
גליון

מעיינאמעיינא
דמלכאדמלכא

שיעורי הקדמה ללימוד

תורת החסידות
מכ״ק מרן אדמו״ר שליט״א

יו״ל ע״י 
מכון 'שפה ברורה'
 דחסידי קאסוב

 יג 



כל הזכויות שמורות

 לקבל הגליון מדי שבוע בשבוע
e-mail ע”י 

יש לפנות להמערכת
במס’ 917-686-5892

toraskosov@gmail.com או אל

נערך ונסדר ע"י:

ישר
Publishing & Production

718.484.2189

 כל הוצאות 
עריכת והו"ל של הגליון

 נתנדב ע"י
ידידינו היקר שביקרים

רודף צדקה וחסד בכל מאדו והונו
בונה ומקים עולמות של תורה וחסד

איש האשכולות העושה גדולות

הרוצה בעילום שמו
לע"נ

הרה"ח מו"ה מרדכי ב"ר חיים אריה ע"ה
וזוגתו מרת טויבא רבקה בת ר' יעקב יואל ע"ה

הרה"ח מו"ה שלום נחמן ב"ר חיים ע"ה
וזוגתו מרת דבורה בת ר' משה אהרן ע"ה

והרה"ח מו"ה חיים אליהו ב"ר זאב ע"ה
וזוגתו מרת שיינדל בת ר' אלעזר ליפא ע"ה

הק'  שם  הבעל  מרן  הימים  שבעת  אור  של  מעיינותיו  הפצת   זכות 
ותלמידיו זי"ע, יגן בעדיו שירווה רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח ושיתברך בכל 

וחסד  חן  וימצא  והצלחה בכל עסקיו,  ידיו בשפע ברכה,  מעשי 
בעיני אלקים ואנשים בכל חפציו, מתוך עושר 

והרחבת  הנפש  שלות  ואושר 
הדעת כל ימי חייו
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 בס"ד 
 

 השיעור השבועי 

 הקדמה ללימוד ספרי חסידות
 בשבוע  שבוע באופן כללי מדי תקיים מ

בבית מדרשינו 
Streetth55-1353

 9:45בשעה  
 10:30עד שעה 

 [ואח"כ יתקיים מנין מעריב] 
 

 קול קאסוב  ניתן לשמוע השיעורים בקו 
 ] [1-5  718-682-2004במס' 

 וכן ניתן לשמוע מודעות אדות השיעור  
 ] 2-1במס' הנ"ל [

 לשמוע אם יש מקודם צלצל כל שבוע י לאכד
 מסירת השיעור   זמןב שינוי

 

 

 קהל חסידי קאסוב
 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א


