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דבר מלכות
מתורתו של הרבי בעניני דיומא

לימוד עניני בית הבחירה
המשכן ובית המקדש נחלקים בכללות לשלושה חלקים:
א .חצר/עזרה ,אליו מותר גם לישראל להכנס .ב .היכל,
שהכניסה אליו מותרת רק לכהנים .ג .קדש הקדשים,
שהכניסה אליו מותרת רק לכהן גדול (ביום הכיפורים).
ועל פי דברי חז"ל על הפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי
בתוכם"" ,בתוכו לא נאמר אלא בתוכם ,בתוך כל אחד
ואחד" ,ישנם ג' חלקים הנ"ל גם בעבודת כל אחד ואחד
מישראל:
 .אחצר – שבו הכיור וכנו לקידוש ידים ורגלים –
היינו כאשר נכנסים לקדושה מההתעסקות בעניני
חוץ (זאת אומרת ,לא רק כהנים – שענינם עבודה
בתחום הקדושה עצמו) ,צריך לכל לראש לרחוץ
ידיו ורגליו מהלכלוך שדבק בו בהיותו בחוץ ,כי
"המתאבק עם מנוול מתנוול כמותו" ,ובהמשך לזה
– עיקר העבודה הנעשית בעזרה (חצר) היא הקרבת
הקרבנות ,הכוללת :שחיטה ,זריקת הדם והקטרת
החלב ,וענינם בעבודה :שחיטה ,היינו הוצאת
החמימות – דם – מעניני עולם הזה (שההתעסקות
בהם צריכה להיות בלא לב ולב) וזריקת הדם –
החמימות – לה' ,לענייני הקדושה ,וכן הקטרת החלב
– שענינו תענוג – לה'.
 .בההיכל – שבו נמצאים מזבח הפנימי (שעליו
מקטירים את הקטורת) ,מנורה ושולחן – שענינם
הוא עבודת ה' בתוך תחום הקדושה עצמו ,היינו
תפילה ותלמוד תורה.
 .גקודש הקדשים – שבו היתה תכלית השלימות של
עבודת הקטורת ביום הכפורים ,ובו נמצא הארון
– שענינם בעבודה היא המסירות נפש שבתפלה
ולימוד פנימיות התורה.
ר"ח מנחם־אב ה'תשע"ח

גליון מס' 2

הודעות הקריה |

מידע חשוב לאנ"ש שי'

"גן ישראל – ארץ הקודש" – סבסוד
מיוחד
גם השנה מעניקה אגודת קרית חב"ד
סבסוד מיוחד לתושבי צפת השולחים
את ילדיהם לאחת מתכניות הקיץ של
רשת מחנות הקיץ "גן ישראל – ארץ
הקודש" שע"י אגודת קרית חב"ד.
הקעמפ לבנות מלא עד אפס מקום ,אך
נותרו מספר מקומות בודדים בקעמפ
הבנים ובישיבת קיץ ,בהנחה מיוחדת
לתושבי צפת של  ₪ 750לילד.
לפרטים והרשמה יש להירשם בהקדם
,www.ganisrael.co.il
באתר:
ובמקום המיועד לכך להכניס את קוד
ההנחה המיוחד.Tzfat5778 :

בעקבות פניות של רבים שלא ידעו
על האפשרות לקבל מענקים לשמחות,
הוחלט בהנהלת הקרן לאפשר להגיש
בחודש הקרוב בקשות על שמחות
שנערכו אצל משפחות הקהילה החל
מתחילת שנת תשע"ח ,בתקווה שנוכל
להיענות לכל הבקשות .הקודם – זוכה!
אנו שמחים להשתתף אתכם
בשמחותיכם!

חנות "שמחת חיים"
בהמשך על ההודעה על חליפות חדשות
ויוקרתיות העומדות לחלוקה לאנ"ש
ולתלמידי הישיבות בחנות "שמחת
חיים" הייעודית שנפתחה בבית "אוצר
הסת"ם" ,הרינו להודיע כי במהלך
השבועות הקרובים ,ועד לראש חודש
אלול הבעל"ט ,התמשיך החנות להיות
פתוחה עבור אנ"ש בימים שני ,שלישי
וחמישי בין השעות  19:00-21:00וניתן
לקבל  2חליפות עבור כל בן משפחה,
בכפוף לתשלום סך בין  50ל₪ 80-
(במזומן) לכל חליפה ,כהשתתפות
בהוצאות החלוקה.
החל מראש חודש אלול יהיו שינויים
במתכונת פתיחת החנות ,כפי שיפורסם.
בתכנית בעזהי"ת פעולות נוספות
במסגרת החנות החדשה .עקבו אחרי
העלון והפרסומים.
קרן השמחות
קרן השמחות ממשיכה להשתתף
בשמחות בני הקהילה .עשרות משפחות
קיבלו מענקים ללידה ,בר ובת מצוה
וחתונות .לפרטים והרשמה לקבלת
המענקwww.chabadtzfat.org :

גמ"ח שמחות
הרינו שמחים להודיע על פתיחת גמ"ח
להשאלת ציוד לשמחות .מחסן הציוד
נמצא במשרדי האגודה בקומת הגשר
של קרית חב"ד ,והוא כולל כסאות,
כיסויי כסאות ,מפות ,כלי הגשה
לבר ,אגרטלים וקישוטים לשולחנות,
סלסלאות דקורטיביות ,ציוד לפינת
קפה ועוד.
לתיאום ביקור והשאלת ציוד ,יש
להתקשר למספר  052-664-9481בין
השעות  14:00-16:00ו21:00-23:00-
בלבד.
שמחים לארח אצלנו את אליהו הנביא!
נולד לכם בן בשעה טובה? מתכננים
ברית? קרן שמחת חיים ו"אוצר
הסת"ם" מזמינים אתכם לערוך את
סעודת ברית המילה באולם "היכל
מנחם מענדל" שבאוצר הסת"ם ,עם
הקייטרינג שתבחרו.
התחדשנו עם "כסא של אליהו" וכרית
מפוארת לתינוק .עלות האולם –
עלינו!

מזל טוב והרבה נחת חסידי!

הזמנים המוקדמים
לחודש מנחם־אב
אזור צפת

סוף זמן קריאת־שמע

09:18

סוף זמן תפילה

10:26

חצות

12:42

שקיעה

19:28
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דבר הקריה

שליח הרבי ,הרב חיים קפלן

שמחנו לשמוע תגובות חיוביות רבות
על הוצאת העלון הראשון ,נשמח מאוד
להמשיך ולשמוע את רחשי הלב של
הקהילה ,ולקבל תגובות ,הערות והארות
– ובמידת התאמתם ,נשמח גם לפרסמם
בעלונים הבאים.

1 .1להוות דרך לתקשורת בלתי אמצעית
בין אגודת קרית חב"ד לבין חברי
קהילת חב"ד בצפת.
.2

וכדי להבהיר ,וגם במענה לשאלת כמה
וכמה ,לגבי מטרותיו של העלון.

.3

ת"ל ,במשך השנים קהילת חב"ד בצפת
גדלה ומתפתחת ,השכונה המרכזית "קרית
חב"ד" מתרחבת ,בתי כנסת חדשים
נפתחים ,מוסדות החינוך מתרחבים והמון
זוגות ומשפחות צעירות נוספות לקהילתנו
החשובה.

.4

העלון ,כשמו כן הוא ,עלון מבית אגודת
קרית חב"ד בעיה"ק צפת ת"ו ,המוסד
הראשון והמרכזי שהוקם על ידי הרבי
בצפת כדי להחזיר את עטרת צפת ליושנה,
וממטרותיו:

.5

2להודיע ולעדכן את אנשי הקהילה
על הפעילויות המתקיימות על ידי
האגודה.
3לחלוק את הוראותיו הקדושות של
הרבי בכל הנוגע להקמת קרית חב"ד
ומוסדותיה בצפת.
4ללמוד על ההיסטוריה של הקמת קרית
חב"ד ומוסדותיה באמצעות מסמכים
מרתקים מארכיון המוסדות.
5ללבן יחד עם הרבנים ,השלוחים
והמשפיעים בקהילה נושאים חשובים
בחינוך ובהנהגה היום יומית.

בב' מנחם אב ימלאו  45שנים ליום בו הגיע
אבי מורי הרב אריה ליב קפלן ז"ל בשליחות
הרבי לארץ הקודש כפי שמסכם הרב אפרים
וולף במכתב את הדברים שאמר לו מזכירו
האישי של הרבי ,הרב חדקוב:

״...הערב מגיע לארה"ק שליחו של כ"ק
אדמו"ר שליט"א לצפת ר' לייב שי' קפלן.
הוא נאמן לזה וע"י נסיעתו רוצה לחסוך
מאנ"ש דארה"ק .המטרה לעשות שם נחלת
הר חב"ד מספר  .2המקום נמצא ע"י מירון
ויש שם תפקידים מיוחדים ,להתחיל עם בית
הכנסת חב"ד ,כולל .כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזרז שעוד בשנת תשל"ג יתפללו בביהכנ"ס
חב"ד בצפת.
יש עליו עומס גדול ,והוא צריך לקבל סיוע
מכולם ,להכירו עם אנשים וכו' ,וג"כ למסור
ע"כ לחפר ,מיידנצ'יק ווילמובסקי.
הדבר צריך להיעשות לשם ולתפארת עס
זאל נישט רייסין די אויגן (=שלא "לנקר את
העיניים") ושיהי' באופן בעה"ב.״
הרבי אומר שהמוסדות בצפת צריכים
להיות "לשם ולתפארת" ,הבה נעשה יחד
כל התלוי בנו למילוי רצונו של הרבי!

הלכות הקריה
המרא דאתרא הרב מרדכי ביסטריצקי
בהמשך למאמר בגליון הקודם ,בדיני
כיבוד אב ואם:
•מה לעשות במקרה שאביו מצווה
אותו לעשות דבר המסכן את עצמו?
השל"ה הקדוש כותב שכאשר שלח יעקב
את יוסף לראות את שלום אחיו ,אע"פ
שיוסף הצדיק הבין בשכלו שעלולים
להרוג אותו שהרי ידע היטב ששונאים
אותו ,ובכל זאת הלך בזריזות בשליחות
אביו ,ולא אמר לאביו כלום ,ומכאן יש
ללמוד שמותר לאדם לסכן את עצמו
כדי לקיים את ציווי אביו .ואע"פ שאמרו
רז"ל אם אומר לך אביך חלל את השבת
לא תשמע לו כי שניכם מחויבים בכבוד
ה' ,הרי זה רק בדבר שבין אדם למקום,
שאסור לו לקיים את ציווי אביו ,אך
בדבר הנוגע לעצמו ,אף אם הוא מעמיד
את עצמו בסכנה ,הוא רשאי למחול כדי
לעשות רצון אביו.
אבל באחרונים מצינו שחלקו על השל"ה.
הכתב סופר כותב על כך  2טענות :א.
אין מביאים ראיה מלפני מתן תורה ,ב.
הרי במקרה של פיקוח נפש אומרים "חלל
עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות
הרבה" ,ואף על פי כן השבת אינה נדחית
מפני כיבוד הורים ,כיון שנאמר וחי בהם,
על פי זה ,כל שכן שאין לו לקיים מצוות

כיבוד הורים באופן שמעמיד את עצמו
בסכנה ,ואסור לו אפילו להחמיר על
עצמו.

כדי שלא לפגוע בבריאות האב,
אך אביו מצווה עליו לגלות לו מה
מחלתו ,האם חייב לגלות לו? הדין
הוא שאינו חייב לגלות ,אם חושש
שיפגע בבריאותו של האבא ,כיון
שזה ציווי שאינו נוגע לגופו ולמדנו
שיש מחלוקת הפוסקים כנ"ל.

•מה לעשות במקרה שהוא רוצה למחול
לאדם שפגע בו ,אך אביו מצווה עליו
שלא למחול?

•במקרה שאדם בירך את ברכת המפיל
ואביו שואל אותו ומבקש ממנו לענות
 משום כבוד אביו מותר לו לענותלו.

החיד"א כותב דאין איסור לבן לסרב
במקרה כזה ,אך בכל זאת יעשה זאת
בדרך כבוד ,ואם רוצה להחמיר על עצמו
רשאי.

במקרה כזה אינו מחויב להישמע ,שהרי
אסור לשנוא אדם מישראל אלא אם
כן ראהו עובר עבירה (וגם בזה ידועים
דברי אדמו"ר הזקן בתניא פרק ל"ב שגם
הרחוקים מתורת ה' שמצווה לשנאותם,
מצווה לאהבם גם כן) ,וכאן הרי זה כאומר
לו לעבור על איסור דברי תורה ,שאין לו
להשמע לו.
•במקרה שאדם מעוניין להתפלל
במקום מסוים בו יוכל להתפלל
ולכוון יותר ואביו רוצה שיתפלל
דווקא בביהכנ"ס שלו ,שם אינו יכול
להתפלל באותו אופן ,אינו מחויב
להישמע לו.
•במקרה שאביו חולה ומתברר שהבן
חלה גם כן והוא מנסה להסתיר זאת

•במקרה שציוו ההורים על בניהם ציווי
הפוגע במשפחה שלהם ,למשל לגרש
את האשה ,שלא לכבד אותה וכיו"ב,
אינו חייב להשמע לדבריהם.
•מה הדין כאשר לפניו  2מצוות ,כיבוד
הורים ומצווה אחרת שהיא מצווה
עוברת ,היינו שלא ניתן לקיים את
שניהם (לדוגמא :אביו ציוה לשרתו
אך צריך ללכת ללויה)?
אם יש אדם אחר שיעשה את המצוה
השניה ,הרי שעליו להשאר לכבד את
אביו ולקיים את בקשתו ,אך אם אין מי
שיעשה מצווה זו – הרי שעליו ללכת
לקיום המצווה.

קרית חינוך

פניני חינוך עם אישי חינוך בקריה

"חינוך חסידי" מהו?
מדוע במכתבי ברכה לחתני בר-מצווה,
מאחל הרבי שיגדל להיות חסיד ורק
אחר ירא-שמים ולמדן( .ברור שלא
התאימו את הסדר רק כדי ליצור ר"ת
של חי"ל .ההפך הוא הנכון :התואר
"חיל" מתאים למי שהדגש הראשון
בחינוכו היא שיגדל לחסיד ,וכל היתר
– בא רק אחר-כך).
הצלחתו של החינוך החסידי אינה
נמדדת בכמות דפי הגמרא שקלט
החניך ,הוא אינו מוערך בתעודת
הערכה וציונים ,הצלחתו האמיתית
אינה נמדדת כלל בפרמטרים וכלי
מדידה קונבנציונאליים.
ידוע הדו-שיח המפורסם בין הגאון ר'
חיים מבריסק ז"ל (מנהיג עדת הליטאים
בדורו) ובין הרבי הרש"ב נ"ע בעניין
דומה.
הרבי רש"ב נשאל ע"י רבי חיים מדוע אין
שמים דגש מספיק בישיבות החסידיות
(בשיחות ובהתוועדויות וכדומה) בנושא
של שמירת הלשון – לשון הרע ,רכילות
וכדומה ,למרות היותו איסור דאורייתא
 איסור חמור לכל הדעות; ואילו ענייןגילוח הזקן שלכמה דעות הנו "רק איסור
דרבנן" ,וישנם היתרים שונים בנידון ,הרי
בישיבות חסידיות הוא בבחינת ייהרג ואל
יעבור (וחילופיהן בישיבות ליטאיות).

 /הרב יוסף יצחק חיטריק

על כך ענה לו הרבי הרש"ב נ"ע כי מי
שנכשל ,רח"ל ,בלשון הרע וכו' ,הרי זה
כישלון ביכולתו למשול ברוח תאוותו
(בסגנון ההלכתי – מומר לתיאבון).

אך אם הצלחנו לתת לילד כלים
עצמאיים ,כדי שיוכל – באמצעותם –
להתמודד ,בבוא היום ,עם הניסיונות
שלו – הצלחנו במשימה.

מה שאין כן המגלח את זקנו – הרי זה
כישלון בהשקפה ,כי הוא פשוט "קל
דעת" ,המסתפק בקולות ,ובנוסף –
מחשיב איסורי דרבנן כדבר שח"ו "קל"
וגמיש יותר וכו'.

דבר זה ,אכן לא נרשם בתעודת הציונים
בסוף השנה.

ההוכחה לכך .הנכשל בלה"ר ,אם יעמידו
אותו על טעותו אף רגע אחד לאחר
דיבורו – יתחרט ,אך המתגלח – יישאר
תמיד בעמדתו ,וירגיע את מצפונו .הוא
אינו מסוגל להתחרט ,אדרבא ,יש לו
הצדקה מוכנה למעשיו ,מאחר והכישלון
הוא בהשקפתו.
◆ ◆ ◆
החינוך ,אפוא ,אינו רק כדי לכפות את
חיי התורה על האדם ,אלא ,בעיקר,
לשנות ולכוון את השקפתו .מבחינה
מסוימת ,עניין זה חשוב יותר מהעמסה
של "חומר לימודי" ,גם אם מדובר
בתורה.
כי אם ח"ו לא ישנו את חשיבתו
והשקפתו של החניך – לא חינכנו אותו
(אולי לימדנו אותו).

אוצרות הקריה
מענות קודש מהרבי בנוגע לקרית חב"ד ומוסדותיה בצפת

במהלך עבודות התכנון לבניית קרית חב"ד ,בתאריך כ"ט ניסן
תשל"ד ,כתב הרב קפלן ע"ה לרבי כדלהלן:
בנוגע לשם להשכונה – ע"פ ההוראה לכתוב הצעות הננו להציע:
1 .1קרית חב"ד (ליובאוויטש)  -צפת – (בהוספת תיבת ליובאוויטש
יש בזה אותיות "לוי יצחק")
2 .2ישוב חב"ד – צפת (ע"פ לשונו של כ"ק אדמו"ר שליט"א במכתבו
"הישוב החב"די בצפת" ,וגם "ישוב חב"ד" בגי' מנחם מענדל)
3 .3מרכז (או :מחנה ,מעון ,מרום ,מצפת) חב"ד צפת – ר"ת צמ"ח
(ע"פ הידוע שאדמו"ר הצ"צ יסד הישוב בצפת לראשונה ואחריו
– יבלח"ט כ"ק אדמו"ר שליט"א).
במענה לכך מיום כ"ח אייר תשל"ד כותב הרב חדקוב:
במענה למכתבו מכ"ט ניסן בשאלתו בדבר השם להשכונה ,יש לקרוא
אותה בשם "קרית חב"ד".

תחרות לימודית כשלעצמה ,הרי זה דבר
חשוב .קנאת סופרים תרבה חכמה ,אך
אין זה אלא אמצעי בלבד.
המטרה היא שהחניך יבין שהוא חייב
ללמוד ,וישתוקק לכך גם ללא תחרות.
אם התלמיד ישמע ממוריו והוריו ,רק
עד כמה "בני הוא גאון" ועד כמה הוא
"עילוי" ,וכמה מסכתות הוא כבר יודע
בע"פ וכל כיוצא באלו ,תתחזק אצלו
השקפה מוטעית לגמרי.
אנו צריכים לתת לילד את ההרגשה
שעל הישגיו לא מגיע לו פרס .כי הקב"ה
חנן לו כישורים וחושים ,המאפשרים לו
להגיע לאן שהגיע.
התהילה והתפארת תהיה כאשר אנו
נראה בו תנועה של התעלות.
כאשר נבחן בו פעולה-עשייה מעבר
ליכולתו השגרתית.
אנו חייבים לתרום לו השקפה יהודית-
תורנית-חסידית טהורה.
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זכרונות הקריה
מההיסטוריה של מוסדות חב"ד בצפת
בעלון הקודם הזכרנו את התכנון הראשוני לבינוי מוסדות החינוך של
הקריה .הפעם נציג מברק מעניין שכתב הרב קפלן לשר החינוך.
בראשית שנת תשל"ח ,עוד טרם אכלוס הקריה ,התברר כי יש כוונה לבנות
באזור השטח שעליו עומד כיום בית חנה ,שטח שהיה אז עזוב ושומם
לחלוטין ,מבנה לבית הספר עבור החינוך העצמאי .זה לא התאים לתכניות
העתידיות של קרית חב״ד ...הרב קפלן פנה במברק לשר החינוך מר זבולון
המר ,מר א .שמואלי מנכ"ל המשרד ומר א .ישראל מנהל מחלקת הפיתוח,
כדלהלן:
נודע לנו כי דנים על הקמת בי"ס חינוך עצמאי בכנען בצפת בגוש מס' 13095
חלק מחלקה .6
הרינו להביא לתשומת לבכם כי השטח הזה הוקצה לקרית חב"ד ע"י משרד
השיכון למטרת מוסדות ציבור ב 1974-וכי הוגשה להם תוכנית הקצאה
כללית בזמנו .כן הוגשה תכנית כזאת למיפוי למשרד החינוך ב 1975-בצירוף

מפה עם סימון חלוקת
השטח.
שטח זה נמצא בלבה
של קרית חב"ד המקימה
קריה של  500דירות
שמתוכן  150בשלבי
גמר ,והשטח חיוני
לבי"ס על יסודי לבנות
עם פנימיה לדיירי
הקריה ושמחוצה לה.
הרב אריה קפלן
מנהל קרית חב"ד

חדשות הקריה

מפעילות האגודה וקרן שמחת חיים
חלוקת חליפות

המתיבתא

עשרות רבות של תושבי הקהילה הגיעו לחנות "שמחת חיים" שבאוצר הסת"ם
לקבלת חליפות עבורם ועבור ילדיהם .יצויין כי על אף שהחליפות הינן ברמה
גבוהה מאוד ,המידות שלהן קצת קטנות יותר מהמידות הרגילות .סיבה טובה
נוספת להקפיד על שמירת משקל וויתור על משקל עודף...

באולם "היכל מנחם מענדל" שבאוצר הסת"ם נערכה מסיבת סיום לתכנית
ה"מתיבתא" שהתקיימה זו השנה השלישית במתחם הישיבה.
הנחה את האירוע מנהל המתיבתא הרב שניאור גערליצקי ,ונשאו דברים ,המרא
דאתרא הרב מרדכי ביסטריצקי – שהוא גם הורה לאחד התלמידים במתיבתא,
השליח הרב חיים קפלן ,ראש הישיבה הרב זלמן קפלן ,מנהל סמינר בית חנה הרב
יוסף יצחק חיטריק ,המגיד שיעור בשעות אחה"צ הרב מוטי גלבשטיין והמשפיע
הרב מענדל פישער.
ההורים ביקשו להודות להנהלת הישיבה על התכנית הנפלאה ,שת"ל עושה
חיל ומכינה את התלמידים ללימודים בישיבה .בימים אלו מסתיימת ההרשה
למתיבתא לשנת הלימודים ה'תשע"ט .לפרטים והרשמה ,נא לפנות למנהל
המתיבתא הרב שניאור גערליצקי .058-750-8044

ישיבת בית מנחם מענדל
בישיבת בית מנחם מענדל (צעירי השלוחים) ,עוד טרם הסתיימה שנת
הלימודים כבר החלה התכנית המיוחדת של "ישיבת קיץ צעירי השלוחים",
אליה הגיעו למעלה מ 100-תלמידי מכל רחבי העולם לתכנית קיץ מיוחדת.
בהתאם לכך ,עברה הישיבה לתכנית קיץ שהתקיימה במושב עלמה.
לקראת ישיבת הקיץ נערכו שיפוצים במתחם הישיבה ,כולל הרחבת המגרש
האחורי וציפויו בדשא סינטטי.

ה' מנחם אב
בשעת סגירת הגליון נערכים באגודת קרית חב"ד לקראת פתיחת "אוהל הכנסת
אורחים חב"ד" בבית העלמין ,עבור אלפי האורחים המגיעים להילולת האריז"ל.
יצויין כי לפני  42שנה ,לקראת ה' מנחם אב ה'תשל"ו ,הורה הרבי לחסידים מכל
רחבי הארץ להגיע לציון האריז"ל לכנס של תורה ,תפילה וצדקה ,דבר שאז
עדיין לא היה מקובל כלל ומאז מספר המבקרים גדל והולך מידי שנה.

תלמידי ישיבת בית מנחם מענדל (צעירי השלוחים) בתמונה קבוצתית

מגרש הישיבה לפני

מגרש הישיבה אחרי

אגודת קרית חב"ד מקימה אוהל ענק ,שיכלול אולם מפואר לסעודת ההילולא
ובו יחולקו כ 5,000-מנות לאורחים; אולם ללימוד ותפילות בו ימסרו שיעורי
תורה במהלך הלילה עם שתיה חמה וכיבוד עשיר; אולמות מקבילים נפרדים
לנשים ,עם סעודות ושיעורים; מסכי ווידאו ענקיים עם מראות קודש מהרבי;
מכירת ספרי חסידות במחירים מוזלים וחלוקת שקיות צידה לדרך ,גשמית
ורוחנית.

