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כל התורה כולה

“
“





“

“

ויהי רצון  ,שמהדיבור בכל ענינים
אלו  ,יתוסף בכל אחד מתלמידי
הישיבות כאן ,ובכל אחד מתלמידי
הישיבות בכל מקום שהם  -שילמדו
את כל התורה כולה! וכהדיוק בזה -
שהכוונה לכל התורה כולה
בפשטות!! ...
ויהי רצון  ,שכל אחד מכם יוסיף
בלימוד כל התורה כולה (כנ"ל) ,החל
מקביעת-עתים בלימוד הרמב"ם -
הכולל את כל התורה כולה  ,וכפי
שאדמו" ר הזקן מאריך במעלה הכי
גדולה של ידיעת כל דיני התורה
כולה ,וכמדובר כמה פעמים ...
ויהי רצון  ,שלימוד התורה שלכם
יכלול את כל חלקי התורה  ,וזה
קשור גם עם מיל וי רצ ונ ו של
אדמו " ר הזקן  -לימוד כל התורה
כולה ,שעפ"ז מובן ,שזהו ענין שיש
לו הגבלה .וזאת ניתן לקיים בפועל
ע"י לימוד הרמב"ם באופן
שמסיימים את כולו מתחילתו ועד
סופו.
( אור לבדר " ח מרחשון  -יחידות
לתלמידי הישיבות שיחיו  -תשנ"ב)
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שמואל שי‘ גרינברג
לרגל יום הולדתו
ביום א‘ ,ג‘ אדר

שתהי‘ לו שנת ברכה
והצלחה בכל עניניו
הכלליים והפרטיים
בגו“ר

שליחות יד
.עם הארץ

גדולות ונפלאות
)(Continued on page 3
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א חסידישער פילפול

”ווען ניט דער אלטער רבי ,וואלט ניט געווען קיין אידישקייט אין רוסלאנד!“
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