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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

שיחיו שרה שטערנא ורעייתו לייב ישראל לר'
רוטנשטיין

שתחי' מרים הדס בצ"ה החיילת הבת הולדת לרגל
מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

מאור להצלת מיוחדים התרמה ימי
שלוחי למשפחת פעוט של עיניו
המשיח מלך שליט"א הרבי

לפרטים:
www.matching.click/helplevi

יצחק ללוי יד טובמושיטים מזל

 
    
   
    
    
    
  
    
    
    
  
    

  
    

ה) יא, (שמות בכור כל ומת

אבותיהן, אצל הבכורות כל נתכנסו
הביא משה שאמר מה כל להם ואמרו
בואו שנחיה? מבקשים אתם אין עלינו,
ואם מבינינו הללו העבדים את ונוציא
אפילו להם, השיבו מתים. אנו הרי לא
מכאן. יוצאים אינן מתים המצרים כל

והלכו הבכורות כל נתכנסו עשו מה
בבקשה לו: ואמרו פרעה אצל להם
הרעה שבשבילם הזה העם הוצא ממך
לעבדיו, להם אמר ועליך. עלינו תבוא

אלו. של שוקיהם וקפחו צאו

כל ונטלו יצאו מיד הבכורות עשו מה
"למכה שנאמר אביו, והרג חרבו אחד
למכה י) קלו, (תהילים בבכוריהם" מצרים
למכה אלא כאן, כתיב אין מצרים בכורי
אבותיהם משנהרגו בבכוריהם, מצרים
ישן) (תנחומא אותם. והרג הקב"ה נגלה

אור היה ישראל בני ולכל
לה) יב, (שמות במושבותם

של בבתיהם רק לא היה זה, אור
לכל עימם הלך אף אלא היהודים,
יהודי כשהגיע אפילו הלכו. אליו מקום
מאיר אורו היה המצרי, שכנו של לביתו

שם. לו

ישראל לבני היה במצרים שעוד כשם
גם הוא הסדר כך במושבותם, אור
אור שורה יהודי כל על הגאולה. בזמן

ילך. אשר בכל אותו ומלווה קדושה,

במצרים היהודים שבהיות וכשם
שהאיר האור בכח ישראל, בני יכלו
לבתי גם מפריע באין להכנס להם,
זה קדושה אור מעניק כך המצריים,
הגויים על גם ושליטה תוקף יהודי לכל
ארצות להם "ויתן כנאמר וארצותיהם,
גאולה) (פניני גויים".

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:51 16:36 ירושלים

17:52 16:51 תל-אביב

17:51 16:40 חיפה

17:54 16:55 באר-שבע

17:55 16:53 ניו-יורק

ונקה - וגו' ה' דיבר אשר הדבר :
אנקך. לא

כח). יג- מו, (ירמיה

במצרים החושך בזמן

מלך דבר

בא פרשת

בא

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות

03-658-4633 טלפקס
רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

אפילה חושך "ויהי התורה מספרת חושך מכת על
ולכל .. אחיו את איש ראו לא מצרים. ארץ בכל

במושבותם". אור היה ישראל בני

של והנהגתם חושך, מכת מתוארת חז"ל במדרשי
מאיר הענן "במצריים המכה: בזמן ישראל בני
אור, היה בנ"י ולכל .. למצרים ומחשיך לישראל
.. וזהב כסף כלי להם ומראה לישראל מאיר והיה
שואלים והיו להם, מראה היה שבמטמוניות ומה

כרחם..." בעל להם ונותנים

אור היה ישראל "ולבני הפסוק המשך המדרש, לפי
כללה והמכה חושך, ממכת חלק הינו במושבותם"
ואור למצרים, שהחשיך (ניסי) חושך פרטים: שני
כל את להם והראה ישראל לבני שהאיר (ניסי)
שיוכלו כדי המצרים, של במחבואות האוצרות

וזהב. כסף כלי מהמצרים להשאיל אחר-כך

החושך מכת מטרת
"ולבני- הפסוק רש"י, פירוש לפי זאת, לעומת
בפני עניין הוא במושבותם" אור היה ישראל
בני של המגורים שבמקום כך על המדבר עצמו,

המכה. הגיעה לא גושן), (בארץ ישראל

המצרים, בבתי הסתובבו ישראל שבני זה ואת
כי עצמה, המכה אודות מהפסוקים רש"י לומד
המכה של הכוונה כל הייתה שזו סובר רש"י

של האוצרות את לראות יוכלו ישראל שבני –
היציאה בעת מהם אותם לשאול כדי המצרים

ממצרים.

שהחשיך נס היה המדרש לפי אחרות: במילים
לחפש יוכלו ישראל שבני בשביל אבל למצרים,
שיאיר נוסף נס להיות צריך היה המצרים בבתי

המטמוניות. את להם

שבני בשביל הייתה המכה מטרת כל רש"י, לפי אך
ולכן המצרים. בבתי וזהב כסף כלי יחפשו ישראל
החשיך לא למצרים שהחשיך הנס מלכתחילה,

ישראל. לבני

אור של עבודה
הוא, המדרש מפירוש שינה שרש"י לכך הטעם
ציווי את מקיימים שכאשר הידוע הכלל על-פי
הטבע, כללי לפי זאת לעשות להשתדל יש ה',
ולא וטבעי גשמי חפץ יהיה המצווה של שהחפץ

ניסים'. 'מעשה

המדרש לפי כי המדרש, מפירוש משנה רש"י ולכן
מהמצרים (להשאיל ה' ציווי את קיימו ישראל בני
שהראה ניסי אור – נס באמצעות וזהב) כסף כלי
ומכאן המצרים. בבתי טמון שהיה מה את להם
את חיפשו ישראל שבני רש"י של סברתו

טבעי. אור באמצעות בבתים האוצרות

רומז ממצרים, הוציאו ישראל שבני זה, רכוש
שהיו הקדושה ניצוצות לבירור ברוחניות
לקדושה הניצוצות בירור של זו עבודה במצריים.
והפיכת תורה-ומצוות קיום הוא האדם, בעבודת

הקדושה. לרשות יהודי של הרשות דברי

ישנם רש"י שלפי לומר, יש לעיל המוסבר ולפי
והתפילה התורה לימוד את יש עבודה: סוגי שתי
ויש במושבותם"), אור היה "לבני-ישראל (שזה
ובירור ומצוות, תורה בקיום בעולם העבודה את
האוצרות של והחיפוש חושך, מכת (שזה העולם.

בבתים).

להכניס – אחת עבודה זה המדרש פירוש לפי אך
"בתי החול ענייני בתוך התורה לימוד את
הוא בני-ישראל" "ולכל הפסוק (שלכן המצרים"

חושך). ממכת חלק

הגבלות אין ליהודי
לקראת כעת בעבודה גדול עידוד ללמוד יש ומזה
צריכים העניינים שיכל אף-על-פי הגאולה:
של מצדם הוא זה כל הרי הטבע, בדרכי להיעשות
לקיים יוכלו ישראל שבני כדי אבל ישראל. בני
והקב"ה הגבלות שום אין בשלימות, ה' רצון את
חושך) במכת (כמו גלויים ניסים כך לשם עושה
עבודת את לעשות ישראל לבני לאפשר כדי
– המדרש כפירוש – יותר ועוד הטבע. בדרכי

ניסי. היה האור שגם

משיח פני לקבל מתכוננים לבב וטוב שמחה ומתוך
איתם". וזהבם "וכספם ממש, בקרוב צדקנו

(46 ע׳ לא חלק שיחות לקוטי (ע״פ



ה'תשנ"ב שבט י' המשיח, מלך שליט"א הרבי קודש מדברי חלק

ממש! נפשות פיקוח - אלו דיבורים
בנוגע ומבהילה מוזרה שמועה לאחרונה שמעתי
ישראל, בארץ הממשלה של והחלטה לדיבורים
מדברים לפועל ישראל. מארץ חלקים מסירת אודות
שקוראים שנים 5 של לתקופה תכנית אודות כעת
מדברים אופן באיזה משנה לא אבל אוטונומיה. לה
אלו דיבורים בפועל שהרי זה, את ומסבירים זה על
תחנם" ד"לא המפורש האיסור בגדר הם אלו ועניינים
אלו ודיבורים העולם! לאומות מארץ-ישראל חלק שום למסור שאסור

בפועל. ישראל מארץ חלקים למסירת סוף כל סוף יביאו

ובתורתו בה' כפירה זה הרי זה אודות שמדברים שזה נמצא וממילא
האוטונומיה אודות אלו דיבורים ארץ-ישראל. ובקדושת ובארץ-ישראל
קטנים חלקים רק ולא ישראל מארץ חלקים למסירת ראשון צעד הינם
והרי וכו׳ וירושלים חברון עזה, שומרון, יהודה כמו גדולים חלקים אלא

ממש! נפשות פיקוח של עניין זה

זה את ומסבירים ואומרים חושבים שהיהודים מה משנה שלא וכאמור
שמדובר זאת מפרשים והם זאת, מפרשים העולם שאומות איך אלא
והקמת בפועל מארץ-ישראל חלקים מסירת שסופה תוכנית אודות
הגרים לערבים תשאל אז ערבית, מבין הרי אתה פלסטינאית. מדינה
שמדברים מה אודות מתכוונים שהם שמה לך יגידו שהם ותראה שם
חלקים להם שמוסרים בפועל פירושו שנים 5 של אוטונומיה על
נוגע זה איך וממילא פלסטינאית. מדינה להקים כדי מארץ-ישראל
מסתכלים שהגויים איך הוא העיקר כי זה את יפרשו היהודים איך כלל

זה. על

וחילול השם חילול הוא האוטונומיה לתוכנית בנוגע הדיבור עצם רק
ומצוות תורה שומרי שאינם יהודים בארץ-ישראל שיש זה הקודש.
ישראל שממשלת המדובר כאן אבל בפרטיות, להם בנוגע זה הרי

ותורתו... ה' נגד גלויה מלחמה תכריז

לחץ... גורר לחץ
ראיה והא מארץ-ישראל. חלקים למסור הראשון הצעד זהו בפועל הרי
מהגויים שנתרשמו בגלל זהו שעושים שמה אומרים עצמם הם שהרי
מאומות התרשמו שוב אז לחץ עוד כשיבוא כן אחרי ואז וכו' לחץ ושיש
ללחץ שכשנכנעים בעבר בפועל זאת שראו וכפי סוף לדבר ואין העולם

.(..) לחץ עוד מביא זה הרי

כאלו לעניינים שותף ח"ו יהיה ובתורתו בה' המאמין שיהודי יתכן לא
תהיה ולא תתבטל שממשלה עדיף זה ולפי כזה. לעניין חתימה ולתת
לחץ בגלל ורק אך אלא אלו אודות מדברים לא שהרי יהודית ממשלה
המצב הוא כך באם אז אומרים), בעצמם שהם (כפי העולם אומות
העולם אומות של ממשלה ליצלן רחמנא – שיקימו עדיף זה לפי הרי
ארץ-ישראל, עם לעשות מה לכתחילה יחליטו והם בארץ-ישראל
בטח אתה כאלה. עניינים על שיחתמו יהודים יהיו לא אז הפחות ולכל
קעמפ-דייויד לעניני הסכים לא שבתחילה בגין מנחם מר את מכיר
הנשמע וכפי ויתורים, לעשות התחיל בסוף אבל זה, נגד בתוקף והיה

מארץ-ישראל. חלק על שויתר זה על מתחרט היום עד

אפשר היה זה את עושים היו בקב"ה מאמינים שלא אנשים אם ממילא
אודות חתימה יבוא שמהם בקב"ה שמאמינים אנשים אבל להבין,
בהקב"ה מאמין שמיר ה'. חילול זה הרי מארץ-ישראל חלקים מסירת
הוא שדווקא כלל מובן בלתי דבר זה הרי ולכן ארץ-ישראל, ובקדושת
ארץ- של חלקים מסירת שפירושן תוכניות אודות כעת לדבר יסכים
בהתאם יתנהגו ובאם אחד, מה' הוא ארץ-ישראל ביטחון ישראל.
לביטחון בנוגע לדאוג מה אין אז שצריכים כפי הדרוש התוקף ובכל
מכיוון שנים 5 של עניין אודות רק מדברים בינתיים ארץ-ישראל.
יש אבל מארץ-ישראל, חלקים למסור שרוצים ברור להגיד שמפחדים
מארץ-ישראל. חלקים ימסרו סוף כל שסוף ברורה שכוונתם לומר

הילולת יום השנה, טבת בכ'
חב"ד בית הקים הרמב"ם,
דוכן את הצדיקים בהילולות
בסמיכות האגרות-קודש
הרמב"ם של קבורתו למקום
מאות את לזכות בכדי בטבריה,
לרבי בכתיבה העולים ואלפי
באמצעות המשיח מלך שליט"א

האגרות-קודש.

לכתוב שבאו הרבים היהודים
לקבל זכו המשיח למלך
לאחת, אחת מפורטות תשובות
תשובותיו על והסיפורים
שליט"א הרבי של המדויקות
העת, כל התגלגלו המשיח מלך
מהבחורים אחד שמספר כפי
דוכן את שהפעילו הפעילים

הת' האגרות-קודש,
גבריאל: שי' דוד

הגיע אחד יהודי
שליט"א לרבי לכתוב
המשיח מלך
ברכתו את ולבקש
הקדושה, ועצתו
את פירט כשבמכתבו
האם – התלבטויותיו
לקנות עבורו כדאי
דווקא אולי או דירה
כך ועל עדיף, לשכור

שהתקבל במכתב, לכתוב. הגיע
הרבי ענה ו'רטו, אגרת י"ז בכרך

המשיח: מלך שליט"א

למכתבו במענה וברכה! "שלום
דא, בכגון דעתי ידוע כבר . .
ולא בית לקנות הדבר שנכון
דמי באותן שהרי דירה, לשכור
יש לאחר, שמשלמים שכירות
. . לעצמו המשכנתא לשלם
בכל טוב לבשר יצליחו והשי״ת

האמור"...

*

האגרות-קודש דוכן למאהל
בישיבה שלומד בחור נכנס
לרבי לכתוב וביקש ליטאית,

המשיח. מלך שליט"א

המכתב את לכתוב כשסיים
האגרות-קודש, לכרך הכניסו
אדוננו "יחי הכרזת לאחר כמובן
המשיח מלך ורבינו מורנו
הרבי לו כתב וכך ועד", לעולם
ה' בכרך המשיח מלך שליט"א

א'תנג: אגרת

ימי עם בקשר וברכה! "שלום
ובאים, הממשמשים הפורים

תשומת את לעורר בזה הנני
פורים, ממאורעות לאחד לבבכם
הוראה ממנו ללמוד יש אשר
מספרים . . ועבודתנו בעבודתכם
הגזירה שיצאה בשעה כי חז״ל,
מרדכי יצא ר״ל, וכו׳ להשמיד
אלף כ״ב וכינס עיר ברחובות
ללמדם רבן בית של תינוקות
ואחת אחד כל על . . תורה
הצדיק מרדכי אשר להתבונן,
לכל ראש הסנהדרין, מרשי שהי׳
הנה בדורו, כמשה הצדיקים,
בכבודו יצא כן, פי על אף
ביראת תורה ללמד ובעצמו
לילדים נפש ומסירות שמים
רבן. בית של תינוקות קטנים
לזכור מאתנו ואחת אחד כל על
כי בנפשו אדם ידמה אל תמיד:
פוטר ומצבו מעמדו
בחינוך מלטפל אותו

הקטנים"...

מתוכן התרגש הבחור
לאחד והראה המכתב,
שישב הפעילים
כתב אשר את לצידו,
מלך שליט"א לרבי

המשיח.

אני בה "בישיבה
הבחור, סיפר נמצא"
אחר בחור עם יחד לומד "אני
הלימוד אך בלימודו, שמתקשה
בלימוד. לירידה לי גורם עימו
מלך שליט"א לרבי כתבתי
האם - שאלתי את המשיח
אותו עם הלימוד את לעזוב
להישאר עליי שמא או בחור

עימו. בלימוד ולהמשיך

שליט"א הרבי לי כותב "והנה
"לזכור שעליי המשיח מלך
כי בנפשו אדם ידמה אל תמיד:
מלטפל אותו פוטר ומצבו מעמדו
ברור כאשר הקטנים", בחינוך
וללמוד להמשיך שעליי הוא
מבלי מתקשה בחור אותו עם
כשאת הפרטי, מצבי על הבט
שליט"א הרבי מסיים המכתב
"ואני – בברכה המשיח מלך
חיל אל מחיל תלכו כי תקוה
אחר בעלי׳ בקודש מעלין להיות
השעה. לדרישת מתאים עלי׳,
בעבודתכם הצלחה בברכת
בני מספר להרבות - ובעיקר
על המושפעים ישראל ובנות

ככה"... פעמים כמה ידכם

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

ליום פרק שבט היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ה. פרק עבדים. הל'

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

הלכות משפטים.. ספר וגו'. אודך
א. פרק אלו. בפרקים שכירות..

ב. פרק

והוא הקרבנות ספר וגו'. אזבח לך ח. פרק מעילה. הל'
א-ב. פרק אלו. בפרקים פסח.. קרבן הלכות תשיעי.. ספר

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

א. פרק אלו. בפרקים חגיגה.. הלכות ט-י. פרק

א. פרק אלו. בפרקים בכורות.. הלכות ב-ג. פרק

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק
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הרמב"ם בהילולת מדוייקות תשובות

שתקום ביכולתי שהיה הכל שעשיתי וכשם
בכיוון ימשיכו באם הרי . . ממשלה דווקא

הפרטי (שמו מענדל מנחם אני אזי כאלה דיבורים אודות זה
נגד שלי הכוחות ובכל התוקף בכל שילחם הראשון יהיה הק')
תשנ"ב) שבט (יו"ד הממשלה! שתתפרק שמיר

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הממשלה שתתפרק ילחם

הרמב״ם בהילולת הדוכן

העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
הפצת את ומרחיבים מצטרפים

שבוע. מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:
WhatsApp מנוי +1(646)7702811
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שנה בשבעים הנשיאות שלימות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

חיים, שנות של בהקשר שבעים, המספר
כפי האדם, של בחייו מיוחדת שלימות מסמל
שבעים בהם שנותינו "ימי בתהלים שנאמר
הרוחני, בהקשרה כמובן זו, לשלימות שנה".
בפעולותיו מדובר כאשר מיוחדת משמעות יש
ישראל עם שקוראים וכפי בישראל, נשיא של
אלעזר רבי של המיוחד תיאורו את הסדר בליל
הכריז שנה", שבעים כבן אני "הרי עזריה: בן
ישראל. עם את להנהיג עלותו ביום אז, הנשיא
באופן נוסף פן על מלמדת דבריו כשמשמעות

ההנהגה. שלימות - לעמו המנהיג השפעת

בשלימות זאת, מבאר המשיח מלך שליט"א הרבי
כשכל ביטוי לידי שבאה כפי האדם של פעולותו
שבע כל את מעשיו ע"י מבררים כוחותיו עשר
מסמל שבעים המספר שבעים). (וביחד מידותיו
למטה. פה האדם עבודת שלימות את כן, אם

מושלם חיבור
מלך שליט"א הרבי לנשיאות השבעים שנת
הקרוב, בשבוע העולם מציין אותה המשיח,
אותה שהציב כפי עבודתו, שלימות את מסמלת
שבט בי"א לגני" "באתי הנשיאות קבלת במאמר

ה'תשי"א. בשנת

הגואל של בפעולתו עוסק המאמר, של עיקרו
מאז השביעי המנהיג רבינו, משה הראשון,
הבורא כוונת את שהשלים אבינו אברהם
ובהקמת בתחתונים' 'דירה ית' לו לעשות
עניני הפיכת של הגדול למהפך הביא המשכן,
זו פעולה העליונה. הכוונה למשלימי הזה עולם
בהפיכת יהודי, כל של בפעולתו מאז, נמשכת
כחלק המסייעים לענינים הגשמיים עניניו כל

הרוחנית. מעבודתו

בפרשתינו, המתואר מאחורי שעמד מה גם זה

המצרים מאת להשאיל נדרשו ישראל כשבני
כדי שלהם, והזהב הכסף וכלי חפציהם את
כל את להפוך - המשכן להקמת בהם להשתמש

הקב"ה. בשביל לכלים העולם עניני

דורנו של החידוש
הדורות, כל לאורך נעשתה זו עבודה ואכן,
של ביותר הבולט באופן ביטוי לידי ובאה
של חייו לאורך וגשמיות, רוחניות איחוד
"חלק הרוחנית נשמתו בין והחיבור היהודי
הנברא הגשמי גופו לבין ממש" ממעל אלו-ה

העפר. מן

בדורות שלימות לידי עדיין בא לא זה חיבור
כאשר עבודתם, באמצע באיבו, ונקטע הקודמים

למעלה. ועלתה הגוף מן הסתלקה הנשמה

שלימותו לידי העולם מגיע זה, שבדורנו אך,

מגלים העולם ועניני פרטי כל הרוחנית.
של מהבריאה כחלק שלימותם את במציאותם
מבוררים. שאינם חלקים נשארים לא הקב"ה,
כי בעובדה למצוא ניתן לכך הביטויים אחד את
ליהודי הפרעה אין בהיסטוריה, לראשונה כיום,
בעולם! מקום בכל - בגלוי ומצוות תורה לשמור
ההפרעות כל ביטול על מכל, יותר המעיד דבר

העולמות. חיבור בעבודת התחתון של

המרכזי לכינוס כולנו
קובע תשנ"ב, בא פרשת בשבת הקדושה בשיחתו
דורנו, של חידושו כי המשיח מלך שליט"א הרבי
בכך מתבטאת שלימות לידי זו עבודה מגיעה בו
ויחד הגוף בתוך מחוברות נשארות שהנשמות
לחיי נצחיים חיים מתוך ישראל, עם כל עוברים

והשלימה. האמיתית הגאולה

הרבי אצל כמובן שמתחיל זה, עצום שינוי
ועד, לעולם וקיים חי - המשיח מלך שליט"א
חדש לשלב לנשיאות השבעים בשנת מגיע
עניני כל וחיבור בתחתונים' 'דירה עשיית של

והשלימה. האמיתית לגאולה העולם

מרכזי כנס השבוע אי"ה יתקיים זה, יום לקראת
נשיאות שנות שבעים לרגל החגיגה שמרכזו
,(3.2) שבט לט' אור הקרוב, שני ביום ואור,
תל באוניברסיטת סמולרש ע"ש באודיטוריום

בערב. 7 בשעה אביב,

במעמד ואחת אחד כל של האישית השתתפותו
בכל התקיפה לאמונתנו הביטוי היא זה, חשוב
ונבואותיו ברכותיו התממשות הקדושים, דבריו
הוראותיו כל קיום לחיזוק הפעילות והמשך
נבואתו: בפרסום ובמיוחד והכללים, הפרטיים
הגאולה מגיעה הנה - בא משיח זה הנה

והשלימה. האמיתית

המברק נוסח ב״ה.

המשיח מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק שהואיל

תבל מרחבי בכל שיחיו לאנ״ש לשלוח

ה׳תשנ״ב שבט, יו״ד ההילולא יום לקראת

ובתר דורנו דנשיא הילולא עניני בכל רבה הצלחה
והטף. והנשים האנשים אזיל1 גופא רישא

אהבת ומתוך פעילות התועדויות ובפרט כולל
שבת להוי', קודש ובשבת ההילולא ביום ישראל,

שבת, ובמוצאי שירה,

שלאחריהם, הימים בכל ופירותיהן שלהן והמשך2

נועם ויהי משיחא: מלכא דוד בספר היעוד3 ויקויים
ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה'

כוננהו, ידינו

רמה4, ביד יוצאים ישראל ובני

והשלימה. האמיתית בגאולה ממש בימינו במהרה

בברכה

החתימה/ /מקום

א. מא, עירובין אזיל: .. ובתר .1

ע"ז) ו(נוסף נמשכת עצמה הפעולה והמשך: .2
באתי מרד"ה גם וכמובן בכאו"א, ומעלה – פירותיהן

(דההילולא). לגני

(טו"ב). י"ז צ, תהלים היעוד: .3

(בשלח ההילולא יום פרשת תחלת רמה: .. ובני .4
ח). יד,

תש״ל שבט י׳ משיח׳. של תורה ׳ספר בסיום

sms


