
בקודש חזיתיך

אמות של 
הלכה

מפעל חסד

לציון ברנה
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בינו שנות דור ודור  ///  הגליון השבועי של 

ירח האיתנים 
בצילא דמהימנותא 

• מקצת 
מתהלוכותיהם 

ומנהגיהם בקודש 
של רבותינו בימים 

הקדושים והנעלים 
• המשך

עמוד ההלכה של "דרשו" 
הפך גם למוקד של יהדות 

המאיר במקומות נידחים רבים 
| אלפי אברכים ובחורים בעולם 

הישיבות וקהילות הקודש, 
נבחנים בהלכה ומקבלים שכר | 

הליכות עולם לו

סיור חינם לצעירי הצאן 
בתערוכת הפלא היהודית 
'מיני יודאיקה'  • בבית היוצר 
המיניאטורי הם נחשפים 
ליצירת האומנות מאחורי 
הקלעים •  כחומר ביד היוצר

ביום הכפורים ימלאו ארבעים 
שנה להסתלקותו של הרה"ק 

רבי יצחק מפשעווארסק-
אנטווערפן זצוק"ל / תשל"ו-

תשע"ו • י"ח שנה להסתלקות 
חתנו הרה"ק רבי יעקב זצוק"ל 

ולהנהגת מ"מ כ"ק האדמו"ר 
מפשעווארסק יבלחט"א נשיא 

"קרן הצלה" באירופה • בצל 
הקודש

הארגון הראשון 
שהעלה את רעיון 

חלוקת אוכל 
לשבת ומועד 

בבתי חולים • מאז 
לפני 46 שנה - לא 

פסח הארגון על 
אף שבת ומועד! 

• המתנדבים 
המקימים את סוכתם הרבה לפני 

ראש השנה...

אשריך רבי שלמה זלמן וחבריך 
שנתפסתם על העמדת הדת! 

| קרבן ציבור שמשלם את זעם 
שלטונות הרשע על ההתקוממות 

מול גזירות הגיוס | קידוש ה' בבית 
משפט הרשע וקורות בית הכלא 
בימים הנוראים | הושע נא נתונה 

למכים, סובלת סבלך הושע נא!

ה"נוי סוכה" של הגאון 
הירושלמי רבי יצחק 
נתן קופרשטוק זצ"ל * 
במשך השנה התגוררו 
בעליה בשטעטל'דיגע 
"דירת ארעי", ופעם 
בשנה הם נכנסו 
ל"דירת הקבע" 
המקושטת שלהם • 

חביבות המצוות של נקיי הדעת 
בירושלים של מעלה...

ביקורו הראשון 
בארה"ק של מרן 
הגאב"ד מהרי"ץ 
דושינסקיא זצוק"ל  
• ליום ההילולא - 
ערב סוכות תש"ט-
תשע"ז

 כשרות האתרוגים הסיור בפרדס האתרוגים • אתרוג חייב 
לפני הכל להיות "כשר", ולא - לא יועיל שום הידור ויופי, לא 

'גארטל' ולא 'פיטם' • ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ְּפִרי ֵעץ ָהָדר

 סוכת שלומך עובדות מאליפות על סגולות החג, 
חביבות הסוכה וארבעת המינים, קדושת המועד 

ושמחת התורה • בצלו חמדתי וישבתי

סוכת הפלא

דירת קבע אשריך
 שנתפסת 


