
 



 
 
 
 
 

                                    
                                   

במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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 דיני ימי תחנונים וערב ראש השנה –המשך סימן תקפא 











 


 




 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

                                    
                                   

במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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 סדר תפלת עשרת ימי תשובה וראש השנה –המשך סימן תקפב 


 





 
 


 



 




 



 
 
 
 
 

                                    
                                   

במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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 דין ברכת השופר –המשך סימן תקפה 
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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 דיני שופר של ראש השנה –המשך סימן תקפו 


 


 

 











 



 
 
 
 
 

                                    
                                   

במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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 דיני שופר של ראש השנה –המשך סימן תקפו 








 



 


 


 

 
 



 
 
 
 
 

                                    
                                   

במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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 דיני שופר של ראש השנה –המשך סימן תקפו 




 
 
 


 








 
 

 



 
 
 
 
 

                                    
                                   

במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
 

–13 


 

 
 

 

 

lLlL 
 

 
 

 דיני שופר של ראש השנה –המשך סימן תקפו 



 
 
 





 








 



 
 
 
 
 

                                    
                                   

במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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 דיני שופר של ראש השנה –המשך סימן תקפו 
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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 דין התוקע לתוך הבור –המשך סימן תקפז 
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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 זמן תקיעת שופר –המשך סימן תקפח 
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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 מי הם הראוים לתקיעת שופר –המשך סימן תקפט 
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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 מי הם הראוים לתקיעת שופר –המשך סימן תקפט 
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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 ר הראוי לתקיעת שופרסד –המשך סימן תקצ 





 






















 



 
 
 
 
 

                                    
                                   

במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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 סדר הראוי לתקיעת שופר –המשך סימן תקצ 
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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 סדר הראוי לתקיעת שופר –המשך סימן תקצ 





 






 





 

 
 



 
 
 
 
 

                                    
                                   

במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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 סדר תפלת מוסף ביחיד –המשך סימן תקצא 
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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 תפלת מוסף בקול רם –המשך סימן תקצב 
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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 ודיני הקידוש, שנולדה בראש השנהביצה  –המשך סימן תר 
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במעגל "  ה"הלכות  ר"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ה"ע  הלכות  ראש  השנה  מחולק  לשלשים  יום  קודם  ר"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  בבתי  מדרשות.    הבאויזכה  להיות  בן  עולם,  ה"יום  קודם  ר'  ל
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יום" הלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  

 !מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הלכות בכל יום כל השונה –תנא דבי אליהו : אליהו הנביא הבטיח לנו! זכור, אחי אהובי
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