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גוט יום טוב! גוט יום
טוב! לשנה טובה בלימוד
החסידות ודרכי החסידות
תכתבו ותחתימו!

התקשרות
אחד מאנ"ש בהיותו ביחידות אצל
הוד כק אאמור הרה"ק זצוקללהה
נבגמ זיע התאונן על מצבו הרוחני
וביקש סדר בלימוד ובעבודה .
וביקש עצה וברכה על התקשרות .
הושיבו הוד כק אאמור הרהק
זצוקללהה נבגמ זי ע  ,למוד
המאמרים שלי ותהי מקושר.
(אג"ק הריי"ץ חלק ג ,ע' רפד)

חסידות

אדם כי יקריב מכם

ענין החסידות הוא לשנות טבע
המדות דנפש הבהמית הקשורים
עם הגוף – שלזה לא מספיק נגלה
דתורה בלבד ,אלא צריכים פנימיות
התורה דוקא  ,ובשביל זה המשיך
והוריד אדמו " ר הזקן את עניני
החסידות שיהיו מובנים בשכל
אנושי ,שעי" ז תוכל להיות הפעולה
בנפש הבהמית ובגוף באופן פנימי.
(משיחת י"ט כסלו תשי"ג)

בענין ג‘ שלבים דמעשה
אבות סימן לבנים
ראה לקו“ש חלק כה
וישב שיחה א
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ניגון תשובה

ניגון התעוררות
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ספר השיחות תש”ג ,אות צ”ד 2.
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"דער וואס וועט זיין שמח בשמחתי ,וועל איך עם
ארויסנעמען"...

(ע"פ שיחת י"ט כסלו תשי"ב)
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