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מעשיו תורתו ועבודתו

וילכו מחיל אל חיל עד אלקים בציון.

ונשלמה פרים שפתינו
עבודה

חסידשע בע " ב און חסידישע
בעלי עסקים פלעגן זיך קאכן אין
די חסידישע ניגונים  ,בא יעדן
איינעם פון די חסידים ,וואס פאר א
סוג אנושי ער איז ניט געווען ,האט
ער געהאט א געשמאק אין א ניגון.
דער ניגון איז אים געפעלן און ווען
ער האט געזונגען האט דאס אים
אפגעריסן פון זיין פראסטקייט און
אויפגעהויבן פון זיין מצב החולני.



”וואס וועלן די חסידים זאגן אז מ'וועט ניט דאווענען אונטען?"
–

(סה“ש תש“ג ע‘)95

ואהרן אחיך
יהיה נביאך

“וואו איז דער
יונגערמאן וואס בעט ברכות אלעמאל פאר זיין טאכטער?" –

א חסידישער ניגון

מוקדש לחיזוק התקשרות
לכ"ק אדמו"ר ,ולזירוז
התגלותו בגוף גשמי ,יבוא
ויגאלנו ויולכנו קוממיות
לארצנו הק' ,תיכף ומיד
ממש ,נאו!

נדפס ע"י מנחם מענדל בן
אסתר גאלדע
בקשר עם יום הולדתו,
לאיוש"ט

נדפס ע"י בן ציון בן חנה
עלשא
בקשר עם יום הולדתו,
לאיוש"ט

בדורנו תמו ההגבלות על
לימוד קבלה וחקירה
ראה לקו“ש חלק כ“ו
שיחת כ“ד טבת
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הל‘ מלוה לוה פרק ז-ט הל‘ עדות פרק יג
פרק יד
פרק י-יב
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פרק טז-יח
פרק יז
פרק יט-כא
פרק כב-כד
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