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elqk h"i wxanà"èéìù ø"åîãà ÷"ë ìéàåäù ÷øáîä çñåð .ä"á

ìáú éáçøî ìëá åéçéù ù"ðàì çåìùì

á"ðùú'ä ,åìñë è"é äìåàâä âç úàø÷ì

ה'תשנ"ב. לכסלו, י"ז ב"ה,

ח"י והמשכו לכסלו החסידותבטו"ב בלימוד טובה לשנה כסלו וי"ט

ותחתמו, תכתבו החסידות ודרכי

ובתפלה. ובגמ"ח בתורה ובכלל המבצעים, בכל רבה פעילות כולל

טוב טוב, כי בו שהוכפל ג' ביום הוא כסלו י"ט שהשנה ובמיוחד

לבריות. וטוב לשמים

וגו'. ונגבה וצפונה וקדמה ימה דופרצת באופן זה וכל

שהיא בשנה הנ"ל בכל מיוחדת øåáéòäוהדגשה úðùבתורה שנקראת ,

" äîéîúבשם äðù:הרמז בזה יש ה'תשנ"ב, ובשנת ,"ä'יúהאùנתðפלאות

á.כל מכל כל

כח ונותנים תוכנם שענינם ולחנוכה, לחנוכה ההכנה לימי זה ומיום

זה בכל ולהוסיף התורה, ואור מצוה נר הבית פתח על כאו"א להדליק

השנה. כל ובמשך החוץ, גם ושיאיר ביתו, פתח על ליום מיום

האמור. בכל ולהצליח

על רבינו משה וברכת תפילת קיום למהר גם זכאין יומין וה"ז

זמרות נעים שבס' צדי"ק מזמור וחותם בסיום שליט"א מבנ"י כאו"א

משיחא, מלכא דוד ישראל,

:äìôúáå ç"îâáå äøåúáäהעוסק כל גו', בשלום פדה יט) נה, (תהלים עה"פ א) ח, (ברכות חז"ל כדרשת
כו'. הצבור עם ומתפלל ובגמ"ח בתורה

:'â íåéá àåä åìñë è"é.וש"נ לח. סי' אדה"ז ֿ קודש אגרות – (תקנ"ט) הגאולה ויום בשנת כהקביעות
:áåè éë åá ìôëåäùעם זה מקשר ועוד) ואילך. א לג, (בראשית ובאוה"ת ז. א, בראשית עה"פ פרש"י

לבריות. וטוב לשמים טוב א) מ, (קידושין מחז"ל
:úöøôå.יד כח, ויצא

:"äîéîú äðù" . . úàø÷ðù.ה"ה פי"ב ויובל שמיטה הל' רמב"ם (במשנה). א לא, ערכין ל. כה, בהר
:ìë ìëî ìëáמכל "בכל אשר ולהעיר ואילך. סע"ב טז, ב"ב וראה המזון. דברכת הרביעית ברכה נוסח

בגימטריא הוא הגאולה."÷õá"כל" על שרומז שם), לב"ב חת"ס חידושי (ראה
:úéáä çúô ìò . . ÷éìãäìחנוכה הל' או"ח טושו"ע וראה ה"ז. פ"ד חנוכה הל' רמב"ם ב. כא, שבת

ס"ה. סתרע"א
:äøåúä øåàå äåöî øðשבת פרש"י ע"פ – חנוכה לנרות במיוחד ושייך כג. ו, משלי – הכתוב לשון ע"פ

כו'. מצוה נר כי הפסוק שם על בנרות חנוכה) (נס קבעו לפיכך ב: לב, מקץ ובתו"א בנים). (ד"ה ב כג,
:íåéì íåéî . . óéñåäìå.ס"ב שו"ע שם. שבת

:ïéàëæ ïéîåé.א כט, תענית ראה
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רצון יהי' – עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה' נועם ויהי

ידיכם, במעשה שכינה שתשרה

כוננהו, ידינו ומעשה

בגאולה בימינו, במהרה השלישי, המקדש בית ובמעשה – ויה"ר

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

ובברכה בכבוד

/ïäàñøåàéðù íçðî/

�

à"èéìù ø"åîãà ÷"ë ìéàåäù ÷øáîä çñåð

úåìåãâä úåéåãòååúäá åéçéù íéôúúùîäì çåìùì

á"ðùú'ä ,åìñë è"é äìåàâä âç úàø÷ì

ה'תשנ"ב. לכסלו, י"ז ב"ה,

בהפארבריינגענישן המשתתפים ַלכל

שליט"א – כסלו די"ט הגדולים

ולברכה. לחיים לחיים,

החסידות בלימוד טובה לשנה כסלו וי"ט ח"י והמשכו לכסלו בטו"ב

החסידו ותחתמו.ודרכי תכתבו ת

וגו' בשלום פדה ויקויים יהי' ואחת אחד שבכל מהשי"ת רצון ויהי

ובמילואו,

חז"ל כביאור לזה, הכלים בעשיית העוסקושיצליחו שזהו בהכתוב

ובתפלה, ובגמ"ח והחסידות) (הנגלה בתורה

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י
כאן. תהלים

úéá . . åäððåë åðéãé äùòîå:éùéìùä ùã÷îä.עה"פ תהלים מדרש

:'åâå íåìùá äãô.יט נה, תהלים
óì"æç øåàéáë.א ח, ברכות




