
רוצה לתת
לרבי מתנה?

בכבוד
רב!



 גדול
המצווה
ונותן...
לקראת י"א ניסן 

"120 שנה" החלטנו 
לתת יחד לרבי את 

המתנה שהוא 
באמת מבקש!

לאורך כל השנים מדבר הרבי שוב ושוב 
על חשיבות נושא ה"סמיכה" וקורא 

לכל חסיד ללמוד ולהיבחן על ההלכות 
הדרושות כדי שיוכל להיות רב - בביתו 

וגם בקהילתו.

את הדבר הזה הרבי ביקש בפירוש 
והדגיש שזו מתנה שתגרום לו נחת 
רוח. לכן, י"א ניסן "120 שנה" הוא 

ההזדמנות של כל אחד מאתנו לתת 
לרבי את המתנה שהוא באמת רוצה!

בחר עכשיו מבין מגוון מסלולי הלימוד 
של "למען ילמדו" את המסלול המתאים 

לך ביותר, הצטרף לנבחרת המנצחת 
של בוגרי "למען ילמדו" בארץ ובעולם 

ותעניק לרבי

מתנה
שכולה
תורה!



 הקורסים
שלנו
 כל הקורסים זמינים
גם באופן מקוון

סמיכה חב"ד

מקצועות בהלכה

 הכנה למבחני
הרבנות הראשית

איסור והיתר • הלכות שבת למעשה
אורח חיים

הדרכת חתנים • שחיטה
סת"ם • מומחי כשרות

שבת • חופה וקידושין • איסור והיתר
נידה • אבלות • שמחות

למד אצלנו זמן רב את מלאכת הקודש מלאכת השחיטה לעופות, 
ושאלנוהו בכל ההלכות וטעמיהן הנוגעות להלכות שחיטה ונמצא 

בקי בהלכות ובדקדוקיהם.

וגם הראה לנו את סכינו והנהו אומן השחזת הסכין חד וחלק 
כדת ומרגיש פגימה דקה מן הדקה קולע אל חוט השערה ולא 

יחטא, ואתמחי הרבה שחיטות עופות כדרך השוחטים המומחים 
ומובהקים.

והרי הוא מומחה לשחיטת עופות בכל שוחטי ישראל הכשרים, 
ויראתו קודמת לחכמתו, על כן ראינו לסומכו לשחיטת עופות, 

ובזעהי"ת לא תצא תקלה תחת ידו, ויאכלו ענווים וישמחו.

 ובטח לא יעבור על דברי רב הונא בגמ' חולין דף י"ח
ומכל מקום אם עזב את מלאכת הזביחה זמן מה יעשה מה 

שכתוב בשו"ע אדה"ז סקכ"ב
 ולזאת באנו על החתום

הרבנים

הרב שניאור זלמן ירוסלבסקי
מד"א קהילת חב"ד אלעד

הרב יצחק יהודא ירוסלבסקי
מד"א נחלת הר חב"ד ומזכיר בי"ד רבני חב"ד

וזאת לתעודה

מכון 'למען ילמדו'  שע"י   ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש
רמת אביב ארה"ק
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כי הרב דניאל ב"ר שלום רצון




