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א חסידישער ניגון
בשם אדמו"ר הזקן:
גענא רט
ַ
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בא ַ
מען ַ
האלט אין עבודת
און וויסן וואו מען ַ
וואס ווייס ניט וואו ער
השי"ת .דער ָ
האלט און מיינט ַאז ער איז ַא ירא
ַ
נאר
שמים ,איז ַא שוטהַ .א קונץ ַא ַ
צונאר.
ָא ּפ ַ
(ספר השיחות תש"ו ב' דחג
הסוכות )

לזכות
הרה"ת נחמן בן

חי' בתי'
וזוגתו מרת פראדל בת
אסתר גאלדע
שיצליחו במילוי
שליחותם כפי רצון
ולנח"ר כ"ק אדמו"ר
מתוך שמחה ובריאות
הנכונה

לכל דבר יש לימוד הוראה
בעבודת ה„ .מהו ההוראה
מהדין ”אין נזקקין אלא
לתובע תחלה“?
ראה לקו“ש חלק ט“ז
משפטים שיחה ד„

מ'דארף איין-נעמען די וועלט דורך

לכשיפוצו מעיינתיך חוצה
לימוד התורה

מעלה
עם הארץ

גיי לערן!

2

טמטום המוח

3

אף הוא בחיים



(ע"פ שיחת מוצש"ק פ' בשלח ,ליל י"ד שבט תשל"ט)

פשוט ליעב האבען דעם רבי ן
ההתקשרות האמיתית היא בלימוד המאמרים והקונטרסים ,בהתועדות
אנ"ש שי' ובהתעוררות האהבה ,מנהג החסידים המקושרים  -בכל דור
ודור  -שהיו קובעים להם זמן מיוחד מהם שעה ליום או פעם לשבוע,
לשתי שבועות או לחדש ,להתעורר ברגשי אהבה למורם ורבם  -פשוט
ליעב האבען דעם רבי'ן [= פשוט לאהוב את הרבי] בהאהבה מודגשת
בלב כמו אהבה בשרית לאשה ובנים  -נוסף על הזכרון בכל ברכת
המזון בהרחמן הוא יברך את מורנו  -ובהתעוררות רגשי אהבה היו
מציירים לעצמם אותם הזמנים שהיו ביחידות או ששמעו דא"ח או היו
בעת התועדות ,שבאופן הנהגה כזו היו תמיד מקושרים ,והעולה כל
כולנה היא עבודה בפועל ,כל אחד לפי יכלתו ,הן בעצמו והן עם זולתו.
)אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ,ח"ו ע' שנג)
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