
בס"ד

חסידי אותנטי / למהירות רגילה
(ש"ת)1חב"ד

ניקולייב)(ש"ת2חבד
משה אמת

פתח שערי שמים בעלז
פתח שערי שמים תו"א

שבת קוידש (תו"א)
תהא השעה הזאת

וטהר ליבנו
מזמור לתודה (כי טוב ה')

רבינו שאג
שבענו מטובך
הטוב הטוב

הבל הבלים חב"ד
מתי יבנה

ניגון והריקותי לכם ברכה,חב"ד
משה אמת
ניגון קרלין

ניגון ריקוד חב''ד
אהללה

הנה מה טוב
לעשות נחת רוח

מיר מיינען נישט קיין כבוד
ניגון שורות (שורעס)

אשרי העם
הקפות ויזניץ

אורך ימים אשביעהו
כי הרבית

על זאת שבחו אהובים
ברוך הוא אלוקינו
ניגון קדיש מודז'יץ
ניגון קדיש ברסלב

קומי רוני
למנצח בנגינות

וחסד ה'

ואני בעודי
למעלה

חסדי השם
אהבת עולם תביא
ואמר ביום ההוא
שנשמע ונתבשר
וימלא משאלותינו

שהחיינו
נאר אמונה

והיה כעץ שתול
זייט מצליח
בזו השעה

נכספה
המה המה
ברידער

120למהירות/פאנק/דאנס/חסידי-מקפיצים

לעשות נחת רוח
קה זכות אבות

מי אנוכי
מלוך (יונגרליך)
ניגון קרעסטיר

אלו ואלו אומרים (סקולען)
לכבוד שבת (שמילי)

שיבוא (אילסון)
קומי רוני (ברסלב)

כי אתה שומע תפילה
שמע בני הרצליך

אדמה ושמיים
סיני לו נקרא ארי שבחבורה

(סמט)
פרוק ית ענך

ווען משיח וועט קומען
אליהו הנביא זכור לטוב

ישתבח שמו
אכן שמע אלוקים

אמת ואמונה כל זאת
מאך א ברכה
וכל מאמינים

ויעזור ויגן
ואמר ביום ההוא
ממלא כל עלמין
סבוני גם סבבוני

רחם בחסדך
(שניצלער)

בך בטחו (מוהרנ"ת)
כרחם אב

ואני קרבת אלוקים
חסידים ואנשי מעשה

יחד כל ישראל אגודה אחת
אני ישנה ולבי ער (קול דודי)

כי לא תשכח (בערי וובר)
שכן חובת

שיהיו שמחות
מאמין בניסים
ואנפהא פריד

ניגוני שמחה חב"ד
ניגון ר' שלמה הצהוב

דע לך בני
רוענו רועה ישראל

קדיש על ארעא
שמו של מלך

מאי דהוה
אין גדולה כגדולתך

ניגון פשיסחא
ניגון הצמח צדק

ניגון ויז'ניץ (מוטי שטיינמץ)
לחינא וחסדא (שלמה כהן)

קדשם

זכור אהבת קדומים
אחד יחיד ומיוחד
אנת הוא זן לכולא

היי צמאה ניע ז'וריצי
אשרינו חב"ד

יומם יצוה ה' חסדו
אם אמרתי

ואהבת לרעך
בואי בשלום מבד
כי תעבור במים

אחים בנפש
כולם שרים

כי טוב ה' (מזמור לתודה)
לא ימלט (בלסופסקי)

ויכולו (פלקוביץ)
לה' הארץ ומלואה

עברי אנוכי
התקבצו מלאכים

רחמנא חב''ד
לכל זמן ועת (שוואקי)

תעיתי כשה אובד
שיר הפרטיזנים

ניגון באבוב
דספזלטוב

2ז'כיתה
הרב טשרנוק המפג



יש תקווה
השם מלך

רבינו נחמן (ליפא)
מזרח מערב

נודה לשמך (ליפא)
ידידים רוממוך
הפכת מספדי;
שומרי שומרי

כבודו מלא עולם
מלאים זיו יידל

הנה מה טוב אהל
;שלום עליכם (פרידמן)

מה תמר

עתיד הקב"ה
בנין עדי עד ליפא

לגבי
אשר ברא פיאמנטה

דער רבי האט געהייסן
על הסלע הך
הענטעלעך

כל הנשמה ליפא
הם רק רוצים לרקוד

טייערע ברודער
אין אנחנו מספיקים (גרין)

שימו לב אל הנשמה
ונזכה הרצליך

אז ישיר משה רבנו
געוואלדיג (ליפא)

אלע אלע
יום זה מכובד
מנוחה ושמחה

ניגון באבוב
שובה ה' חב"ד

הפעם אודה את השם
מחשבות טובות

על כל אהודך- חי חי חי
שוכן עד (...)
בר אלעאי

ומעלה165למהירות-מהיררוק

נשמת הרצליך
הושע נא הרצליך
קשר של קיימא
המנגן בנגינתו
שמרה נפשי
ברוך הגבר

כל הנשמה מב"ד
עד אמצא מקום

צעקה
רבש"ע פריד

תמיד בשמחה
אל תתייאש

הכל לטובה מונה
ברוך השם זושא

עלינו לשבח סמט
מאמינבד

מאמינים וובר
אורייתא

עם ישראל לא מפחד
בחכמה יבנה בית

אנו משכימים (כהן)
חכה לו
שהחיינו

שפע רב (שוואקי)
מלך מלך
המה המה

יערב נא שיחי
זכרני נא

הן עם לבד
מלכותך מונה
היסח הדעת

הם באים באים

פתאום יבא
ניגון רש"י
למען דעת
אם תחנה

אברהם יגל
מודה אני פריד
כולם אהובים

הוא יגאל אותנו
מראה כהן

משכיני אחריך (כהן)
שלא עשני גוי גרטנר
שלא עשני גוי ליפא

ויתן בפי
מודה אני
וקווי ה'

החוט המשולש

הורה (ול"ג בעומר)

ניגון חופה אחיה הכהן
יוחנן הסנדלר

יומם יצוה ה' חסדו
פצ' פצ'

תרציאם21

חנניה
יוסף מוקיר שבת

שלום עליכם
יש בורא עולם

כי אנו עמך

בר יוחאי
ואמרתם כה לחי

לכבוד התנא האלוקי
אחותי
שורות

מזרחי

ריקוד מנצח-איציק אורלב
הלילה הלחתן דומה למלך

ילה

שבחי
אשורר שירה

אגדלך

לכבוד החתן
עוד ישמע בהרי

מברוק



ישמח חתני
אעופה אשכונה

השם מלך

פום כולם פם
מהפכה של שמחה

מי שמאמין לא מפחד

אחים בנפש
מאמין בניסים

יום השישי

שקטים (להיטים מוכרים)
לעשות רצונך
נפשי חמדה

ונפשי שפכי כמים לבך
בעבור אבותינו קמפה

ואמנם האיש הזוכה (מלאך)
הנני רופא לך

והנה ה' נצב עליו
ויהי נועם

מה תשתוחחי
לא לנו (סמט)
ריבון העולמים
שימני כחותם

זכור ברית
ויהיו רחמיך

פאר דיר
גשר צר מאוד

אבא מלך העולם
כה אמר ה' (מוטי שטיינמץ)

לבקש רחמים
כאיל שטיינמץ

ותערב
צמאה לך נפשי חב"ד

שומרי מצוותיה
תפילה לעני
ענוים ענוים

מודה אני שטיינמץ
פתח לנו שער

ואפילו בהסתרה
חזו בני חביבי

ואהבתך
ויתן לך בנים - אוהד

אנא ה' קרליבך

ממקומך קרליבך
אם תעירו
דוד המלך

אחת שאלתי (יונגערליך)
השבעתי

מי אנכי (דאווענען)
אחת שאלתי (קרליבך)

לעולם יהא אדם
כל העולם (ח. ישראל)

מלאכ  י רחמים
כל הנחלים קמפה

שערי שמים
וזכני לגדל

בראשית עולם
ואני בחסדך בטחתי

אלטרנטיבי

אין עוד מלבדו
אנא בכח

עד אמצא מקום
כי תעבור במים קרדונר

עשרה בני אדם
תוכו רצוף אהבה

בן אדם עלה
אמא אם הייתי

עלה קטן
שיר למעלות

מסוגל לתשובה
לכו נרננה יידל

רצה פריד
אדרבה

אילך נשאתי את עיני
יין הונגרי (דגן)

אלוקי נשמה שטרייכר
אלוקי נשמה דודו פישר

אלוקי - נמואל ארוש
אייכה

ניגון הנשמות
כמה טוב שנפגשנו

הלב שלי
לבחור נכון

על נהרות בבל
בין קודש לחול

אלוף העולם (חנן בן ארי)
סיבת הסיבות ישי ריבו
אמן על הילדים שלי
משכן (ביני לנדאו)

(נעימות, שירים יפים מעניינים, חדשים וישנים)

מנחה
אותך אבקש

עננו יידל
הנשמה לך יידל
איה שולי רנד

קודש היא לכם

על נהרות בבל
על זה היה מב"ד

מוחין דקטנות
תפילת טל ברסלב

יצוה ברסלב
דע כי יש שדה

ניגון רוסטוב
אדיר איום ברסלב

כאייל חב"ד
אך לאלוקים חב"ד
ומחליף את הזמנים

כולם אהובים שטרייכר



ניגוני התוועדות
שבת ויו"ט חב"ד

עסן עסט זיך
יעלה מבד

את אחי אנוכי מבקש
והכן פרנסתנו

הוא קלי (שוואקי)
אדם דואג

ובני ישראל יוצאים
כח פריד

דאגה מניין
לכשאפנה אשנה
אדון עולם (פיליפ)
אדון עולם מב"ד

כאיש אשר אמו תנחמנו

בענין השמחה
אמור מעט

אנא מלך מבד
התנערי
בשצף

וזכני פריד
אדון השלום פריד

ידיד נפש פריד
ידיד נפש פיליפ

ידיד נפש ברסלב
ישימך

יזכרם שטרייכר
הקשיבה אל רינתי

יוודע מב"ד
הרחמן הוא יזכנו מב"ד

נכספה מב"ד (השקט)
גם כי אלך מב"ד

סלח נא מב"ד מהאסק
ממקומך יידל
מקימי יידל
ברכי נפשי

שוועת עניים
אני מאמין מב"ד

והביאותים אל הר קדשי
מי שענה לאברהם

ונא אל תצריכנו
הוי כל צמא לכו למים

שמע בני מב"ד
אני מאמין מיאמי

עד אנה

שירי תורה (הכנסת ס"ת, הקפות שניות וסיומים)

אחת שאלתי
כי מציון

אשריכם ת"ח
משה אמת
נגיל ונשיש

אשרי מי
אשרי העם

עולם הזה דומה לפרוזדור
עולם הבא איז א גוטע זאך

המלוכה והממשלה
אנא עבדא
הוא יפתח
עבדו עבדו
והאר עיננו
כד יתבין

כד יתבין ורדיגר
ואהבתך

תורה הקדושה

ברוך הוא אלוקינו
יהא רעוא קדמך
.. לה' המלוכה

אשרי אדם עוז לו בך
אשרינו מה טוב חלקנו

טוב לי תורת פיך
תורת ה' תמימה

אמת אתה הוא ראשון

שירים לכבוד רבנים

ימים
כי אורך ימים
אשריכם ת"ח
צדיק כתמר
יפרח בימיו

צהלי ורוני
משכני

קול רינה וישועה
קול קול רנה

4צדיקים*ובכן

משכני שלמה כהן
מראה כהן

ימים (עמירן)
לאורו

שירי חתונה, אירוסין / חינה ושבע ברכות

עוד ישמע
עוד ישמע קרליבך

וישמע בבית זה
מהרה מהרה

שמח תשמח
שמח תשמח קרליבך



שמח תשמח פריד
ענבי הגפן פריד
ענבי הגפן מבד

כיצד השל
כיצד מרקדין פריד

מרקדין ג'רופי
והיו למשיסה
ישיש עליך

ויזכו לבנות בית נאמן
בית נאמן ורדיגר

בגלל אבות
בואי בשלום מבד

בואי בשלום שוואקי
מהרה מיאמי

אשר ברא מיאמי
אשר ברא פיאמנטה

שטר התנאים
ברוך הבא חתן וכלה

שהחיינו שוואקי
שהחיינו חזנות

לכה דודי מארש
לכה דודי ברסלב
אשת חיל ברסלב
אשת חיל שוואקי

מהרה שוואקי
שמח תשמח שוואקי

מי אדיר שוואקי
מי אדיר מיאמי

דוי הסר
פיה פתחה וולד

פיה פתחה אוף שימחעס
קשר של קיימא

חתן וגם כלה(אילסון)
זמן חופה

יאללה לרקוד (קובי ברומר

שירי שמחת בית השואבה

שאו שערים ראשיכם
ושמחת בחגך (אלכסנדר /

טשורטקוב)
הרחמן הוא יקים

ופרוש עלינו
אתה בחרתנו

קדשנו
שמחה לארצך

שמחם
שמחנו
צוה צוה

מן המצר
שבשפלנו
ניגון יו"ט

א גאנץ יאר פריילאך
המלוכה והממשלה

ארשת שפתינו
ותחזינה

תהא השעה הזאת
ועל ידי זה

ובאו האובדים
מה אשיב

ימין ה'
קלי אתה
אלו ואלו
רחמנא
והביאנו

אבינו מלכנו וקבל ברחמים-פתח
ותגלה ותראה

אנא עבדא

שירי אלול וימים נוראים

רחמנא חב"ד
חמול

מכניסי רחמים
לעשות רצונך - ריבו

ויאתיו
מלאכי רחמים
אבינו מלכנו

אבינו מלכנו חבד
אמת כי אתה הוא יוצרם

בספר חיים
אוחילה לקל

כי זוכר כל הנשכחות
והביאותים

אחת שאלתי
פנה לעלבון

מידת הרחמים (גפני)
והיה ביום ההוא

הנשמה לך

שערי שמים פתח (זאנוויל)
וכולם מקבלים עליהם
אבינו אב הרחמן בנט
תהא השעה הזאת

השיבנו ה אליך
וידע כל פעול

קולי שמע (ישיבה בויס)

פורים

ליהודים
ליהודים שנקר
ליהודים מבד
ליהודים פריד

ליהודים ויזניץ
ליהודים קרלין

ליהודים מיילך קאהן
ותוסף אסתר ותדבר

מחה תמחה
תמחה מב"ד

ויבוא עמלק (ברסלב)
להודיע ברסלב



להודיע קרלין
להודיע-להתוודע

ומרדכי יצא
אם מצאתי חן

הצילני
חייב איניש

אם יהודי היה יודע
א חיות אין א איד

עבדו את ה' בשמחה (דגן)

משנכנס אדר
ככה יעשה

ונהפוך
חג פורים

ויהי בימי אחשורוש
תשועתם

שושנת יעקב
שושנת מונה

ומי יודע אם לא לעת כזאת

וגם חרבונא זכור לטוב
א גאנץ יאהר פריילעך

רק בשמחה (דגן)
את המן תלו על עץ

על הניסים
רוח והצלה פריד
וכל קרני רשעים

ונהפוך - מיילך קאהן
ואני לא נקראתי

שירי חנוכה

על הניסים
מעוז צור

יוונים נקבצו עלי

חשוף - שוואקי
חנוכה אוי חנוכה…

הנרות הללו - אברהם פריד

מזמור שיר חנוכת
אור חדש

קרליבך

אהבת עולם
עוד אבינו חי
טוב להודות
אחת שאלתי

אני מאמין (לחן א')
ונשגב

אורך ימים
בואי בשלום (לחן א')

אליך
לכה דודי

והיו למשיסה
אתיתי לחננך

אדיר הוא
אליהו הנביא
ובאו האובדים
אם אשכחך

גם כי אלך (לחן א')
לולא תורתך

אנא ה'
ממקומך

למען אחי
משה ואהרן - מזמור לדוד

אשא עיני
לך

שפכי כמים
השיבנו

שמחה לארצך
בגלל אבות

מלוך

שירי שבת

מנוחה ושמחה
מעין עולם הבא

אגדלך
יום שבתון
קה אכסוף
כי אשמרה
מה ידידות

מזמור שיר ליום השבת
אנא מלך - מ.ב.ד

קה ריבון -פיטסבורג
קה ריבון - ויז'ניץ

ויהיו רחמיך
אדון השלום
השבת נועם

הוא אשר דיבר
וזכנו לקבל שבתות

משוך נועם
קדשם בקדושת השבת
חוקותיה במרה (מ.ב.ד)

אין ערוך (שטרייכר)
ישמח משה (ויזניץ)

טוב להודות לה'
ושמרו (קרליבך)

רזא דשבת
משה ואהרן
אנא בכח

רחם בחסדך
ידיד נפש פריד

ידיד נפש פיליפ
ידיד נפש ברסלב

נשמת כל חי
כתר יתנו לך
אנעים זמירות
קל מסתתר

מנוחה ושמחה מ.ב.ד
וזכני לגדל
פאר דיר

אלקא דיליה
שומרי מצוותיה (בניגון ויין מאמא

ויין)



שירים לקומזיץ

ליחדא שמא | נפתלי קמפה

מיין גאנצע הארץ | יואלי ווייס

שפכי כמים ליבך | חיים ישראל

יהא רעוא | מוטי שטיינמץ

דאווענען | יונגערליך

א אידלע | עקיבא געלב

מאיר'ל מיין קינד | יואלי קליין & שמוליק

לונגר

ר' ישעיה | שמשון ניימאן & משה

אייזנברג

מה תשתוחחי | יוסף משה כהנא

לב טהור | אלי הרצליך

אורים ותומים | שמעי ענגעל

לב נשבר | בערי וובער

שמע ישראל | דודי קאליש

מוציא אסירים | מנדי וייס

אני מאמין | אלי הרצליך

קדוש | אברומי שפיץ

אהבת חינם | יונתן שיינפלד

ואפיל תחינתי | יואלי דיקמן

זינג מיט מיר | חיים גולד

אביסל'ע רגאיי | דניאל אהביאל

ניגון ערב שבת | יוסף נויקומב

אנא השם | יואלי פולקוביץ & ידידים

ניגון הבעש"ט | חיים גולד

ניגון הכנה - שמיל | משה לאופר

לא רעב ללחם | פיני איינהורן

מודה אני - קאבר אידיש | דוד שוורץ

(עומר אדם)

אבא | אברהם פריד & ארי היל

לב שופכים/כל הנחלים | נפתלי קמפה

בעבור אבותינו | נפתלי קמפה

אנא ה' |  קרליבך

עד הנה |  א. פריד

משה ואהרן | קרליבך

ממקומך | קרליבך

ניגון התחזקות | יהודה גרין

עד הנה | אברהם פריד

והכן פרנסתנו | מרדכי בן דוד

שמע ישראל | בני פרידמן

אחרון אחרון - ליפא שמלצר

לטב עביד | אלי מרכוס

על לבבך | מוטי אילוביטש

יחיד | ארהל'ה סאמעט

שמע ישראל | אברמי רוט

משתוקק | פיני איינהורן

אינאיינעם | חיים ברוין & שלום סאל

לחדש נעורי | אברהם משה ברדוגו

בכל צער וצער | ארי רייך

גשר צר | אברומי שפיץ

ויתן לך בנים | אוהד מושקוביץ


