ב“ה
)Vol. #2, Issue #17 (40

ערש“ק פרשת בשלח
יום הבהיר יו“ד שבט
ה‘תשע“ב

INSIDE THIS ISSUE
Leben Miten Rebben 1
Hemshech Kabbolas 2
HaNesius
"אילו קרבנו לפני הר
סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו"

Biography: 3
–Reb Avraham Shmuel
2
Q & A: 3
Tziur Pnei Harav
Ksav Yad - Pirsum 4
Rioshon

ב‘ ענינים
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ועד " ז בנוגע לחסידים (" בא
אונדז חסידים")  -שהתחלת ועיקר
כל הענינים היא ההכנה לשמה בב'
הענינים האמורים" :אפזאגן זיך פון
גשמיות און איבערגעבן זיך מקיים
זיין דעם רבי ' נס רצון  ,וואס דאס
איז דער רצון פון עצמות א"ס ב"ה".
(תורת מנחם השי“ת ע‘)961

לעילוי נשמת

מרת רחל ע"ה פינסאן
בת ר' אברהם ז"ל דריזין

יוסף ה' לי בן אחר.

(מאיאר)
נפטרה בשם טוב
י"ב כסלו ה'תשע"ב

נדפס ע"י ולזכות יבדלחט"א
בעלה ,הרה"ת ר' נחום יצחק,

ובניהם ובנותיהם
וכל יוצאי חלציהם
שיחיו לאורך ימים ושנים טובות
ובריאות
לזכות

החתן הרב התמים שלום דובער
הכהן

כ״ץ
וב״ג חי׳ מושקא ראזענפעלד
שיחיו
ליום נשואיהם י״ד שבט
התשע״ב
שיהי׳ בשעטומ״צ שיזכו לבנות
בנין עדי עד דור ישרים יבורך
כרצון כ״ק אדמו״ר זי״ע

"כ"ק אדמו"ר שליט"א
מליובאוויטש"
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עלענט
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מלחמת
היצר
עלענט

"
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שלא
יפרדו מעל צאן מרעיתם
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ב"ה .יום ב' ,כ"ו תמוז ה'תנש"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א
מצו"ב [=מצורף-בזה] המבוא לספר "ימי בראשית" שעומד
להופיע בקרוב.
המצו"ב הוגה ע"י [=על-ידי] כמה מומחים ואושר ע"י הנהלת
קה"ת וכו'
ובדעתי למוסרו בדפוס.
והנני בזה להגישו לכ"ק אד"ש [אדמו"ר-שליט"א] טרם
ההדפסה.
יוסף יצחק בן דבורה גרינברג
כ"ק אד"ש עשה עיגול מסביב לשורה המתחלת "המצו"ב
הוגה "...והוסיף בכתי"ק" :ומספיק כפשוט"

ו'

י' ש בט

ש "ק

י "א ש ב ט

א'

י "ב ש ב ט

ב'

י "ג ש ב ט

ג'

י "ד ש ב ט

ד'

ט "ו ש ב ט

ה'

ט "ז ש ב ט

פרק ו -ח
פרק ט-יא
ספר שופטים הל'
סנהדרין פרק א-ג
פרק ד -ו
פרק ז-ט
פרק י-יב
פרק יג-טו

פרק ה
פרק ו
פרק ז
הל' אבל פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד

