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סוף דבר
 ...סוף דבר וראשית הכל הוא ,
אשר כל התרגשות והתפעלות
צריכים לעצרה ולהוליכה הצנורות
גלגלים ואופנים ,אשר בעזרתו ית‘
תביא תועלת ממשית בפועל דבר
בקביעות עתים לתורה ,בהתעוררות
מדות טובות ,בחיזוק דרכי
החסידות והחסידים אין א ליכטיקן
ווארמען דאוונען  ,א געשמאקע
קשעמה“ט ,און טאן א אידן א טובה
בגשם וברוח.
(אג“ק כ“ק אדמוהריי“צ ח“ד ע‘
שא)

“

ואהבת לרעך כמוך ״זה כלל
גדול בתורה״ :יישוב התמי ׳ —
איך שייך ציווי על מדה
שבלב? — ע״פ פרש״י;
ההבדל בין שני המאמרים
בענין אהבת ישראל :ו) מאמר
ר׳ עקיבא ״זה כלל גדול
בתורה״ )2 ,מאמר הלל ״זוהי
כל התורה כולה ואידך
פירושא הוא״
ראה לקו“ש חלק י“ז
קדושים שיחה ב‘
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ובנו בחרתה מכל עם ולשון”

בין אדם
לחבירו

שו"ת או"ח ח"ב
שבת דף קנו ע"ב
משיחת ליל שמח“ת תשל“ז
לקו“ש חי“ח ע‘ 482

בית יוסף או"ח סי' ב ד"ה ומיהו
פרישה ,רמ"א שם
או"ח מהדו"ב סי' ב' ס"ו
ויקרא י"ח ,ג
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פרק ח .נוסח ההגדה.
הלכות שופר וסוכה
ולולב ..פרק א-ב
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פרק ד .הלכות קדוש
החדש פרק א-ב
פרק ג-ה
פרק ו -ח
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