,  חלק ב: לד, עא, קטו,  סו.  כב,   - טבילה 

קעד.

טובה בעולם הבא - יא. חלק ב: לג.
טובה גדולה - יא, טו, כו, נב, ע, פו, פז. חלק ב: קטו, קכ.

טובות לנצח לישראל לדורות - מו.
טיול רבינו - כט.

טיטון - חלק ב: פא.
טייא - סא. חלק ב: קיג.

טיסקירע [כתב] - חלק ב: קכו, קכז, קכח.
טלטול הדרך - חלק ב: מה, עח.

טלטול הספינה - חלק ב: קיב, קיג, קכט.

טלטול ויסורים - פב, פו.
טלטולים קשים ועצומים - יז.

טלית - כו, נז, סב, סו. חלק ב: יג, יד, כו, צא, קח, קיב, קטו.
טלית של צמר גפן - חלק ב: קטו.

טעות העולם - חלק ב: נז.
טעם ארץ ישראל - חלק ב: כו.

טעמי המצוות - לח. חלק ב: כה.
טענות - יג. חלק ב: קכד.

טרדות - יט, כג, פב. חלק ב: מו, קכג, קכח.

י
יארצייט - חלק ב: טז.

ידיעה בארץ ישראל - לט.
ידיעה ברוח הקודש - פד.
ידיעה מכוחו - חלק ב: נז.

ידיעה ממאהלוב - פ.
ידיעה מרבינו - סו.

ידיעה על פי רוח הקודש - לט.
ידיעת גדולת רבינו - ט.

ידיעת עתידות - לט.
ידיעת רבינו זכות על עצמו - ט.

יה רבון עלם - חלק ב: קכ.
יורשי רבינו - סז.

יין שרף - חלק ב: פט, צט, קכ, קל.
יין - חלק ב: נג, נח, סז, פ, קל, קמ, קפ.

יין לקידוש - חלק ב: פ, קכט.
ימים נוראים - לט. חלק ב: קסה, קסז.

יסוד האמונה הקדושה - חלק ב: עח.
יסורי רבינו - ט, יא, יד, נח.

פ, פט, צט, קסא,  חלק ב: כט,  פב.  עה,   - גדולים  יסורים 
קסב, קעב.

יסורים וטלטולים - חלק ב: קטו.
יציאה מברסלב לאומן - מא, מז.

יציאה מגלות מאהלוב - כח.
יציאה מקרעמינטשוק בבהלה וחיפזון - יז.

מפתח ערכים



יגמוהרנ"תימי

יציאת מצרים - חלק ב: לא, סח.
יציאת נשמה - כא.

יצר הרע - ה, פג.
יקרת התפילות - פט.

ירא שמים - א, פז, קח. חלק ב: כט.
יראה - א, כו, לט, נב, נד, נט, סו, פז. חלק ב: כט.
יראה מלכנס ולהתראות עם רבינו - ט.

ירידת גשמים - לט, מח.
ישוב הדעת נפלא ונורא - סד.

ישועה גדולה - כא, עז, פו, פז, צד, צג, קט. חלק ב: טז, יט, 
סה, צא, צד, צה, קכח, קעה.

ישועת השם - יז, כג, כו, ע, צד, צט, קח. חלק ב: א, טז, יז, 
יט, עג, קטו, קעה, קפה.

ישיבה - חלק ב: צא, צג, קעה.
ישיבה אצל הכורך - ט.

ישיבה בברסלב - עז.
ישיבה בשכנות - פב.
ישיבה לסירוגין - נט.

ישיבת כרכים - חלק ב: עד.
ישיבת רבינו על ההר בשמחה - מד.
ישמעאל - חלק ב: עו, קיא, קיז, קכח, קלב.

ישמעאלים - חלק ב: מט, עו, עח, קיא, קיד, קטו, קלב, קסט, 
קעב, קעג, קעז.

ישראל אחד - חלק ב: קיא, קטו.
יתום חשוב - חלק ב: כב.

יתמי דיתמי - חלק ב: כה.

כ
כאב שיניים - חלק ב: קיב.

כבד פה - מג.
כבוד גדול - ב, יט, מא, עט, ק, קז. חלק ב: פט, קיט, קכא, 

קמו, קנה, קעג.

כבוד הרבנות - כג.
כובע עליון - חלק ב: קיב, קכד.

כוונת הצדיק בדבריו - סז.

כוס יין לקידוש - חלק ב: פ.

כופר - חלק ב: קס, קסא.
כורך - ט.

כח לשבר המניעות - יד.
כח תפילות רבינו - כו.

כיבוי האש - יג.
כיסופי רבינו - ז, מב, נב.

כיסופים - יד, טז, כ, כו, מה, נג, סו, ע, עב, קח. חלק ב: ל, 
לא, נח, עא, פא.

יז, נג,  י, יג,  כיסופים לארץ ישראל - חלק ב: ב, ג, ט, 
צט.

כל דיבור ודיבור שנשמע מרבינו - טו.
כל העולם יגעים בשבילך - כו.

כל נדרי - יג.
כלי הבית - נה.

כלי זמר - לח. חלק ב: פה.
כלי כסף - כא, קי. חלק ב: קנד.

כלי קודש - קי.
כליון עינים - נב. חלק ב: צז, צח, קטו, קסא, קעג.

כמה בחינות ביצר הרע - ה.
כמה טעמים - לה.

כמה עולמות תלוים בכריכת הספר - ט.
כניסה לחדר רבינו - נד.
כנפי הטלית - חלק ב: יד.

כסא - לא, נז, סו.
כסא רבינו - סו.

כסא של אליהו - חלק ב: כו.
כרטיס (בילעט) - חלק ב: יג, יט, לט, מו, נט, סד, עט, פ, 

צד, צז, צח, צט, ק, קג, קיא, קכו, קעז.

כריכת הספר - ט.
כתב (טיסקירע) - חלק ב: קכו, קכז, קכח.

כתב מתקיים ביותר - לט.
כתיבה על הספינה - חלק ב: יט.
כתיבת איגרות לרבינו - יד, טז.

כתיבת הספר - ט.
כתיבת חידושי רבינו - כט.

כתיבת חידושים - יא.
כתיבת מעשיות מרבינו - יח.

מפתח ערכים



מוהרנ"תימי יד

כתיבת תורה - ד, טו, לט, סב, סז.
סב,  נה,  נג,  לט,  כט,  כו,  כג,  ב,   - רבינו  תורת  כתיבת 

סז, פב.

ל
לאט לאט - סא.

לאנד קארט [מפת העולם] - חלק ב: פד.
לב - יד, מג, מו, סב, פב. חלק ב: ז, צד.

צדיקים בבחינת לב - חלק ב: צד.
שימת לב - כו, כז, נג, נט, סו, סז.

לב בוער לארץ ישראל - חלק ב: א.
לב חלוק - יד, פו. חלק ב: כ, כה, לט, מו, צט, קה.

לב נשבר - כ, נז, סח, קד. חלק ב: יד, פט, צז.
להתחזק מחדש נגד היצר הרע - ה.

לווית רבינו - סו.
לולב - סב. חלק ב: כה, קפ.

לולקע [מקטרת] - חלק ב: פא.
לוקטשר - נא.

לוקשין [אטריות] - חלק ב: קטו.
לחם - חלק ב: קיג, קטו, קל, קסג, קעא.

לחם יבש (סיחרס) - חלק ב: פא, קד, קכח, קעו.
לחם משנה - חלק ב: פ.

לידת יעקב בן רבינו - יד.
לידת יצחק בן מוהרנ״ת - כז.
לידת מאיר בן מוהרנ״ת - י.

לידת מוהרנ״ת - א.
לידת נחמן בן מוהרנ״ת - קה.
לידת שכנא בן מוהרנ״ת - ג.

לידת שלמה אפרים בן רבינו - ה.
ליל ראשון של פסח - חלק ב: נז. 

לימוד הספר ליקוטי מוהר״ן - כט.
לימוד פוסקים - ד, פב, פג.

לימוד קבלה - ד.
לימינעס ומארנצין [לימונים ותפוזים] - חלק ב: פא, 

פב, קיג.

לינה אצל רבינו - נו.
לינת לילה - כ. חלק ב: נב, נד, צג.

ליקוט העצות מתורות רבינו - ז.
לית מחשבה תפיסא ביה - סד.

לכבוד שבת קודש - חלק ב: לח, פ.
לכה דודי - חלק ב: קלח.

לשון איטליה - חלק ב: עט, קיד.
לשון אשכנז - חלק ב: עט, קיד.

לשון הקודש - חלק ב: צא, קיא, קטו.
לשון הרע על רבינו - ג.

לשון ישמעאל - חלק ב: עט, צח.
לשון סולווינסקא - חלק ב: קיד.

לשון ערבי - חלק ב: קטו.
לשון רוסיא - חלק ב: עט, פ, צד.

מ
מאזלען [אדמת] - ט.

מאטראס [ַמָלח] - חלק ב: עט, פ, פא, פה, קח, קיב, קיג, 
קטו, קל, קעו, קפד.

מאסליניס [זיתים שחורים] - חלק ב: פז.
מבצר - חלק ב: קעג.

מבצרים - חלק ב: קיא.
מגילה - חלק ב: נג, קעג.

מגילת סתרים - יא.
מגיני ארץ - לז.

מדרגא לדרגא - חלק ב: ב.
מדרגות - עב. חלק ב: עט.
מה לכם לדאוג - כו, נט.

מוהל - חלק ב: כו.
מוחין דגדלות - חלק ב: נז.
מוחין דקטנות - חלק ב: נז.

מוטל על ערש דוי - ט, טז, מג, קד. חלק ב: מז, קיג.
מוכסן שיכור גדול - חלק ב: כ.

מוכרי ספרים - חלק ב: צא.
מוסרים - צט.

מועט מחזיק את המרובה - מג.
מופלא בלימוד - פג.

מושלים ישמעלים - חלק ב: קיא.

מפתח ערכים



טומוהרנ"תימי

מזומן - עג.
מזל טוב מזל טוב - טו.

מחילה - חלק ב: קה.
מחילת עוונות - כד.

מחיצה (פריגיווארניע) - צד. חלק ב: עט, פ, קעב.
מחיצה בתוך הבית - צד.

מחלוקת - כה, קח. חלק ב: כו, לה, נא, נח, עח, קסב, קעב, 
קפז.

מחלוקת בין הצדיקים - חלק ב: עח.
מחלוקת על גדולי החסידים - יד.

מחלוקת על מוהרנ״ת - פו, צט, קיא. חלק ב: ה, ז, נח.
מחלוקת על רבינו - ג, יא, נח, פו.

מחרת יום כיפורים - שם ה׳ - לט.
מחשבה דיבור ומעשה - פב. חלק ב: א, טז.

מחשבה על הסתלקות רבינו – נט, סב.
מחשבות בענין ההדפסה - כו, סז, עג, עד. חלק ב: ו, 

ז, י, יד.

מחשבות ה׳ - כו, מו, מט, נב, נה, ע, עז.
מחשבות הרבה - ע, עב, עד, פב. חלק ב: ז.

מחשבות חיזוק - ע. חלק ב: טו.
מחשבות על הנסיעה לארץ ישראל - חלק ב: ג, ד, 

יג, טז, יח, מב, מו, פט.

מחשבות רבינו - סג.
מטבע של מצרים - חלק ב: קכח.

מיוחס גדול - חלק ב: מט.
מיחוש - חלק ב: פא, פב, פג, פז.

מילי דשטותא - חלק ב: לז.
מים במשורה - חלק ב: קסא.

מים מתוקים - חלק ב: פ.
מים נובעים - סז.

מים סרוחים - חלק ב: קסא.
מיתה בנקיות ובדעת - סד.
מכבש הדפוס - חלק ב: ו, ז.

מכירת כלי כסף - חלק ב: קנד.
מכירת כרים וכסתות - חלק ב: קכד.

מכירת ספרים - חלק ב: צא, צג, צד, ק, קטו, קכד, קכה, 
קסד.

מכס - חלק ב: פט, קכג.
מלאכים - חלק ב: קלה.

מלאכת הספינה - חלק ב: פא.
מלבוש נאה של משי - סג.

חלק ב: עט, פ, פא, פה, קח, קיב, קיג,   - (מאטראס)  ַמָלח 
קטו, קל, קעו, קפד.

מלחמה בין ישמעאלים - חלק ב: קס.
מלחמה גדולה - פח, צט. חלק ב: כה.

מלחמות הגרעקין [היוונים] - חלק ב: יח, כה, לט, עד, 
עו, צד, קטו, קסח, קסט, קעג.

מלמד - חלק ב: נח, סב.
מלפפונים (אוגרקעס) - חלק ב: קכח.

ממון הרבה - פ. חלק ב: פא.
ממון ישראל - צט. חלק ב: יד, פ.

מנהיג כראוי - א.
מנוחה - כב, כג, מו, נה. חלק ב: עה, קיב, קטו, קיז, קיט, קל, 

קסא, קע.

מנורות - חלק ב: קלב.
מנין עשרה - חלק ב: לג, עא, קטו, קע.

מניעות - ט, טו, כט, מז, נג, ע, עג, עד, פז. חלק ב: לא, לג, נח, 
נט, צא, קמד, קנח.

התגברות על המניעות - ט, יד. חלק ב: כה, עו.
חלק ב: ג, יט,  ט, יד, כ, כו, לה.   - שבירת המניעות 

לא, מו, קמד, קנח.

מניעות בשביל החשק - חלק ב: כה, לא, עו.
מניעות המח - יד, כ. חלק ב: יג, כ, כה, לט, מו.

מניעות ויסורים - ב, ט, יד, כ, כג, לה.
מניעות ועיכובים - פז. חלק ב: עו, פ.

יג,  יב,  חלק ב: ז,  קי.  ט, פ, קח,   - מניעות מחמת ממון 
יח, לט.

מניעות מלנסוע לרבינו - ג, ט, יד, כ, לה.
מניעות על ארץ ישראל - חלק ב: א, ב, ג, ט, י, טז, יח, 

יט, כ, כה, לא, לט, מו, נ, עו, קיג.

מניעות על הדפסה - עג, פ, צט, קד. חלק ב: ז, יד, טז, 
יז.

מניעות על עסקי רבינו - עג, קח. חלק ב: לג, נח.
מניעת רבים מחיים אמיתיים - פו.

מנעל עקום - ה.

מפתח ערכים



מוהרנ"תימי טז

מסירות נפש - לה, נב, נח. חלק ב: כה, לג.
מסירת התפילות לאנשי שלומינו - צח. חלק ב: ה.

מסירת מעות - סט. חלק ב: קנד.
מספינה לספינה - חלק ב: עט, פא, קטו, קסא.

מעבר יבוק - סד.
מעות

אבידת מעות - עג, עו. חלק ב: יד, צט, ק, קא, קסב.
חלק ב: ו, לט, מב,  - עב, עה, קא, קח.  קיבוץ מעות 

צה, צז, קס.

מעלה עשן - חלק ב: פא.
מעלת הקיבוץ בראש השנה - פא.

מעלת התפילות - צט.
מעלת מצות אתרוג - לח.
מעמד פרנסה - חלק ב: ג.
מענין השני צפרים - מג.

מערת אליהו - חלק ב: קנח.
מערת אשת רבי עקיבא - חלק ב: קמט.

מערת הושע בן בארי ואביו - חלק ב: קמב, קנה.
מערת הינוקא - חלק ב: קמב.

מערת הלל הזקן ותלמידיו - חלק ב: קמד.
מערת הרב מוואלטשיסק - חלק ב: קמב.

מערת רב כהנא ותלמידיו - חלק ב: קמז, קנב.
מערת רבי חייא ובניו - חלק ב: קמט.

מערת שמאי - חלק ב: קמד.
מעשה מהבעל שם טוב - מט, נח.

מעשה מצדיק גדול - סז.
מעשה נוראה מענין מזל טוב - טו.

מעשה שטן - חלק ב: קפז.
מעשה שיספרו - נ.

מעשיות גדולות ונוראות - מא.
מפת העולם (לאנד קארט) - חלק ב: פד.

מפתח של המערה - חלק ב: קמב.
מפתח של הקמאדע - נט, סה.

קכד,  עא,  לז,  כו,  חלק ב: כב,  צט.  פב,  לח,  יד,  יא,   - מצוה 
קעד.

מצוה
אבידת מצוות - חלק ב: קפא.

מצוות כפשוטו - חלק ב: ב.
מצוות קדושות - חלק ב: קפא.

מצות חיתוך - ה. חלק ב: כו, סח, ע.
מצות מילה - חלק ב: סח.

מצות פריעה - ה.
מציאה גדולה - פח.

מציאת הכתבים - עז.
קיח,  קיז,  לד, עא, קטו,  חלק ב: כו,  סו.  טז, סב,  ט,  מקוה – 

קכ.

מקוה האר״י - חלק ב: קמב.
מקום דירת רבינו - פו.

מקום ללון - חלק ב: פ, צא, קטו, קל.
מקום מרווח - חלק ב: קסג.

מקום עמידת המיטה - נה.
מקום קבורת רבינו - מא, מו, סו.
מקום שדרך רבינו - חלק ב: קנט.

מקח עם המדפיס - עד.
מקטרת (לולקע) - חלק ב: פא.

מרגליות - פה.
מרגלים - חלק ב: צד.

מרה שחורה - טו, כו. חלק ב: נב, עא.
מרחץ - ט, טז. חלק ב: נח, קיז.

מרידה - קח. חלק ב: קס.
מרקחת תפוזים - חלק ב: קכ.

משא ומתן - חלק ב: לא, לג.
משאבה (פלומפ) - חלק ב: פ.

משוגע - חלק ב: נט, צא.

משולחים - חלק ב: קנז.
משולחים מוילנא - חלק ב: עו, עז, ק, קלד, קלה.

משיח
ביאת משיח - יא, מג. חלק ב: א, צד.
משיכת חבלים - חלק ב: פ, פא, קו, קח.

משפט – כ, נט. 
משפט מעוקל - חלק ב: קסב.

משקה - סא. חלק ב: לב, קל.
משקה פאנטש - יז.

מפתח ערכים



יזמוהרנ"תימי

מתורגמן - חלק ב: קכח.
מתינות - חלק ב: טז, כו.

מתנבא - חלק ב: יג.
מתנגדים - ט, ע, קח. חלק ב: ל, סח, ק.

מתנה לדרשה - מב.

נ
נבוכים בדרך - חלק ב: קס.

נביא בישראל - חלק ב: קמב.
נגינה - נא, נב. חלק ב: ל, לו, מח, פ, פה, קכ.

נגישה גדולה - חלק ב: קס.
נדבות - עג. חלק ב: קכד.

נדיב לב - צט. חלק ב: מו.
נהר - חלק ב: נד.

נחמה ומשיבת נפש - כח.
נחמה שלימה - סח.

נחשק הנפלא - חלק ב: כה, לא.
נחת - חלק ב: כ, כח, צ, צא, קטו, קיח, קיט, קכב, קכד, קנט.

נחת גדול - טו, חלק ב: כא, פט, קטו, קכ, קלא, קלו.
ניגון - כג. חלק ב: קכ.
ניגונים - חלק ב: לו.

נידוד שינה - חלק ב: קכ.
נייר - ט, עה, פ. חלק ב: ז, טז, יז.

ניסים - כז, לט, קט.
ניעורים - חלק ב: קכ.

נישוק כל פסיעה מנסיעת רבינו - יז.
נישוק עפר ארץ ישראל - חלק ב: כה.

נישוק רבינו בידיו - כו.
נמל - חלק ב: עט.

נס - כז, נב, נג, נו, סד, קב. חלק ב: יא, טו, קנד, קעג, קפ, קפב.
נסיונות - חלק ב: לא.

נסיעה בחינם - כ.
נסיעה הגדולה למדינת פאליסע - יז.

נסיעה לאדון - חלק ב: לג.
נסיעה לאומן - עב, עד, קד, קז. חלק ב: י, יט, כ, כא, מ.

נסיעה לאט - כ.
נסיעה לארץ ישראל - כו, לו, נא, עט, צג, צט. חלק ב: א, 
ג, י, יג, טז, יז, יח, יט, כב, כג, כה, כז, לא, לו, לז, לט, 
מא, מד, מו, מט, נג, נה, נח, נט, סז, עד, עה, עו, עח, 

פט, קו, קטו, קכג, קלו, קלט, קצ.

נסיעה לדאשיב - עג.
נסיעה לדבר מצוה - חלק ב: קכד.

נסיעה לזסלב על שבועות - כ.
נסיעה לחוץ לארץ - חלק ב: קנז.

נסיעה למירון - חלק ב: קמד.
נסיעה לצדיקים - חלק ב: עח.

נסיעה לציון רבינו - כ, עב, פג.
נסיעה לרבינו - ג, כ, כו.

נסיעה מארץ ישראל לחוץ לארץ - חלק ב: כה.
נסיעה על הים - חלק ב: עח.

נסיעה על המדינה - עב. חלק ב: ח, יב.
נסיעות בלי טעם על פי פשוט - יז.

נסיעות של מצוה - פב.
נסיעת הרב מבארדיטשוב - לט.
נסיעת מוהרנ״ת למאהלוב - יד.

נסיעת מוהרנ״ת למדודיבקע - ג.
נסיעת מוהרנ״ת עם רבינו - ג, ד, מה.

נסיעת מרים בת רבינו לארץ ישראל - לו.
נסיעת רבינו - ב, ו, יא, יד, יז, יח, יט, כד, לד.

נסיעת רבינו בחפזון - יז, כו.
נסיעת רבינו לאומן - מא, מה, מו, מז, מח, מט, נ.

נסיעת רבינו ללמבערג - כו.
נע ונד - יד, פ, קח. חלק ב: נט, צא, קטו, קכח.

נעלם מעין כל - חלק ב: צד.
נער בוכה - לט.

נפילת רבינו ברפש - לז.
נפלאות - חלק ב: נז, סט, עט.

נז,  נא,  נ,  מז,  מו,  מב,  מ,  לט,  לז,  כו,  יד,   - נפלאות השם 
קיא.  קי,  קח,  קב,  ק,  צט,  צד,  פא, פט,  פ,  עז,  עד,  ס, 

חלק ב: טו, יז, מא, נח, פא, קא, קיד, קפא, קצ.

נפלאות תורת רבינו - יד, כו, כז, נה, עא, פב. חלק ב: לו, 
מח.

מפתח ערכים



מוהרנ"תימי יח

נצחון המלחמה - חלק ב: א, ב, יט.
נקי וזך - סו.

נר - טו. חלק ב: נב, קיב.
נר תמיד - עד.

נרות - יז, קז.
נשואי אדל בת רבינו - קי.

נשואי חיה בת רבינו - נו, צה.
נשואי יצחק בן מוהרנ״ת - צט.

נשואי מוהרנ״ת - א, קה.
נשואי מרים בת רבינו - ד.

נשואי נכדת רבינו - ק.
נשואי רבי ישראל נכד רבינו - חלק ב: ו.

נשואי רבינו עם אשתו השניה - כד.
נשואי שכנא בן מוהרנ״ת - צח.

נשואי שרה בת רבינו - ג.
נשמות משלש מאות שנה - מט.

נשמות פגומות ומקולקלות - מו.

ס
סבלנות - חלק ב: טז.

סבר פנים יפות - חלק ב: כ, עט, פ, קטו.
סגולה לזכות לארץ ישראל - חלק ב: יז.

סגולות יקרות מאד - יז.
סגור מחמת מרידה - חלק ב: כה.

סגירת הדפוס - צט.
סדר ביאת גואל צדק - יא.

סוד העשרה קפיטל תהלים - ט.
סוד כוונות מילה ולמעלה מזה - ה.

סוכה - לט, נז, סד. חלק ב: כה, קפ, קפא.
סולם - חלק ב: עט.

סוס מת - כ.
סוסים - כ, כו. חלק ב: כא, כה, עח.

סיבוב הדרך - חלק ב: לא.
קכו,  נח,  מ,  חלק ב: טו,  עז.  עב,  ע,  סב,   - סיבות לטובה 

קכח, קעב, קפ.

סידור האריז״ל - סב.
סידור התורה - נג.

סיום - חלק ב: סז.
סיוע משמים - יד, כ. חלק ב: לז.

סיחרס [לחם יבש] - חלק ב: פא, קל, קעו.
סילוק הכתובה - סח.

סילוק חוב - עד, עה. חלק ב: יד, מב, צט, ק, קג, קה, קנד, 
קס.

סימן - מה. חלק ב: סה, קטו.
סיפור דבר יפה - יא.

סיפור המראה הנוראה - לא.
סיפור מענין המגילת סתרים - יא.

סיפור מרבינו - ע, פג. חלק ב: לז, סט, קלט.
סיפור ענין הנסיעה - כד.

סיפור שבחים על צדיק - סו.
סיפורי מעשיות - יא, יב, צז. חלק ב: ה.

סיפורים מהעולם - מג.
סיקראטור [מזכיר] - חלק ב: צד, צז.

סכנה גדולה - ט, צט, קד, קיא. חלק ב: ב, טו, כה, עו, פט, 
צ, צא, קח, קיב.

סכנת נפשות - חלק ב: צז.
סכסוכים - חלק ב: לה.

סליחות - יג, כה.
סמ״ך מ״ם וחילותיו - פו.

סנדל - ה.
סנדק - ה, כז. חלק ב: כו.

סעודה - טו, כב, כג, לט, נא. חלק ב: כ, כו, לה, לו, לז, מד, 
נא, נג, נט, קנד.

סעודה שלישית - כג, עא. חלק ב: מט, נח, פ, קיג, קמא.
סעודת בן זכר [שלום זכר] - חלק ב: כו.

סעודת ברית - יד. חלק ב: עא.
סעודת נשואין - חלק ב: כא.
סעודת פורים - ג. חלק ב: נג.

סעודת ראש חודש - חלק ב: מו, פא.
סף של נחושת - נב.

ספינה
אבידת הספינה - חלק ב: כה, קסב.

מפתח ערכים



יטמוהרנ"תימי

ספינה קטנה - חלק ב: קיד, קטו, קכג, קכח.
ספינה שנאבדה - חלק ב: כה.

ספינות - חלק ב: ס, עט, פא, פב, צא, קא, קיב, קטו, קסא, 
קסב, קעו, קעז.

ספינות קטנות - חלק ב: עט.
ספינות של איטליה - חלק ב: קטו.
ספינות של מלחמה - חלק ב: קטו.

ספיקות - חלק ב: כ, לט, מב, נ.
ספירת העומר - חלק ב: נז, קטו.

ספן - חלק ב: קטו.
ְסָפר - חלק ב: עט, פח, קל, קפ, קפה.

ספר האלף-בית [ספר המדות] - י, פ, צ, צט. חלק ב: ג, 
יז, קכה, קסד.

ספר האלף-בית השני - ל.
ספר הנשרף - ט, י, יא, כו. חלק ב: לו.

ו,  חלק ב: ג,  צט.  צ,  פ,  לג,  כו,   - מוהר״ן  ליקוטי  ספר 
צג, קטו, קכה.

ספר ליקוטי עצות - קג.
ספר סיפורי מעשיות - יא, צז. חלק ב: ה.

ספר קיצור ליקוטי מוהר״ן - ג, ז, פ, צ, קג.
ספר שבחי האריז״ל - ט.

ספר שנעשה על ידי מחלוקת - כה.
ספר תורה - חלק ב: קכא.

ספרדי אחד - חלק ב: קטו.
ספרי פסולים - חלק ב: קיב.

ספרי רבינו - קא. חלק ב: ו, טו, צא, צג, ק, קכה, קסד.
ספרים הגדולים - חלק ב: יז.

ספרים נפלאים - צד.
סרסור - חלק ב: נט, סד, עג, פ, פט, קד, קה.

ע
עגלה גדולה - כ.

עגלה עם ארבעה סוסים - כ.
עגלה עם משאוי זכוכית - כו.

עגלה של נכרי - חלק ב: כו.
עגלות שליוו את רבינו - כו.

עדות רבינו על מוהרנ״ת - סו.
עובדי ה׳ באמת - א.

עוגן (אנקיר) - חלק ב: פא, קי, קיב, קיג, קל, קס, קסה, קסז, 
קסח, קעז.

עולמות עד אין קץ - מו.
עולמות תלוים - ט.

עונש על גילוי סוד - ט.
עוצם כל עסק מעסקי ספריו ועניניו - ט.

עזבון רבינו - סז, סח, עד, פב.
עזרה לבעל בחירה - פב.

עיגול של שעווה - סג.
עיירות ישראל - חלק ב: כה.

עיירות של ישמעלים - חלק ב: קי.
עיכוב אצל רבינו - נה.

עיכוב באומן - סז.
עיכוב ביאת גואל צדק - יא.

עיכוב הדפוס - חלק ב: ז, יז.
עיכוב רבינו בדרך - כו.

עינויים ויסורים קשים - נח.
עיני רבינו - ז, כט, לב, לט, נה, ס, סו.

עיפוש - חלק ב: ט.
עיקר אנשי שלומינו - פה.

עכשיו יש וכו׳ - מח.
על מנת לקבל פרס - חלק ב: נח.

עלי לימון - חלק ב: קל.
עמי הארצות - חלק ב: פ, קטו.

עמק השוה - חלק ב: לה, נט, קכח.
ענבים - חלק ב: קעא, קעו.

ענווה - חלק ב: נז.
עניי ארץ ישראל - חלק ב: יח.
ענין אזמרה - חלק ב: נט, קמא.

ענין בניו ויוצאי חלציו של רבינו - יז.
ענין בעל השדה - נח.

ענין גדול וסודות נסתרים - לד.
ענין הזכרון - מב.

ענין הסתלקות הילד הקדוש - יא.

מפתח ערכים



מוהרנ"תימי כ

ענין העשרה מזמורי תהלים - ט, מו.
ענין הריאה - נה.

ענין מתן תורה - חלק ב: קיט.
ענין נסיעתו לאומן - נח.

ענין עשירות - יב.
ענין פורים - חלק ב: נז.

ענין פסח - חלק ב: נז.
ענין פרה אדומה - חלק ב: נח.

ענין ראש השנה - נה.
ענן וחושך גדול - טו.

עסק בקבורת רבינו - סו.
עסק הבנין הקדוש - קח, קי.

עסק הדפסת הספר - כו.
עסק ההדפסה - סז, עב, עד, פ, פב, צט. חלק ב: ו, יז.

עסק העזבון - עד, פב.
עסק נסיעת רבינו לאומן - מה.

עסק עם קבר רבינו - כו, מא.
עסק שדכנות - עג.

עסקי רבינו - עד, פז, קח.
טו, טז. עצות נפלאות - חלק ב:  

עצלות וכבדות החולי - ט.
ערב ראש השנה - פא.

ערב ראש חודש אלול - חלק ב: יד.
ערב ראש חודש ניסן - חלק ב: י.

ערב ראש חודש שבט - חלק ב: כא, כג.
ערביים - חלק ב: קיד, קטו, קטז, קכח, קל, קסא.

עשיה בעולם - יא. חלק ב: קטו.
עשיה מתורות תפילות - צט.

עשיר גדול - חלק ב: עו.
עשית עובדא - יג.
עשן הקדוש - סה.

עשרה הרוגי מלכות - חלק ב: קמג.
עשרה מזמורי תהלים – ט, מו, סו, עב, צח.

עשרה מיני נגינה - ט.
עת רצון - טו, כו.

פ
[בית היוצר של היהדות]  פאבריק פון יודעשקייט 

- לח.
פאסט [דואר] - יד, יח, קא. חלק ב: סא, סו, סז.

פאקין [אבעבועות] - ט.
פאר הדור - לט.

פאר הקהילה שלנו - לח, לט.
פאר והחן והיופי של העולם - לט, מט.

פאר ישראל - לט.
פארשפיל - ד.

פאשי [מושל תורכי] - חלק ב: קנח, קס, קעב, קעג.
פדיון שבוים - חלק ב: לג.

פודראד - כו.
פזמונים וסליחות שאחר כל נדרי - יג.

פחד - מא, נט, קח. חלק ב: עט, פא, פו, צז, קיב, קס, קסט.
פחד גדול - יג. חלק ב: כה, כט, פ, פג, צד, צז, קח, קיב, קטו, 

קלד, קעה, קפד, קפו.

פחד הצנזור - חלק ב: יד, טו.
פחד מהמיתה - מא, נט.
פחד שקר - חלק ב: קיג.

פחדים - צט, קו. חלק ב: טו, כ, קה.
פטירת אחי מוהרנ״ת - סח.

פטירת אם מוהרנ״ת - ד.
פטירת אשתו הראשונה של מוהרנ״ת - קד.

פטירת אשתו הראשונה של רבינו - כא.
פטירת בן האריז״ל - ט.

פטירת הילד הקדוש - יא.
פטירת חותן מוהרנ״ת - כו.

פטירת כמה בנות - מג.
פטירת מאיר בן מוהרנ״ת - לו.

פטירת נכד רבינו - מג.
פטירת פייגא בת רבינו - ד.

פטירת רבי אייזיק חתן רבינו - קי.
פיוט צור צרורה לאלעזר - חלק ב: נח.

פיזור ממון - יז.
פירוש על המעשה הנוראה - לא.

מפתח ערכים



כאמוהרנ"תימי

פירות - חלק ב: צט, קד.
פירות נפלאים מאד - יז.

פלא גדול - ו, יז. חלק ב: נח, סח, ע, פא, פה, צד.
פלא וחידוש נורא - סד.

פלומפ [משאבה] - חלק ב: פ.

פלפול של הבל - חלק ב: נח.
פלפל שחוק - חלק ב: פ.

פנים זועפות - טו, כו. חלק ב: מז.
פנים יפות - טו. חלק ב: כ, עט, פ.

פנים מסבירות - כג, נה.
פנים שוחקות - יז, נד, נה.

פסידא דלא הדר - כו.
פראי אדם - חלק ב: עח.

פראסטיק - נא.
פרוטה לצדקה - עב.

פרושים - חלק ב: עו, ק, קלד.
פריגיווארניע [מחיצה] - חלק ב: עט.

פריסת וילאות - חלק ב: פ, פא, פב, קו, קיא, קיב.
פרישת שלום - חלק ב: עז.

פרנסה - סט, פז. חלק ב: ג, יד, כה, לג, מב.
פרעון השכירות - חלק ב: קג.

פרענקין [בני עדות המזרח] - חלק ב: צא, קיד, קטז.
פרשת נח - לט. 

פרשת פרה - חלק ב: נז, נח.
פשרה - חלק ב: לה, לז, נט.

פת הבא בכסנין - חלק ב: קטו.
פתיחת הבית דפוס - קא, קב.
פתק יפה (א שיין צעטיל) - ז.

פתקאות (צעטליך) - חלק ב: צח.

צ
צדיק ובעל מעשים טובים - יד.

צדיקים - א, ה, יב, כו, לט, סד, סח, פז. חלק ב: יז, עח, צד, 
קמב.

צדיקים בבחינת לב - חלק ב: צד.

צדיקים מפורסמים - א, מא. 
צדיקים נוראים - חלק ב: קלח, קמז.

צדקה - עב. חלק ב: מו.
צוואה - קי.

צוואת רבינו - נו, סז, סח, פד.
צורף - חלק ב: קטו.

צחות וזכות נאה - סג.
צידה לדרך - חלק ב: ק, קכח, קסג, קסז.

ציון רבי עקיבא ותלמידיו - חלק ב: קמט.
ציצית - חלק ב: כה.

צמיחת ישועה - עז, צ, צג, צט.
צעטלאך [פתקאות] - חלק ב: צח.

צער - כג, כו, נט, חלק ב: לב, פ. קה, קח, קיג, קטז, קכ, קכד, 
קכח, קל, קמ, קעב, קעה.

צער גדול - יד, טו, כו, לט, עה, פז, קד, קח. חלק ב: יד, לג, 
מו, מז, סז, עח, פא, פט, צד, צט, ק, קא, קטו, קטז, קכד, 

קכח, קנד, קסב, קסז, קעו.

צער גידול בנים - מג.
צער החולאת - טז.
צער העולם - טז.

צער ופחד גדול - יג. חלק ב: צד, צז, קטו.
צער עד כלות הנפש - כו.

צער רבינו - ט, יא, טז, יז, כא, כג, לט, מג.
צפורן - חלק ב: קעג.

צפיה לישועה - כג, צד, קא. חלק ב: טו, צא, קד, קכג.
צרה - יא, כג, כו,עז. חלק ב: מז.

צרות רבות - קיא. חלק ב: עח.
צריכת העולם לבניו ויוצאי חלציו - יז.

ק
קאווע - מז. חלק ב: פ, פב, קיג, קטו, קכ, קלד.

קארינטין - חלק ב: קפו, קפז.
קבורה - חלק ב: סז, קסח.

קבורת אשת רבינו הראשונה - כא.
קבורת רבינו - מא, סה, סו, סז.

קביעת דירה באומן - מא, מג, מז.

מפתח ערכים



מוהרנ"תימי כב

קביעת דירה בארץ ישראל - חלק ב: ג, כה, קלה.
קביעת דירה בברסלב - עז.

קבלת התפילה - כ.
קבר אלישע בן שפט - חלק ב: קנח.
קבר בניהו בן יהוידע - חלק ב: קנה.

קבר האלשיך - חלק ב: קלח.
קבר האר״י - חלק ב: קלח, קנה.

קבר הבית יוסף - חלק ב: קלח.
קבר הבעל שם טוב - לג.

קבר הרב משפיטיוקע - חלק ב: קמז.
קבר הרמ״ק - חלק ב: קלח.

קבר השל״ה - חלק ב: קנ.
קבר התנא רבי חוצפית המתורגמן - חלק ב: קמג.

 - ואביו  אלעאי  בר  יהודה  רבי  התנא  קבר 
חלק ב: קמה.

קבר התנא רבי יוחנן הסנדלר - חלק ב: קמד.
קבר התנא רבי יצחק - חלק ב: קמד.

קבר התנא רבי מאיר בעל הנס - חלק ב: קמז, קנג.
קבר התנא רבי פנחס בן יאיר - חלק ב: קמב.

קבר זבולון בן יעקב - חלק ב: קלא, קלב.
קבר יהוידע הכהן - חלק ב: קמג.

קבר יששכר בן יעקב - חלק ב: קלא.
קבר רב אמי ורב אסי - חלק ב: קנ.

קבר רבי אברהם קאליסקער - חלק ב: קמז.
קבר רבי בנימין בן יפת - חלק ב: קמה.

קבר רבי יוחנן בן זכאי ותלמידיו - חלק ב: קנ.
 - דישראל  דארעא  מרא  יוחנן  רבי  קבר 

חלק ב: קנ.

קבר רבי יוסי דמן יוקרת - חלק ב: קמה.
קבר רבי יעקב בעל הטורים - חלק ב: קעג.

קבר רבי יצחק נפחא - חלק ב: קנח.
קבר רבי ירמיה - חלק ב: קמז.

קבר רבי ירמיה דמן חיפה - חלק ב: קנח.
קבר רבי כרוספדאי - חלק ב: קמה.

קבר רבי מענדיל מוויטעפסק - חלק ב: קמז.
קבר רבי מענדיל פרימישלאנער - חלק ב: קנג.

קבר רבי נחמן מהורידנקא - חלק ב: קמז.
קבר רבי שלמה אלקבץ - חלק ב: קלח.

 - בנו  אלעזר  ורבי  יוחאי  בר  שמעון  רבי  קבר 
חלק ב: קמד.

קבר רבינו - כ, כו, מא, מו, סו, סח, עב, עד, פא, צח.
קבר של שבט מישראל - חלק ב: קלא.
קברי הנשים הצדקניות - חלק ב: קנא.

קברי צדיקים - מא.
קלח,  חלק ב: קכד,   - ישראל  בארץ  צדיקים  קברי 

קמב, קמז, קנג.

קדושה - חלק ב: קטו.
קדושי אומן - נט, סו.

קדושת איש ישראלי - חלק ב: א, ב, כה.
חלק ב: ב, טז, יט, כו, עו, קכד,   - קדושת ארץ ישראל 

קלב.

קדושת ישראל - נא. חלק ב: כ.
קדושת כתר - חלק ב: סח.

קדושת תפילות ישראל - קח.
קדירה - חלק ב: פ.
קהיון שיניים - יד.

קהל קדוש - חלק ב: צא.
קו הבריאה - קד. חלק ב: צא, קכב, קכט.

קוויטל - חלק ב: פ, קפב.
קוויטל כתוב בשמות - יא.

קול השיר שיתער לעתיד - חלק ב: נז. 
קול רעש גדול - סב, סד, סה.

קונטרקטין - חלק ב: כו.
קונסליר [קונסוליא] - חלק ב: צד, צז, צט, קג, קכו, קכח, 

קסא, קסב.

קטניות - חלק ב: פז.
קיבוץ הקדוש - כט, נב, סז, פא, קח.

קיבוץ ממון - יז. חלק ב: ח, פא.
קיבוץ מעות - ע, עב, עה, קא, קח. חלק ב: ו, י, יד, לט, מב, 

צה, צז, קח, קכה, קס.

קידוש - חלק ב: פ, צט.
קידוש לבנה - טו. חלק ב: קפה.
קידוש על היין - נא. חלק ב: פ.

מפתח ערכים



כגמוהרנ"תימי

קיום הצוואה – סח, קי.
קירוב אנשים - ע, עז, פב, פג, פו, צג. חלק ב: ה, יג, לג.

קירוב רבינו למוהרנ״ת - ב, ג, ט, נה.
קירור התה - סא.

קישואים - חלק ב: קל.
קל שבקלים - חלק ב: כה.

קלויז
הגבהת הבנין - קט, קי.

הנחת יסוד הבנין - קח.
הנחת קורות הבנין - קט.

העמדת עמודי הבנין - קט, קי.
קניית שטח לקלויז - קח.

קלקול הדרך - חלק ב: כ, כא, כב, כו, כז, לט, מב.
קמצנים - חלק ב: פא.
קניית דירה - פז, צג.
קניית החנויות - יב.

קניית שטח לקלויז - קח.
קנין אגב סודר - חלק ב: כב.

קפידת רבינו על נסיעות אליו בתמידות - ט.
קפידת רבינו על שמירת הקונטרסים - ט.

קפיטן - חלק ב: עז, עט, פ, פא, פב, פה, פז, צד, צט, ק, קא, 
קג, קה, קח, קיא, קיב, קיג, קיד, קכו, קכז, קכח, קל, קס, 

קסא, קסב, קסח, קעב, קעו, קפ.

קץ הפלאות - חלק ב: צד.
קצין (זאסדאטיל) - חלק ב: סז.

קציני אנשי שלומינו - חלק ב: ו.
קרובים עשירים - חלק ב: ג.

קריאה להסתלקות - מה.
קריאת המגילה - חלק ב: נג.

קריאת תגר - נו.
קשה להיות מפורסם - ט.

ר
ראיות מבוארות - סז.

ראיית הלבנה מתוך העננים - טו.
ראיית פני רבינו - יד, כה, כו, סב, סה, סו.

ראיית רבינו פעם אחר פעם - כו.

ראש השנה - יד, כט, לה, נג, נה, סז, פא. 
ראש השנה באומן - נא, נב, סו, סז, עא, פ, פא, קד, קז. 

חלק ב: טו, יז, יח, קסב.

רגילות אצל רבינו בזמנים ידועים - יד, כט, לה.
רדיד - סו.

רדיפה אחר הספינה - חלק ב: קס.
רדיפה אחר העגלה - כו.

רדיפות הלב - מג.
רוח גדול - סד. חלק ב: יד, קיג, קעה.
רוח גדולה - חלק ב: כ, פב, קט, קיב.

רוח טוב - חלק ב: ס, פא, קו, קס, קסא, קסג, קסה.
רוח ישרה - חלק ב: קעו.

חלק ב: כ, קח, קיב, קיג, קטו, קסה,  סד, עב.   - רוח סערה 
קעה, קפו.

רוטב - סג.
רושם - מ, פג, פו.

רחיצת זְַקן רבינו - סג.
רחמי רבינו בלי שיעור - ט.

רחמים - חלק ב: צא.
רחמים רבים - חלק ב: קכג.

רחמנות - נב, נו, נז, קד.
רחמנות על העולם - נב.

רחמנים בני רחמנים - חלק ב: כה, נה.
ריח טוב - סו. חלק ב: מד.

ריקוד בעל כרחו - חלק ב: לז.
ריקוד רבינו - ג, ד, יא.

ריקודים - ג. חלק ב: כו, לז, מב, מד, מח, נג, סה, סט, עא, 
פה, קכ, קנח, קעה, קפא, קפג.

ריקודים בשבת קודש - חלק ב: כו, לז, לח, קנה.
רך בשנים - פה, צג. חלק ב: כב, ל, נה.

רמאות - חלק ב: צט, ק, קה.
רמזים - חלק ב: טז, לא, נח, קל.

רמזים מדברי רבינו - סז, ע, פג.
רע דבק מאח - חלק ב: סז.

רעש גדול - כו, לח, נב, נג, נו, סב, סה. חלק ב: כה, קיב, קיג, 
קלד, קלה, קמ, קס.

רעש גדול מבני חיל - יג.

מפתח ערכים



מוהרנ"תימי כד

רעש המלחמה - חלק ב: עד, קס, קסח.
רעש של השריפה - יג, מד, סד, עז.

רפואת הבת מלכה - מג.
רפש וטיט - כ, כו, לז. חלק ב: כה.

רצון וכיסופים - כ, ע, עב, קח. חלק ב: ז, יד, יט, לט.
רצון להיות איש כשר - כו.

רצון לנסוע לרבינו - ט.
ט, כו, מא, מב, מז, נט, סא, סב, סו, פב, פד.   - רצון רבינו 

חלק ב: א, ב, ו, נח.

רשיון - חלק ב: כו, עט.
רשיון מוילנא - צט, קא.

רשע מפורסם - נא.

ש

שאיבת מים - חלק ב: פ, קיב.
שאלה על מסירת נפש - לה.

שאלת פי רבינו - לה, נה, נח. חלק ב: ב.
שבועה בשבת קודש - נא.

שבועות - יד, כ, כט, לה, נ, עא. חלק ב: קיט, קכ.
שבח ארץ ישראל - חלק ב: יט.

שבח הספר ליקוטי מוהר״ן - כט. חלק ב: קטו.
שבח והודיה - חלק ב: סז, צא, ק, קא, קו, קיב, קטז, קכח, 

קנד.

שבח ספר האלף-בית השני - ל.
שבח רבינו - סו. חלק ב: כ, כה.

שבח שיחת חולין של רבינו - ה.
שביעי של פסח - כו. חלק ב: ע, עא, קעג.

חלק ב: ג, יט, לא,  ט, יד, כ, כו, לה.   - שבירת המניעות 
מו, קמד, קנח.

שבעת ימי אבילות - סח.
שבעת ימי המשתה - מב.

שבר בעולם - יא, לט.
שבת בארץ הקודש - חלק ב: קמא.

שבת בראשית - לט, מט.
שבת חנוכה - ב, ד, יד, כו, כט.

שגור בעל פה - כט.
שדכנים - פד.

שוחד - צט.
שוחט - חלק ב: מט, נג, נה, פא.

שוין שוין [כבר כבר] - מד.
שולחנות וספסלים - קז.

שומר - חלק ב: צא, קלב.
שומרים - חלק ב: עט, פ, קלד.

שופר - חלק ב: קע, קעב, קעד, קעה.
שחוק - חלק ב: צא, קיב, קיד.

שחוק גדול - חלק ב: לב.
שחוק מכל העולם - חלק ב: לב.

שטותים - חלק ב: נח, עז.
שטריימל - כג.

שידוך - עג. חלק ב: כב, כו, לד.
שידוך חיה בת רבינו - פד, צא.

שידוך כראוי - פד.
שידוך מוהרנ״ת - א.

שידוך רבינו עם אשתו השניה - כד.
שיחות ותורות רבינו - ג, ה, יד, כו, כז, כח, מא, מה, נח, 

סז, ע, פב. חלק ב: נח.

שיחת חולין - ה. חלק ב: נח.
שיכור גדול - חלק ב: כ.

שיכר - חלק ב: קל.
שימוש רבינו - ג, יז, יט, סא, סב.
שימת לב - כו, כז, נג, נט, סו, סז.

שינוי לטובה - א, פג. חלק ב: פג.
שינת עראי - נז.

שינת מוהרנ״ת – נט, סב. חלק ב: לז, נח, סז, פ, פג, קיג, 
קטו, קכב, קמא.

שינת רבינו - ט, מב, נז.
שיעורים קבועים - פב.

שיעמום - חלק ב: פא, פב.
שיר שיתער לעתיד - חלק ב: נז.
שירות ותשבחות - חלק ב: קכ.

שישים גבורים - כו.

מפתח ערכים



כהמוהרנ"תימי

שכחת ההתחזקות - פב.
שכירות בית לתפילה - קח, קי.

שכירות הספינה - חלק ב: עג, עו, צט, ק, קה, קטו, קכג, 
קכז, קכח, קסא, קסב, קעט, קפג.

שכירות חמורים - חלק ב: קכג, קלג.
שכירות סוסים - כ. חלק ב: כה.

שכר קבורה - כא.
שכרות - כ. חלק ב: פה.

שלג - חלק ב: כז.
שלג גדול - עב. חלק ב: כ.

שלוחא דרבנן - חלק ב: טז, יח.
שלום ופשרה - חלק ב: לה, לז.

שלום עליכם - חלק ב: פ.
שליח - ט, מו.

שליח הבעל דבר - חלק ב: עו.
שליח מיוחד - כ. חלק ב: קלד.

שליחות מרבינו - יא, לו.
שליחת מעות לרבינו - יט.

שליחת משקאות - כג.
שליטין - חלק ב: כז.

שלימות האדם - חלק ב: נז.
שליש בקרקע - יב.

שלישי למילה - ה, יז.
שלל גדול יקר מכל הון - כו.
שלש בחינות בעשירות - יב.
שלשת צדיקים - חלק ב: קמב.

שמאל דוחה וימין מקרבת - ט.
שמואל יצחק בגימ׳ ְׂשֵרָפה - יג.

שמועה לא טובה - כ, לט. חלק ב: כה, סז.
שמועה מהסתלקות רבינו - כו, מא.

שמות הצדיקים - צט. חלק ב: טו, יז.
שמחה - יד, טו, יז, כו, לו, מד, נה, צה. חלק ב: א, טז, כ, כו, 
לו, לז, סז, עט, פה, קכ, קלו, קמ, קמד, קמז,קמח, קנה, 

קפ, קפה.

בכיה מחמת שמחה - כו.
עב.  סב,  ט,   - בשמחה  להיות  התחזקות 

חלק ב: עא.

שמחה גדולה - יא, יז, לח, נא, עג. חלק ב: יג, כב, מד, מח, 
קיז, קלג, קלד, קלה, קלט, קמו,  פ, קטו,  נג, סט, עא, 

קנח, קסב, קעה, קפא, קפג, קפח, קצ.

שמחה ושחוק - חלק ב: צא.
שמחה כראוי - חלק ב: לז, מב, מד, מח.

שמחה על ידי מילי דשטותא - חלק ב: לז.
שמחת אנ״ש - טו.

שמחת הברית מילה - חלק ב: כו, עא.
שמחת הלב - קח. חלק ב: כו, מב, מד, נג, עט, פ.

שמחת יום טוב - חלק ב: עא.

שמחת פורים - כו. חלק ב: נג.
שמחת רבינו - יד, יז, כג, מד, נא, נה.

שמחת שבת ויום טוב - חלק ב: קכב, קכג.
פ,  עא,  סה,  מב,  לח,  חלק ב: לז,   - קודש  שמחת שבת 

קכג, קמז, קנה.

שמיעת איזה דיבור מרבינו - כו.
שמיעת חדשות מרבינו - יח.

שמיעת קול העולם - סו.
שמיעת תורה מרבינו - ב, ג, ה, יד, טו, כ, כא, כה, כו, 

כח, כט, לה, מד, מה, נה. חלק ב ב, מד.

שמן - חלק ב: קיב.
שמן זית - עד, חלק ב: פז, קיג, קלב.

שנה אחרונה של ימי חייו - מא.
שני לקונסליר - חלק ב: צז.

שני תבשילין בסעודת רבינו - יז.
שנים מקרא ואחד תרגום - חלק ב: פ.

ש״ס משניות קטנים - חלק ב: צא.
שעה מועטת - כא, חלק ב: צא, קיב, קסה.

שערי העיר - חלק ב: עג.
שעת מלחמה - חלק ב: כה, צד, קס.

שעת סכנה - חלק ב: צא.
שעת רצון - טו.

שעת שמחה - טו. חלק ב: נג, קפא.
שפה רפה - כו. חלק ב: קכד.

שפיריטוס [אלכוהול] - חלק ב: קיג.
שקיעת האש - סד. חלק ב: קיב.

שקרנים - חלק ב: קה.

מפתח ערכים



מוהרנ"תימי כו

שרופה באש - חלק ב: קסח.
שרים - חלק ב: עט.

שריפה באומן - סד.
שריפה בטולטשין - עח.

שריפה בניקולאייב - חלק ב: נג.
שריפה גדולה בברדיטשוב - עח.

שריפה גדולה בברסלב - יג, מד.
שריפה גדולה בנעמרוב - עו, עז, עח.

שריפות - מד, עח.
שריפת בית מוהרנ״ת - עז.

שריפת בית רבינו בברסלב - מד, מו, מז, פו, צב.
שריפת הכתבים - נט, סה, עט.

שריפת הספר הקדוש - כו. חלק ב: לו.
שריפת כמה בתים גדולים - יג.

שריפת כמה נפשות - עו.
שריפת ספרים פסולים - חלק ב: קיב.

שש שנים רצופים - פג.
שתויים - חלק ב: נח.

שתיית לחיים - חלק ב: נג.
שתיקת רבינו - לט, סג.

ת
תאוות - פו. חלק ב: נז.

תאות ניאוף - חלק ב: נז.
תבנית הספינה - חלק ב: עט.

תבשיל - יז. חלק ב: קכט.
תה עם חלמון ביצה - סא.

תהלים - חלק ב: צא, צד, קח, קטו, קמד.
תוכחה - חלק ב: לו, מג.

תוקע - חלק ב: קעד.
תורה בכל שבת - לט.

תורה גבוה - ג, ה, לט.
תורה ממה שעובר בעולם – כו, לט.

תורה מענין המשכת רוחו של משיח - טו.
תורה מענין שבירת מניעות - טו.

תורה נוראה - ה, טו, לה, מג, נה, עא. חלק ב: ב, מח.
תורה על פסוק ״ואיה השה לעולה״ - כט.

תורה על פסוק ״ויהי נא פי שנים״ - טו.
תורה על פסוק ״מבכי נהרות חבש״ - יא.

תורה עמוקה מאד מאד - כט.
תורה שהיא כלליות נפלא ונורא - כו.

תורות
אבידת תורות - כג, כו, נג, נט.

תורות ושיחות נפלאות - ג, ה, כט, פב. חלק ב: מד.
יד, כו, כז, כט,   - תורות ושיחות ומעשיות נוראות 

מא, מב, מה, נח, פב.

תיבה - כו, סח. חלק ב: קלד.
תינוק - ה, ט, יא, חלק ב: כו, לא, סח, עא.

תינוקת - חלק ב: מז.
תיקון הגג - יט, קי.

תיקון הכללי - ט, מו, סו, עב, צח, צט.
תיקון הנפש - כו. חלק ב: כה.

תיקון הספר - כו.
תיקון העולם לדורות - כו, סו.

תיקון חצות - ד.
תיקון ליל שבועות - כב. חלק ב: קכ.

תיקון נפשות - כג.
תיקון נשמות - מו, מט, נח, נט.

תיקון נשמת רבי חיים ויטאל - ט.
תיקונים - חלק ב: ו.

תיקונים נפלאים - כז, צט. חלק ב: טו.
תירוץ לפני רבינו על נסיעה איליו - ט.

תל - עז.
תלמיד חכם - חלק ב: עז, קה.

תלמידים הגונים כשרים באמת - פו.
תנועות משונות - חלק ב: נט.

תנועת הספינה - חלק ב: קז.
תנור - סה.

תענית - חלק ב: קלד, קמא.
תפילה בהתלהבות - חלק ב: נט.

תפילה בכוונה - פג.

מפתח ערכים



כזמוהרנ"תימי

תפילה בציבור - סב.
תפילה בשמחה - חלק ב: כו, פ, קמד.

תפילה יחד בראש השנה - נג, פא, קז, קי.
תפילה לבוא לארץ ישראל - חלק ב: ג.

תפילה לתיקון הכללי - צח.
תפילה על הילד החולה - יא.

תפילה על העגלה - מז.
תפילה על ציון רבינו - חלק ב: י.

תפילה על רבינו - כ, כו, לג.
תפילות על הגזירות - קו.

תפילין - כו. חלק ב: יג, כה, כו, צא, קח, קיב, קטו.
תפילין כשרים ויפים מאד מאד - לט.

תפילין של רבינו - לט, נז.
תפילת הרב מבארדיטשוב - לח.

תפילת נעילה - נד.

תפילת רבינו - טו, כא, כו.

תקיעת שופר - חלק ב: קעב, קעה.

תקנה - חלק ב: קטו.

תרנגולת - חלק ב: פ, פא.

תשואות חן - חלק ב: פז.

תשואת המאטראסין - חלק ב: פא.

צז,  סז,  סו,  סא,  נב,  חלק ב: יג,  קד.  קא,  צט,  טז,   - תשובה 
קטו.

התעוררות לתשובה - חלק ב: כט.

תשובה בעד ישראל - לט.

תשוקה גדולה - יד, נט. חלק ב: ל.

תשליך - לז.

מפתח ערכים



מוהרנ"תימי כח

א

אדעס - חלק ב: י, יג, יח, יט, כב, כה, לא, לט, מא, מה, מז, 
נג, נו, נז, נח, נט, סג, סד, סה, סו, סז, סח, עא, עג, עד, 

עה, עו, עז, עט, פ, פד, פו, פט, צ, קד, קכג, קכח, קפג, 

קפה, קפו, קפט.

אוטשקוב - חלק ב: פד.

אומאן - מא, מג, מה, מו, מז, מח, מט, נ, נא, נב, נה, נח, סו, סז, 
עב, עד, פ, פא, פג, קד, קז, קח, קי. חלק ב: י, יא, יג, 

יד, טו, יז, יח, יט, כ, כא, כב, כג, כו, לט, קסב.

אוסטרהא - יט, כט.

אוסטריך - חלק ב: צד.

איזמיר - חלק ב: קטו.

איטליה - חלק ב: עט, קיד.

אירופה - חלק ב: קיד.

אלכסנדריא - חלק ב: נג.

צט,  צד,  פט,  חלק ב: יט,   - מצרים  של  אלכסנדריא 
ק, קד, קיג, קיד, קטו, קכ, קכג, קכח, קכט, קלד, קנד, 

קסא, קסב, קסג.

אמריקא - חלק ב: פב.

ארטאקייא - חלק ב: קפב, קפג.

ב

באפאליע - חלק ב: יג, יד, כא.

ביאלע - חלק ב: צד, צז.

בירוט - חלק ב: צט, ק, קל.

בראד - כד. חלק ב: לד, קלז.

בראהיליב - חלק ב: נח.

ברדיטשוב - לו, לח, לט, מב, מט, סח, עח. חלק ב: טז.

ברסלב - ד, ט, יג, יד, טו, יז, יט, כ, כג, כה, כו, כח, לג, לח, מא, 
מב, מד, מז, מח, סח, ע, עא, עב, עג, עד, עה, עז, עט, 

פח, צ, ק. חלק ב: יא, כא, כב, לא, סו, סז, עא.

ג
גאליטא - חלק ב: פט, צא, צג, צד, צו, צז, צט, קא, קפג.

ד
דאשיב - כ, סח, עג. חלק ב: יא.

דומיטא - חלק ב: קטו, קס.
נהר הדינעפר - חלק ב: מז, נב.

ה
הוסקיע - חלק ב: צא, צג, צד, צו, צז, צט, ק, קה.

הים הלבן - חלק ב: יט, עו.
הים השחור - חלק ב: יט, קיב.

היסין - חלק ב: כ, כא, כב.

ו
וואלטשיסק - ד, לו.

מדינת וליחאי - לט.

ז
זסלב - יז, יט, כ, כא, כג, מא.

זלאטיפאליע - פד. חלק ב: כח, כט.

ח
חועדירובקע - חלק ב: נג.

חיפה - חלק ב: קנז, קנט, קס, קסא.
חמעלניק - חלק ב: טז.

חרסאן - חלק ב: פד.

מפתח המקומות

מפתח המקומות



כטמוהרנ"תימי

ט
טבריה - חלק ב: ב, קמו, קמז, קנד, קנה.

טולטשין - ב, כו, עח. חלק ב: יח.
טיראוויצע - חלק ב: יג, כו, כז, כח, לט, נז.

טעפליק - כ, כא, מג, מה, מו, מח, עב, עג, עד. חלק ב: כ, 
כא.

טשערנביל - חלק ב: ו.
טשערין - עד, צה. חלק ב: כב, כח, לא, לב, לג, לד, לח, לט, 

מא, מב, מד, מה, מו.

טשערקאס - צט. חלק ב: לא, מב.
טשרניקילס - חלק ב: קכ, קעה, קעז.

י
יאליסיוועט - חלק ב: נג.

יופקוביץ - חלק ב: מד.
יפו - חלק ב: קכו.

ירושלים - חלק ב: צז, קלד.
מדינות ישמעאל - חלק ב: צד, קכ, קכה, קכח.

ל
לאדיזין - יא, מז, מח.

לבוב - ט.
לימיסון - חלק ב: קס.

ליניץ - ב.
למברג - יד, כו, כז, כח, כט, לא, לד, מא, נב, סז.

מ
עד,  מא,  כח,  כז,  כו,  כג,  כ,  יט,  טז,  טו,  יד,  ח,   - מאהלוב 

עה, פ, צ.

מאלדאביע - לט.
מארחווע - כ.

חלק ב: כז, כט, לג, לט,  יז, עד, צה.  ב, ג, יא,   - מדודיבקע 
מב, מד.

מירון - חלק ב: קמד, קמה.
מז׳בוז׳ - יב, לג, ע, עד, ק. חלק ב: נט.

מעריראד - חלק ב: לג.
מצרים - חלק ב: פט, קיג, קיד, קכח.

נ
נאווריטש - יד, יז, יט, מא.

נובסליץ - חלק ב: מד.
נד,  נג,  נב,  מז,  יג, מא, מב, מה, מו,  חלק ב: י,   - ניקולאיב 

נה, פד.

נעמירוב - א, ג, ט, יד, טו, יח, כ, כג, כד, כו, כח, כט, לג, לד, 
לח, מב, סח, ע, עא, עב, עד, עה, עו, עז, עח, פב, פח, 

צ. חלק ב: נז, נט.

ס
סאלמע - חלק ב: קסז, קסט.

סאקיס - חלק ב: קסח, קעא, קעב, קעג, קעד.
סוביטוב - חלק ב: מד.

סטאמבול - חלק ב: ט, יח, כה, סד, עט, פד, פו, פח, פט, צא, 
צד, צט, ק, קא, קג, קיב, קיד, קטו, קכ, קכג, קכה, קכח, 

קכט, קלד, קסב, קסה, קעג, קעח, קפד.

סיאה - חלק ב: קסח, קעא.
סלוניקי - חלק ב: קטו, קכה.

ע
עכו - חלק ב: כה, קכג, קכו, קל, קס.

פ
מדינת פאליסע - יז.

פולין - קח.
פטריקובקע - חלק ב: נג.
פיטוצקע - חלק ב: קפט.

פיטשרע - כו.

מפתח המקומות



מוהרנ"תימי ל

פעטערבורג - נא. חלק ב: לה, מו.
פרמיסלא - חלק ב: קכ.

צ
צור - חלק ב: קל.

צידון - חלק ב: יט, קטו, קיח, קכג, קכו, קל, קלא, קלב, קלג.
צפת - חלק ב: ב, קטו, קיח, קכג, קל, קלב, קלג, קלד, קמה, 

קנה, קנו, קנז, קסו, קעד.

ק
קאמינקע - חלק ב: כט, לא, לב.

קושטא - חלק ב: עז, עח, פט, קה, קפד.
קושטנדינא - חלק ב: פט, קעח, קעט, קפב.

קיברוץ [קפריסין] - חלק ב: קס, קסו.

קראסני - כו.

קראקע - חלק ב: מז, נב.

קרימינטשאק - יז, עד, פה, צא, קי. חלק ב: לא, לט, מא, 
מב, מד, מה, מו, מז, נ, נב.

קרמיניץ - יד.

ר

רודיס - חלק ב: כה, קסג, קסה.

כפר רוסאשי - חלק ב: כא.

ש

שאריגראד - א, ו, יח.

שיקלאב - חלק ב: נא.

מפתח המקומות



לאמוהרנ"תימי

א
רבי אבא הסרסור - חלק ב: עג, פ.

רבי אבא שו״ב - חלק ב: קנה.
אביגיל - חלק ב: קנא.

אברהם אבינו - חלק ב: כו, מט, עא, קמב.
עד.   - מחמעלניק  הגאון  דב  אברהם  רבי 

חלק ב: טז.

רבי אברהם טילקא - חלק ב: קטו, קכא.
רבי אברהם מזויניראדקע - חלק ב: כז.

אדל בת רבינו - מז, קי. חלק ב: מה.
רבי אהרן - חלק ב: קכח.

רבי אהרן הרב מברסלב - עב, פז, קי.
רבי אהרן חתן רבינו - חלק ב: נא.
רבי אהרן יהודה - חלק ב: נט, עד.

רבי אהרן מגראניב - חלק ב: קמד.
רבי אהרן מסלוניקי - חלק ב: קטו, קכג, קכה, קכח.

רבי איצילע מלאדיזין - חלק ב: נז.
רבי איציק מטורנפול - חלק ב: קסו.

רבי אליהו הגאון מוילנא - חלק ב: עז.
אלישבע בת עמינדב - חלק ב: קנא.

אסתר המלכה - חלק ב: קנא.
הסופר המפורסם רבי אפרים - לט. 

ב
בלהה - חלק ב: קנא.

רבי בן־ציון חתן ר״י - חלק ב: כז.
רבי בער מליפאויץ - חלק ב: עט.

רבי ברוך ממעזיבוז - ב, ג, ק. 

ג
דוקטור גארדע - יט. 

רבי גדליה מליניץ - ב. 
רבי גרשון נכד המגיד - חלק ב: כח, כט, לב, לד. 

ד
רבי דב - נג. חלק ב: טז, לה, לז, לח.

רבי דוד בן הרב מחמעלניק - חלק ב: טז, יח, קמז.
רבי דוד צבי חותן מוהרנ״ת - א, יד, טו, כ, כג, כה, 

כו, כז, כח, עד. 

ה
האר״י ז״ל - ט. חלק ב: קלח, קמב, קנה.

הרב מאפטא - ק. חלק ב: יח.
הרב מסקאליט - חלק ב: קלה, קלט, קנה.

רבי העניך מנעמרוב - חלק ב: נז, סה, עד, עה.

ז
רבי זאב ב״ר יעקב יוסף - חלק ב: לד, לה.

רבי זאב טשרניאוסטריר - חלק ב: קנג.
רבי זאב מבולטע - חלק ב: קלה.

רבי זאב מטראויצע - חלק ב: נח.
רבי זאב מטראסטנעץ - חלק ב: כה.

רבי זאב מקרוסניסילקע - חלק ב: כט.
רבי זלמן מאומן - קי. חלק ב: כב.

זלפה - חלק ב: קנא.

ח
חולדה הנביאה - חלק ב: קנא.

חיה בת רבינו - נו, סח, פד, צא, צה. חלק ב: מה.

מפתח האישים

מפתח האישים



מוהרנ"תימי לב

רבי חיים ויטאל - ט. 
 - מזורין  שמואל  רבי  בן  נחום  חיים  רבי 

חלק ב: כב.

רבי חיקל - חלק ב: כח, מב.

י
יאקאפ טדוויביטש - חלק ב: עט.

רבי יהודה - חלק ב: קיח, קכו.
נט, ס, סא,  יג,  חלק ב: י,  צג, צט.   - יהודה אליעזר  רבי 
סו, סז, סט, ע, עא, עט, פ, פב, פה, צא, צד, קז, קח, 
קיא, קיב, קטו, קכא, קכד, קכח, קלד, קלח, קמג, קמד, 

קסד, קפד, קפז.

רבי יהודה בר אלעי - חלק ב: קמה.
רבי יהושע מזורין - יא. 

רבי יודל - חלק ב: לג, לד, לו, לח, מב, מג, מד.
יוכבד אם משה ואהרן - חלק ב: קנא.

רבי יוסי דמן יוקרת - חלק ב: קמה.
רבי יוסף פרנצויז - חלק ב: עו.

רבי יוסף שמואל - נ. 
רבי יוסף הירש - חלק ב: כט.

רבי יוסקא חתן רבינו - ט, טו, עב, עד. חלק ב: טז, כב, 
סג, סז.

רבי יחיאל אחי רבינו - לג, נה, סב. 
רבי יחיאל מצפת - חלק ב: קטו, קכא.

רבי יעקב הבעל מגיה - לט. 
רבי יעקב חזן - חלק ב: צב, צד.

לה,  לד,  לג,  חלק ב: יד,  צה.  צא,  פד,   - יוסף  יעקב  רבי 
לז, לח, מו.

חלק ב: מז,  קי.  ק,  ג,   - יצחק אייזיק חתן רבינו  רבי 
נא.

רבי יצחק בן מוהרנ״ת - כז, צט.
רבי יצחק התנא - חלק ב: קמד.

רבי יצחק חתן המגיד - חלק ב: כו.
רבי יצחק נפחא - חלק ב: קנח.

רבי יקותיאל - חלק ב: כח.
רבי ישעיה מטשערקאס - חלק ב: לז.

רבי ישעיה חתן הרב - חלק ב: כט.

רבי ישראל - חלק ב: קלד, קלה.
רבי ישראל נכד רבינו - חלק ב: ו.

ל
הגרף לאנדויראן - חלק ב: צד.

רבי לוי יצחק מבארדיטשוב - לח, לט, מט, סח. 
רבי ליטמן - חלק ב: נה.

רבי לייב אשכנזי - חלק ב: קה.
רבי לייב בן רבי חייקיל - חלק ב: מד.
רבי לייב דאבראוונער - חלק ב: י, יג.

רבי לייב חיקעס - חלק ב: קפב.
רבי לייב ממאהלוב - עד, עה, עו. 

הרב לייבוש הגאון מוואלטשיסק - ד, לו. 
רבי לייבל מטיראוויצע - חלק ב: יג.

רבי לייזר דיין - יד. 

מ
רבי מאיר בן מוהרנ״ת - י, לו.

מיכל משרת רבינו - כו. 
רבי מנדיל - צט.

רבי מנדיל מהפרושים - חלק ב: קלד.
מב,  לב,  כו,  כב,  חלק ב: כא,   - מנדיל מטולטשין  רבי 

מו, נב, סד, סט, ע.

רבי מנדיל ויטפסקר - חלק ב: קמז.
רבי מרדכי הנגיד - קז. חלק ב: כד.

רבי מרדכי - חלק ב: כז.
רבי מרדכי מטעפליק - מז, מח. 

רבי מרדכי מטשרנוביל - חלק ב: ו.
נד,  חלק ב: נג,   - חועדירובקע  מכפר  מרדכי  רבי 

נה, נו.

מרים בת רבינו - ד, לו, סח, סט. חלק ב: קמב.
רבי משה גבאי - חלק ב: קטו, קיח.

רבי משה יונה - חלק ב: קנה.
רבי משה מברסלב - יט.

מפתח האישים



לגמוהרנ"תימי

רבי משה מפאליע - חלק ב: כא.
רבי משה צבי הרב מסאווראן - קיא. חלק ב: נז.

רבי משה קורדובירו - חלק ב: קלח.

נ
ר׳ נחמן נתן - מא, נ, נו, קז. 

רבי נפתלי תלמיד רבינו - ד, ט, יח, כ, כו, לג, לה, לח, 
לט, מב, מד, מה, נ, נד, נו, נט, סח, עב, עד, עה, פ, קי. 

חלק ב: יג, כא, כד, כה, כו.

פ
פיגא בת רבינו - ד.

פיגא סאסיא נכדת רבינו - ק. 
רבי פייביש - חלק ב: קלז, קמא.

רבי פינחס חתן רבינו - לו, סט. 
האלמנה פעריל אחות רבינו - חלק ב: קלה, קלז.

צ
רבי צבי מהפרושים - חלק ב: קסו.

עא,  סה,  סד,  נח,  נז,  חלק ב: לה,   - מנעמרוב  צבי  רבי 
עה, עו, עט.

צפורה אשת משה - חלק ב: קנא.

ר

רבי ראובן יוסף - חלק ב: כ.

ש

רבי שאול הכהן מבראד - חלק ב: קלז, קלט, קמא.

רבי שכנא בן מוהרנ״ת - ג. 

רבי שלמה אלקבץ - חלק ב: קלח.

מו,  חלק ב: מא, מב, מה,   - לייב  רבי  בן  הרב שלמה 
מז, נ, נב, נג.

הילד הקדוש שלמה אפרים - ה, יא. 

רבי שמואל - יט. 

רבי שמואל אייזיק תלמיד רבינו - חלק ב: כג.

רבי שמואל בן רבי דב - חלק ב: מד.

רבי שמואל יצחק - יג. 

רבי שמעון - חלק ב: פט.

רבי שמעון בן יוחאי - מח, קמד. 

רבי שמעון ברסליר - חלק ב: פט.

רבי שמעון תלמיד רבינו - כו, מד, נט, סג, סה, עב, עג, 
עד. חלק ב: יג, כה.

שכנא בן מוהרנ״ת - ג, צח, צט. 

שמחה ברוך נכד רבינו - קי. 

שרה בת רבינו - יז, ק, קי. חלק ב: מה, מז.

מפתח האישים



מוהרנ"תימי לד

שנת תק״ם - א.
חמשה עשר בשבט תק״ם - א.

שנת תקנ״ב - א.

שנת תקנ״ג - א.
שבת נחמו תקנ״ג - א.

שנת תקנ״ו - א.
חג הסוכות תקנ״ו - א.

שנת תקס״ב - ב
אלול תקס״ב - ב.

שנת תקס״ג - ב.
ראש השנה תקס״ג - ב.

ראש חדש כסלו תקס״ג - ג.
שבת חנוכה תקס״ג - ב.

ראש חדש שבט תקס״ג - ב.
פורים תקס״ג - ג.

ראש חדש ניסן תקס״ג - ג.
קיץ תקס״ג - י.

שנת תקס״ד - ד, י.
ב׳ כסלו תקס״ד - ד.

אחר שבת חנוכה תקס״ד - ד.
סמוך לשבת נחמו תקס״ד - ד.

שנת תקס״ה - ז.
חורף תקס״ה - ח, ט.

שבת ראש חדש חשון תקס״ה - ד, ה.
סמוך לראש חודש ניסן תקס״ה - ה.

בין פסח לעצרת תקס״ה - ו, ט.
אחר שבועות תקס״ה - ט.

שנת תקס״ו - י, יא, יד.
אחר יום טוב תקס״ו - י, יא.

סמוך לחנוכה תקס״ו - י.

אחר פסח תקס״ו - יא.
אחר שבועות תקס״ו - יא.

יום א׳ ה׳ מנחם אב תקס״ו - יא.
סוף תקס״ו - יב.

שנת תקס״ז - יב, יד.
יום הכפורים תקס״ז - יג.

מוצאי יום הכפורים תקס״ז - יג.
יום ה׳ י״ג תשרי תקס״ז - יד.

סוכות תקס״ז - יד.
שבת חנוכה תקס״ז - יד, טו.

אחר פורים תקס״ז - יח.
אחר פסח תקס״ז - יט, כ.

קיץ תקס״ז - כו.
ערב שבועות תקס״ז - כ, כא.

שבועות תקס״ז - כ.
אלול תקס״ז - כד.

שנת תקס״ח
ראש השנה תקס״ח - כה.

ערב פסח תקס״ח - כז.
י״ט אייר תקס״ח - כו.
שבועות תקס״ח - כז.

סוף שנת תקס״ח - לא.

שנת תקס״ט - מא.
ראש השנה תקס״ט - לא.

יום הכפורים תקס״ט - לג.
קיץ תקס״ט - לט.

בין פסח לעצרת תקס״ט - לד.
ערב שבת ח׳ מנחם אב תקס״ט - יא.

שנת תק״ע - מא.
ראש השנה תק״ע - לז.

אחר סוכות תק״ע - לט.
שבת בראשית תק״ע - לט.

מפתח הזמנים

מפתח הזמנים



להמוהרנ"תימי

ליל שבת קודש כ״ה אדר תק״ע - מב.
שבת הגדול תק״ע - מג.

אחר פסח תק״ע - מא.
יום ג׳ ד׳ אייר תק״ע - מז.
יום ד׳ ה׳ אייר תק״ע - נ.

שבועות תק״ע - נ.

שנת תקע״א - פא, צ.
ראש השנה תקע״א - נב, נג.

ערב יום הכיפורים תקע״א - נד.
יום ג׳ י״א תשרי תקע״א - נה.
יום ה׳ י״ג תשרי תקע״א - נו.

ערב סוכות תקע״א - נו, נז.
יום א׳ דסוכות תקע״א - נז.
יום ב׳ דסוכות תקע״א - נח.

יום ד׳ דסוכות תקע״א - נט, סב, סו.
יום ד׳ י״ז שבט תקע״א - עד.

סמוך לערב ראש חודש שבט תקע״א - עב.
ערב ראש חדש שבט תקע״א - עב, עד.

יום ה׳ כ׳ שבט תקע״א - עד.
ערב ראש חדש תמוז תקע״א - פ.

ערב ראש השנה תקע״ב - פא.

שנת תקע״ב - פה, צא.
ראש השנה תקע״ב - פ, פא, קז.

סמוך לפורים תקע״ב - פד.

שנת תקע״ג - פו, צב.
סמוך לראש השנה תקע״ד - פו.

שנת תקע״ד - צג.
ראש השנה תקע״ד - פז.

יום ה׳ ב׳ אלול תקע״ד - צה.

שנת תקע״ה - צו.

שנת תקע״ו - צז.

שנת תקע״ז - צח.

שנת תקע״ח - צח.

שנת תקע״ט - צט. חלק ב: ו, ז, יד.

שנת תק״פ - חלק ב: ז, ט.
סמוך לפסח תק״פ - חלק ב: י.
ל״ג בעומר תק״פ - חלק ב: יא.

אחר שבועות תק״פ - חלק ב: יב.
ערב ראש חודש אב תק״פ - חלק ב: יג.

שבת חזון תק״פ - חלק ב: יג.
אלול תק״פ - חלק ב: לט.

שנת תקפ״א - צט. חלק ב: יז.
ראש השנה תקפ״א - חלק ב: טו.

חמשה עשר בשבט תקפ״א - חלק ב: טז.
קיץ תקפ״א - חלק ב: עד.

סוף שנת תקפ״א - צט.

שנת תקפ״ב - צט.
ראש השנה תקפ״ב - קז. חלק ב: יז.

יום ה׳ כ״ד טבת תקפ״ב - חלק ב: כ.
חלק ב: יט,   - ערב ראש חודש שבט תקפ״ב 

כא.

שבת שירה תקפ״ב - חלק ב: לא.
חמשה עשר בשבט תקפ״ב - חלק ב: לה, לז.
ערב ראש חודש אדר תקפ״ב - חלק ב: מו.

פורים תקפ״ב - חלק ב: נג.
שבת הגדול תקפ״ב - חלק ב: סה.

ערב פסח תקפ״ב - חלק ב: סז.
שביעי של פסח תקפ״ב - חלק ב: ע.

יום ו׳ כ״ח ניסן תקפ״ב - חלק ב: עט.
יום ד׳ י״ז אייר תקפ״ב - חלק ב: צט.

ל״ג בעומר תקפ״ב - חלק ב: קה.
יום ה׳ ג׳ סיון תקפ״ב - חלק ב: קיג.

שבועות תקפ״ב - חלק ב: קיט, קכ.
איסרו חג שבועות תקפ״ב - חלק ב: קכג.

יום א׳ כ׳ סיון תקפ״ב - חלק ב: קלב.
יום ה׳ כ״ד סיון תקפ״ב - חלק ב: קלד.

ערב ראש חודש תמוז תקפ״ב - חלק ב: קמד.
ערב ראש השנה תקפ״ג - חלק ב: קעג.

שנת תקפ״ג - צט.
ראש השנה תקפ״ג - חלק ב: קסב, קע, קעב, קעד, 

קעה.

מפתח הזמנים



מוהרנ"תימי לו

יום א׳ ז׳ תשרי תקפ״ג - חלק ב: קעז.
ערב יום כיפור תקפ״ג - חלק ב: קעח, קעט. 

א׳ דסוכות תקפ״ג - חלק ב: קפ, קפא. 
א׳ חשון תקפ״ג - חלק ב: קפד.

שבת קודש וירא תקפ״ג - חלק ב: קפז. 
יום ה׳ בשלח תקפ״ג - חלק ב: קצ.

פסח תקפ״ג - חלק ב: ס, סד, סח.

שנת תקפ״ד - צט.
פורים תקפ״ד - צט. 

יום ו׳ י״ט אדר-ב׳ תקפ״ד - צט.
תשעה באב תקפ״ד - צט.

אלול תקפ״ד - ק.

שנת תקפ״ה
יום א׳ י״א תשרי תקפ״ה - קא.

כ״ד תשרי תקפ״ה - קב.

שנת תקפ״ו - קד.
אחר ראש השנה תקפ״ו - קג.

ראש חודש אלול תקפ״ו - קד.
יום א׳ דסליחות תקפ״ו - קד.

שנת תקפ״ז - קד, קו.

ראש השנה תקפ״ז - קד.
חשון תקפ״ז - קה.

יום ג׳ ה׳ אלול תקפ״ז - קה.

שנת תקפ״ט
סוף תקפ״ט - קז.

שנת תק״צ - קח.
ראש השנה תק״צ - קז, קח.

שנת תקצ״א - קח.

שנת תקצ״ב - קט, קי.
חשון תקצ״ב - קח.

שנת תקצ״ג
ראש השנה תקצ״ג - קי.

ראש חודש כסלו תקצ״ג - קי.

שנת תקצ״ד
ראש השנה תקצ״ד - קי.

חנוכה תקצ״ד - קי.

שנת תקצ״ה - קיא.
ראש השנה תקצ״ה - קי.

מפתח הזמנים



לזמוהרנ"תימי

ליקוטי מוהר"ן

תחילת ליקוטי מוהר״ן - ״כ׳י ל׳א תשכ׳ח מפ׳י 
זרע׳ו״ - מח. חלק ב: צד.

תורה ח׳ - ״ראיתי מנורת זהב״ - ב.

תורה י׳ - ״ואלה המשפטים״ - חלק ב: סט.

תורה י״ז - ״ויהי הם מריקים שקיהם״ - יא.

תורה כ׳ - ״ט׳ תקונין״ - חלק ב: א, ב, ג, קיב.

תורה ל׳ - ״מישרא דסכינא״ - טו. חלק ב: עא.

תורה ל״ה - ״אשרי העם-זרקא״ - יא.

תורה ל״ז - ״דרשו ה׳ ועוזו״ - חלק ב: מט.

תורה מ״ט - ״לשמש שם אוהל בהם״ - ג.

תורה נ״ב - ״הניעור בלילה״ - חלק ב: מד.

תורה נ״ד - ״ויהי מקץ-זכרון״ - חלק ב: נח.

תורה נ״ה - ״אבא שאול אומר״ - חלק ב: נח.

תורה נ״ו - ״וביום הביכורים״ - ט.

תורה ס׳ - ״פתח ר׳ שמעון״ - יב.

תורה ס״א - ״חדי ר׳ שמעון״ - כה.

תורה ס״ג - ״סוד כוונת המילה״ - ה.

תורה ס״ה - ״ויאמר בועז״ - יא, נח, נט.

ע.  לט,  כ,  טו,   - שנים״  פי  נא  ״ויהי   - ס״ו  תורה 
חלק ב: א, לא.

תורה ס״ז - ״ויבן את הצלע״ - כג.

תורה קכ״ט - ״ארץ אוכלת יושביה״ - חלק ב: א.

תורה קנ״ה - ״אריכת אפיים״ - חלק ב: א, כ.

תורה קצ״ה - ״בצר הרחבת לי״ - חלק ב: קעו.

תורה ר״ה - ״תיקון הכללי״ - ט.

תורה רס״ב - ״ושיקווי בבכי מסכתי״ - יא.

תורה רפ״ב - ״אזמרה לאלקי בעודי״ - כו. 
חלק ב: נט, קמא.

ליקוטי מוהר"ן תנינא
תורה א׳ - ״תקעו-ממשלה״ - לא.

תורה ד׳ - ״ואת העורבים״ - לה.
תורה ה׳ - ״תקעו-אמונה״ - לז, סז.

תורה ח׳ - ״תקעו-תוכחה״ - נב, נג, עא.
חלק ב: נז, עז.

תורה י״ב - ״איה מקום כבודו״ - כט.
תורה כ״ג - ״בענין השמחה״ - חלק ב: לז.

תורה כ״ה - ״התבודדות״ - צט.
תורה מ׳ - ״מי שיודע מא״י״ - חלק ב: א, כו, מח.

תורה מ״ו - ״מסירת נפש״ - יד.
תורה ס״ו - ״הצדיק הוא מוכרח לעשות וכו׳״ 

- לט.
תורה ס״ז - ״בראשית-לעיני כל ישראל״ - לט, 

מט, עח.

תורה ע״ג - ״תהלים מסוגל לתשובה״ - 
חלק ב: צד.

תורה ע״ח - ״ואתחנן״ - נא. חלק ב: א, מד.
תורה צ״ב - ״תיקון למקרה לילה״ - ט.

סיפורי מעשיות
מעשה א׳ - ״מאבידת בת מלך״ - יא.

מעשה ז׳ - ״מזבוב ועכביש״ - כד.
מעשה ח׳ - ״מרב ובן יחיד״ - כד.

מעשה י״א - ״מהבנים שנחלפו״ - מ, מא.
מעשה י״ב - ״מבעל תפלה״ - מא.

מעשה י״ג - ״מהז׳ בעטלירס״ - מ, מא, מב, מג, סו.

שיחות הר"ן
שיחה א׳ - סו.

שיחה פ״ז - לט.

מפתח התורות

מפתח התורות



מוהרנ"תימי לח

שיחה צ״ג - יד.
שיחה קכ״ה - לח.

שיחה קל״א - ג.
שיחה קמ״א - ט.

שיחה קצ״ה - לד.

חיי מוהר"ן
שיחה מ״ה - לט.
שיחה פ״ב - טו.
שיחה פ״ד - לא.
שיחה כ״ח - יא.
שיחה ק״ד - מט.
שיחה קט״ז - ג.

שיחה קכ״א - יז.
שיחה קכ״ו - יד.

שיחה קנ״א - יא, יג, יז.

שיחה קס״ב - כו, מא, עב.
שיחה קס״ט - ט, כו.

שיחה ק״ע - ט.
שיחה קע״ה - מד.

שיחה קפ״ה - מא, נ, מז.
שיחה קפ״ו - מז.

שיחה קצ״א - מא.
שיחה קצ״ז - פב.

שיחה ר״ב - נ.
שיחה רי״ז - נח.

שיחה רכ״ה - ט.
שיחה רמ״ו - סד.

שיחה רס״ג - ג.
שיחה שמ״ו - כט.

שיחות ת״ג-ת״ו - פא.
שיחה תקע״ד - ט.
שיחה תקפ״ד - ל.

מפתח התורות
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