ָ
ְי
SHALOM & SHLEIMUS:שׁלֵ ם-רּו

It’s Rosh Chodesh of the future, so hop on your cloud
for a trip to the land of peace and perfection. Eretz
Yisroel is whole once more and its people are
gathered in from all four corners of the
earth, united as one nation. Elokus
is revealed to all, so Yiras
Shomayim is at its
peak too!

ונתתם ממנו את תרומת
 מלמד...ה’ לאהרן הכהן
שעתיד לחיות וישראל
נותנין לו תרומה

ִ ְו
עֹושׂין ְש ִׁמ ִטּין
ְ ְו
יֹובלֹות כְ ּכָ ל ִמ ְצוָ ָתן
ָ ָה ֲא
ָ מּורה ַב
ּּתֹורה
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… ולך
ת גב
…ה’ אלקיך אארץ
ת כל ה
ב
ירחיך לך א
ונת

ּגַ ְד ִּתי ַהּיֹום
ִה
ה’ ֱאֹלקיָך
לַ י ָבא ִתי ֶאל
ּכִ
ָה ָא ֶרץ…

Finally, we are fulfilling our
dream of keeping all 613
mitzvos—Hashem’s intention
from the first moment of Creation.
How many of these “new” mitzvos
?can you find within this picture

ת ִפלָ ּה
ת ְּ
מים
כִ ּי ֵבי ִתי ֵ ּביל ָה ַע ִ ּ
קּ ֵרא ְלכָ
ִי ָ

ּומ ֵדּי ַש ָׁבּת
וְ ָהיָה ִמ ֵדּי ח ֶֹדׁש ְב ָּח ְדׁשֹו ִ
ְב ַּש ַׁבּּתֹו יָבֹוא כָ ל ָב ָּשׂר לְ ִה ְש ַׁת ֲּחוֹת לְ ָפנַ י
ָא ַמר ה’ :העבים באין וטוענים אותם
ומביאין אותם לירושלים

ַהּכְ ָב ִׂשים יָרּוצּו
ּגַ ם כֵ ן
ֵמ ֲאלֵ ֶיהם

וְ ַעל ַהּנַ ַחל י ֲַעלֶ ה ַעל ְׂש ָפתֹו ִמּזֶ ה
ִ
ּומּזֶ ה ּכָ ל ֵעץ ַמ ֲאכָ ל … וְ ָהיָה
ִפ ְריֹו לְ ַמ ֲאכָ ל ,וְ ָעלֵ הּו לִ ְת ָ
רּופה.

כּו ִרים
ַה ִּב

שראל,
יש מי
ש וא
על כל אי עצמו
זוגות
ורה ל
ל … ד’
מצות עשהספר ת
ישרא
לכתוב
כל בני
ז יניחו
שאתפילין

ִ 9ניִמְּׁש

יעשה
ית
והעשירהמשיח
המלך

ם ִלינָ ה
ְטעּונִ י

