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ענין השמש
מען האט אמאל גערעדט וועגן
דעם ענין פון א שמש  .די עובדא
פון א שמש איז צו וועקן .ער וועקט
אלעמען ,צי יענער וויל אדער ניט,
איז ד ער שמש טוט זיינס  ,ער
קלאפט אין לאדן און וועקט .ווייל
באמת וויל יענער נאר ער שלאפט,
דארף מען אים אויפוועקן.
(ספר השיחות תש"ה ע‘ ) 26

לע“נ
הרה“ח הרה“ת
ר' אברהם ב“ר מאניס
צבי ע“ה
נפטר י“א מר-חשון ה'תש“ס


א' כתב לכ"ק אדמו"ר על רצונו לנסוע לרוסי' להשתטח
על ציוני רבותינו נשיאנו
וענה לו הרבי בכתי"ק:
"כמה פעמים היית על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר?"
(מפי השמועה)

ומרת דייכא בת החבר
ר' ברוך ע“ה
נפטרה כ‘ תמוז ה‘תשע“א


נד' ע“י

משפחת וויינגארטען
שיחיו

“

“

צער גידול בנים

קס


מליצי יושר

ברכות דף י ע"א 3.
ח"ב ע' תקלז 4.
אמר החסיד וואס העלפט טראכטין מיין ,איהר רבי זאלט טראכטין ,אייער טראכטין קאן
העלפין .אמר כ״ק אאמו״ר (הצ״צ) יע ,אבער מי דארף מודיע זיין ווי עס גייט ,יש מח׳ ויש
מח׳ ,ומח׳ טובה מועלת כו׳.
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שוה לכל נפש

,עם הניגון הזה אפשר להתפלל טוב"
".והדבר מועיל לפתיחת הלב ,אפשר לרחוץ היטב את הכלי בדמעות חמות

שוה לכל נפש

מודעה רבה',

To be continued
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