
פארנאנדער פאקן די פעקלאך
 ראש ישיבתנו - הרה"ת גרשון אבצן שי'

אור וחום ההתקשרות
 הרה"ת שניאור זלמן באראס שי'

והוא יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו
 הרה"ת אליהו סימפסאן שי'

ימות המשיח - לעבן מיט די צייט
 הרה"ת לוי יצחק סימפסאן שי'

     כינוס
 מיוחד

  ב"ה | ימות המשיח | חודש מר-חשון תשע"ז

Today, At 7:40 pm
Yeshivas Tomchei Temimim Lubavitch - Cincinnati,  

will gather for a Grand Kinnus, in which we will  
Strengthen our Commitment and make  
Hachlatos Tovos that will help us take  

the Kochos of Tishrei into action 
for the rest of the year.

Vi’Yakov Holach  
Lidarko - only with the  

Koiach of the Nossi!
 בשעת מען גייס ארויס אין דער וועג פון ויעקב הלך לדרכו, ד.ה. בשעת

 אז נאך חודש תשרי הייבט מען אן צו ארויס- גיין אין וועלט - אין עובדין
דחול, שכל הדרכים בחזקת סכנה...

 זאגם מען אויף דעם: ווען איז דאס א סכנה בשעת מען גייט אליין, בשעת
 אבער מען מען גייט אין שליחות פון אויבערשטן יעמאלט איז קיין סכנה

ניטא.

 נאר אזוי ווי מען דארף האבן א ממוצע, איז פאראן אויף דעם דער ממוצע
 המחבר, דער "אנכי עומד בין הוי׳ וביניכם", וואס בדורנו זה איז דאס דער
 "יוסף בן שבע עשרה שנה", וואס אויף אים שטייט אמרו צדיק כי טוב, -

 וטבע הטוב להטיב, אז עס נעמט אראפ אלע סכנות.

 און עס קען זיין דער ויעקב הלך לדרכו - בשעת מען גייט ארויס אין דער
 וועג פון דעם נייעם יאר, דארף מען מיטנעמען מיט זיך דעם "אמרו צדיק

 כי טוב", אז מען דארף ווערן זיינער א שליח, וואם יעמאלט איז מען
מובטח אז "שלוחי מצוה אינם נזוקים",

 און יעמולט וועט זיין דער "ויבא יעקב שלם" - דער רבי וועט אונז
 אלעמען מיט נעמען אנקעגען משיח'ן, און מען וועט אריינטאגצן אין דער

גאולה העתידה במהרה ממש!

- שבת בראשית תשי"ז

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


