ד

מפתח כללי

א( סדר הנחת תפילין ........................................ב

כ( עין יעקב מסכת יומא  ................................................קסה

ב( מזמורי תהלים קיג ,קיד  .................................ג

כא( מסכת ביצה עם ביאורים
מדף כא עד דף כז  .............................................קסו

ג(

מאמר ד"ה הפך ים ליבשה
אחרון של פסח ,בסעודה ,ה'תשכ"ז  .........................ה

מתורת רבותינו נשיאי חב"ד:

שבת פרשת קדושים ,מבה"ח אייר ,ה'תשכ"ז .............כג

כב( שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים
אדמו"ר הזקן  .................................................קצד

ה( שיחת ש"פ קדושים,
מבה"ח אייר ,ה'תשכ"ז  ................................לו

כג( שולחן ערוך הלכות שבת
אדמו"ר הזקן  .................................................קצד

ו(

לקוטי שיחות – פרשת קדושים
)בלה"ק( כרך יב ..............................................מה

כד( לקוטי תורה
אדמו"ר הזקן .................................................קצה

ז(

ילקוט לוי יצחק על התורה לכ"ק הרה"ג הרה"ח

כה( שערי אורה

ד( מאמר ד"ה וידבר וגו' קדושים תהיו

המקובל ר' לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל  .................מח

אדמו"ר האמצעי  .............................................קצז

ח( ילקוט גאולה ומשיח – פרשת קדושים  ..............נ

כו( מאמרי הצ"צ – מאמרי הצ"צ תרי"ד-תרט"ו
אדמו"ר ה"צמח צדק" .......................................קצח

ט( שיעור יומי חומש לשבוע פרשת קדושים  .........נא
י(

שיעורי תהלים לשבוע פרשת קדושים  ............עט

יא(

שיעורים בספר התניא )מוגה(

לשבוע פרשת קדושים  ...................................פ
יב( לוח "היום יום" לשבוע פרשת קדושים .............צ
יג( הלכה יומית לעיון ברמב"ם ...........................צג
שיעורי רמב"ם – מהדורת חזק:

יד( – ג' פרקים ליום לשבוע פרשת קדושים  .........צו
טו( – פרק אחד ליום לשבוע פרשת קדושים  .......קיח

כז( תורת שמואל תרל"ב
אדמו"ר מוהר"ש  ............................................קצט
כח( שיעורים בהמשך המאמרים – תער"ב
אדמו"ר מוהרש"ב  ...........................................קצט
כט( ספר המאמרים ה'תרפ"ז
אדמו''ר מוהריי''צ  ..............................................רא
ל( לקוטי דיבורים
אדמו''ר מוהריי''צ  ..............................................רב
לא( דברי ימי הרבנית רבקה זי"ע נבג"מ .......................רג
לב( אגרות קודש

טז( – ספר המצוות לשבוע פרשת קדושים  ..........קכג

אדמו"ר מוהריי"צ  ...........................................................רד

יז( מסכת סוטה עם ביאורים
מדף ה עד דף יא  ............................................קכו

לג( פרקי אבות פרק א  .........................................רו

יח( נביאים וכתובים

לד( חומש לקריאה בציבור  ....................................רז

מלכים ב פרק י-יא ,תהלים פרק קיט  ..........................קנה

לה( לוח זמנים לשבוע פרשת קדושים .....................ריג

יט( משניות – מסכת מנחות
ביאור קהתי ...............................................קנז

לו( סדר מצות הדלקת נרות לשביעי ואחרון של פסח
וערב שבת קודש פרשת קדושים ......................רטו

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור ,שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

