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לימ גיליון מספר  ,3תמוז תש"ע היומ
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נוסד תש"ז
על־ידי הגה"צ רבי יונה שטנצל זצ"ל

פעם ב־ 6שנים זה קורה:

עדכונים

בשב"ק כ"א תמוז מסיימים רבבות יהודים את ששת סדרי המשנה
ומתחילים למחרת את המחזור החדש במשנה היומית

רגע של שינוי....
זה קרה  4שנים לפני תחילת השואה ,בסוסנוביץ
שבפולין .רבי יונה שטנצל ,חסיד רדומסק ,החליט
לעשות שינוי קיצוני ,לארוז את כל מיטלטליו,
ולהגר עם משפחתו לארץ ישראל על אף העניות
של אותם ימים בישוב הישן .בדיעבד התברר כי
ההחלטה הדרמטית שלו ,הצילה את חייו ,ומאות בני
משפחתו שנשארו מאחור נכחדו כאחד ע"י הנאצים
ימ"ש .לאחר שהידיעות על רצח העם היהודי הגיעו
לארץ ישראל ,היתה בציבור תחושת חוסר אונים.
הרב שטנצל הבין שחייבים דרך להנציח את הנרצחים
ע"י לימוד משנה שהם אותיות נשמה שילמדו מידי
יום לעילוי נשמת ששת המיליונים נרצחי השואה
ואף בער לו שלכל אחד יהיה את התשובה הניצחת
כשיישאל" :קבעת עיתים לתורה"?.
הוא התייצב בביתם של גדולי ישראל ,האמרי
האמת מגור ,רבי איסר זלמן מלצר ,הגר"ז בענגיס,
רבי משה פיינשטיין ,הגאון מטשיבין ,ועוד עשרות
רבנים ,וגיבש קריאה ללימוד יום יומי של "משנה
יומית" בו לומדים שתי משניות ומסיימים את הש"ס
פעם בשש שנים בסך  4176משניות .מאז אותה
קריאה ,הצטרפו רבבות ללימוד "משנה יומית",
ומקיימים את "קביעת עיתים לתורה" ,ורכישת ידע
מקיף ביסוד התורה שבע"פ במספר דקות ביום.
גם רבי עקיבא ,עשה את השינוי בחייו בגיל .40
בעת שהלך ליד הבאר ,התפלא רבי עקיבא ,איך
טיפות מים רכות מסוגלות לשבור את אבני הבאר
הקשות.

על מה חתם מרן
הגרמ"י ליפקוביץ?

גדולי ישראל מפארים את עצרת המשנה היומית לפני כ־ 50שנה

התשובה שהוא קיבל מהאנשים שעמדו בקרבת
מקום" :אבנים שחקו מים"  -המים הם ששחקו את
האבן .המים מסמלים ,את המאמץ העקבי ,האיטי,
הסבלני והמתמשך .רבי עקיבא הסיק את המסקנה,
נכנס לתלמוד תורה של ילדים קטנים והחל ללמוד
מההתחלה ,והגיע למעמד של "רבי עקיבא" לאחר
העקביות שהוא דבק בה.
זה קורה ממש עכשיו ,פעם בשש שנים ,רבבות
יהודים ,מתחילים את המחזור החדש של לימוד
"משנה יומית" בכ"ב בתמוז תש"ע.
אם גם אתה רוצה לעשות את השינוי בחייך ,יש לך
הזדמנות עכשיו להצטרף ללימוד יום יומי של כמה
דקות של "משנה יומית".
לקבלת לוח כיס ללימוד "משנה והלכה יומית"
ללא תשלום 03-6167469

"קבלה בידי שאין אדם רואה פני
גיהנום מי שבקי במשניות" (השל"ה הקדוש)
יו"ל ע"י המפעל ללימוד המשנה וההלכה היומית

סוקולוב  ,56ת.ד ,1131 .בני ברק ,טלפוןmhyomit@gmail.com 03-6167469 :

ברחוב השקט של רחוב
וילקומירר בבני ברק,
שם מתגורר מרן הגאון
רבי מיכל יהודה ליפקוביץ,
הגיעה משלחת ראשי
"המשנה וההלכה היומית"
בראשות הרב שלמה
שטנצל שקיבלו את ברכתו
ועידודו לפעילות הקדושה.
ואף הצטרף לקריאת גדולי
ישראל בהוסיפו בכתב
ידו הקדושה על חשיבות
ההצטרפות ללימוד המשנה
וההלכה היומית.

בחינות דרך הטלפון
ללומדים "משנה יומית" הצ־
טרף שרות חדש של מבחן
שבועי דרך הטלפון ,בו ניתן
לענות בשיטה אמריקאית
ולבדוק את הידע שנרכש
באותו שבוע של לימוד
"המשנה היומית".

הרבנים שמלמדים
 24שעות ביממה
שיעורים מיוחדים במשנה
והלכה היומית ניתן לשמוע
 24שעות ביממה .בטלפון
1-700-55-0000

העל ון טע ון ג ניז ה

סיפור בשלושה חלקים
סודות שגילה המלאך

תקציר תולדותיו של מייסד
המפעל רבי יונה שטנצל זצ"ל
לרגל יומא דהילולא י"ט בתמוז

הרב יונה שטנצל ,נולד בכ"ב אב תרס"ד
בסוסנוביץ שבפולין לאביו הדיין הגה"צ ר'
שלמה שטענציל בעל מחבר ספר "קהלת
שלמה" ולאמו מרת מריים ביילא בתו של
השו"ב של סוסנוביץ ר' אפרים מרדכי מוטל
צווייגנהאפט.
הילד יונה הלך וגדל ,בקרב רבותיו
לחסידות רדומסק סוכוטשוב ,וכן היה
תלמידו של הגאון רבי אריה צבי פרומר -
הגאון מקוז'יגלוב זצ"ל.
עלה לארץ ישראל בשנת תרצ"ה,
והתיישב בעיר תל אביב ,שהיתה מאוחר
יותר ,המוקד של הרבנים והאדמו"רים של
שנות החמישים :ויזניץ ,גור ,בעלז לעלוב,
מודז'יץ ,סטריקוב.
שימש כרב בית הכנסת ארלנגר ,וכמנהל
מחלקת הכשרות והשבת של המועצה
הדתית בתל אביב .מלבד בקיאותו וגאונותו
העצומה בש"ס ופוסקים ,היה עומד על
משמרת חומת הדת ולמען השבת ,והיווה
דוגמא לציבור במסירות הנפש שלו.
נביא סיפור קצר מפעולותיו של הרב
שטנצל למען שמירת שבת קודש בעיר תל־
אביב.
המעשה שהיה ברחוב ארלינגר ,בשכנות
קרובה לתחנה המרכזית .נהגי ״דן״ בשנות
החמישים ניסו לפרוץ את חומת השבת,
ולארגן ״הסעה המונית״ אל תל־אביב.
הרב שטנצל הורה למתפללים לצאת מבית
הכנסת והעמידו לרוחב הרחוב את ספסלי
בית־הכנסת ,במטרה לעצור את התחבורה
הציבורית .וכך נעצרה התנועה בשבת בתל־
אביב של אותם ימים.
המשטרה העמידה למשפט את הרב שטנצל,
שאמר במשפטו" :הגיעו מים עד נפש! בכל
שבת מפריעים את התפילות שלנו .עד שבאו
המתפללים ודרשו ממני לעשות משהו .אני
משתומם שמוסדות הממשלה נותנים לדרוס
את השבת בריש גלי .יצאנו לרחוב וחסמנו
את הכביש מתוך רגשי מחאה״.
השופט התרשם מדבריו וזיכה אותו.
סמל חייו היה לימוד המשנה היומית
וההלכה היומית אותם יזם והתמסר להנחילם
אצל כלל ישראל .וזכה שאכן התקבל בחיבה
יתירה אצל כל שכבות הציבור ,רבבות
ישראל בכל העולם.
נפטר בליל שבת י"ט בתמוז תשכ"ט (לפני
 41שנים).

למרן "הבית יוסף" היה מגיע מלאך
משמיים באופן קבוע ומגלה לו את
סודות התורה.
המלאך היה אומר לו ,שלכל הדרגות
שהוא הגיע ,זכה בהם בזכות
המשניות .ועודדו להמשיך לשנן
ללא הפסק וכך יתעלה לדרגות
גבוהות ונשגבות.

סוד הצלחתו של "העילוי
מקיידן"
לרבה של ירושלים רבי שמואל
סלנט ,שהיה מכונה בצעירותו
"העילוי מקיידן" היה סדר קבוע
לפני התפילה של לימוד משניות
מידי יום .ואף כשנחלש לעת זקנותו
לא היה ניגש להתפלל לפני סדר
המשניות שלו.

הרבי מגור הבית ישראל ,בהיותו ילד
בחיידר ,שאלו המלמד" :שרוליק מה
אתה עשה בדרכך מהבית לתלמוד
התורה"? וענה לו "כלום".
ומאז החל המלמד לשנן עם שרוליק
משניות ,וכך בדרך מהת"ת וחזור,
היה משנן בע"פ את המשניות עד
ששלט בכל ששת סדרי המשנה
כבר בהיותו ילד .וכך הלך וגדל עד
להיותו למנהיג רוחני צדיק וקדוש
 -הרבי מגור.

לבירור או לעידכון על מקומות נוספים 052-7613488

עיר

המקום

שם האחראי

טלפון

בית שמש

ביכנ”ס “משאת מרדכי”

הר' יוסי אנסבכר

02-9994531

בני-ברק (שיכון ג’)

מנין הצעירים

הר' רזיאל דומברובסקי

03-6772208

בני-ברק (שיכון ה’)

יוצאי חברון

הר' שאול רבינוביץ

052-7613488

גדרה

ביכנ”ס “איש מצליח”

הר' אליהו אלוש

08-8592606

גמזו

ביכנ”ס המרכזי

הר' שמשון אלטמן

054-2021447

חצור הגלילית

כולל הרב דעי

הר' תמים כהן

04-6931968

הר' אהרן באט

02-5664731

ירושלים
ירושלים (בית וגן)

ביכנ”ס “החיד”א”

הר' ניסים הררי

052-3801304

מודיעין עילית

ביכנ"ס ברסלב

הר' ישראל הופמן

057-3191594

מירון

ישיבת בנ”ע

הר' זאב אלק

04-6989119

מיתר

ביכנ”ס המרכזי

הר' אברהם הורביץ

08-6517153

מעלה אדומים

ביכנ”ס “אבני החושן”

הר' יעקב אזרד

02-5351417

נגוהות

ביכנ”ס המרכזי

הר' נתן בן-דוד

052-6699153

נצרת עילית

ישיבת “תורת אברהם”

הר' אליהו ממן

050-8993098

פסגת זאב

בי”כ “כותל המזרח”

הר' ראובן כהן

050-5714818

פתח תקוה (עמישב)

ישיבת “מנחת יהודה”

הר' בנימין בן-פרח

054-8465817

קדומים

ביכנ”ס המרכזי

הר' שמואל אראל

09-7928101

תל-אביב

ביכנ”ס “תפארת צבי”

הר' יעקב הומינר

03-6293301

הר' יעקב הורביץ

02-5372649

ארצות הברית (מונסי)

בית תפילה

הר' רפאל קליקשטיין

845-4263521

ארצות הברית (וויליאמסבורג)
ארצות הברית (פלטבוש)

אגודת ישראל

הר' מיכאל רובינסון

718-7956613

נא לפנות לדוא"לmhyomit@gmail.com :
או לטל'052-7613488 :
אביו
הדיין בסוסנוביץ

הילד שרוליק שנהפך
לרבי

רשימה חלקית של סיומים אזוריים במשנה היומית

גבאי בתי כנסת המעונינים
להקים שיעור במשנה היומית

אבי אימו
שו"ב סוסנוביץ

כמו כן היה לו שיעור קבוע
במשניות ,שהיה מוסר בקביעות
ובמסירות.
בסוף ימיו ,כשכבדה עליו ראייתו,
לימד את השיעור במשניות בע"פ
דרך זכרונו המדהים.

נפתח פרויקט מבחנים
במשנה היומית

להרשמה03-6167469 :
או בדוא"לmhyomit@gmail.com :

לקבלת לוח כיס של סדר הלימוד בדואר ,או לבירור על מוקד באזורך:
mhyomit@gmail.com ,03-6167469

איך ניצלתי מתאונת הדרכים
בזכות המשניות?
מאת זאב שושן
האוטובוס טיפס באיטיות בעליה בואכה
ירושלים ,האדם שישב על ידי פקח את עיניו
בבהלה ,הציץ בשעונו ,והחל לפשפש בקדחתנות
בתיקו כשהוא תר אחר דבר מה ,הוא היה נראה
כיהודי פשוט ,חולצה תכולה מפוספסת ,נעליים
מגושמות בצבע טורקיז ,וכיפה קטנטנה לראשו,
מתחילת הנסיעה הוא מנמנם .אני רגיל בנסיעות
ובדרך כלל איני מתעניין במעשיהם של יתר
הנוסעים ,אולם עתה הוא הסב את תשומת ליבי.
הוא הוציא מהתיק הענק כרך משניות והחל ללמוד
בהתלהבות ,קולו המתנגן הרעיד את מיתרי ליבי,
לעולם אינך יכול לדעת מה מסתתר בתוכו של
הניצב למולך ,גם אם הוא לא נראה כבן תורה,
כי לעיתים דוקא אלו מעפילים בדרגתם על כל
האחרים.
כשסיים ללמוד הבחין במבטי הנעוץ בו,
הוא חייך לעברי" ,שמי גמליאל" אמר" ,אתה
רואה אותי ככה ,אבל דע לך שכבר חמש שנים
אני לומד משניות כל יום ",עיניו ברקו וגאווה
נשמעה בקולו" .אי אי אי" חשבתי לעצמי" ,אילו
סנגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב
היה כאן עמנו ,מה היה אומר על כך".
"בטח אתה שואל מה קרה לפני חמש שנים ,למה
עד אז לא למדתי" ,שאל גמליאל רטורית" ,אוהו,
זה סיפור ארוך" .משוידא כי אני מקשיב לו החל
בסיפורו" ...מאז שאני זוכר את עצמי אהבתי שני
דברים ,כסף ועבודה ,בעיקר אהבתי כסף ,אבל
הייתי מוכן לעבוד קשה מאד בשביל להשיג את
זה .המציאות הייתה שקמתי מדי יום מוקדם מאד
בבוקר ,התפללתי בחיפזון ,ויצאתי ליום עבודה
מפרך שהסתיים רק בשעות המאוחרות של הלילה,
אז הייתי צונח בעייפות על מיטתי ואוגר מעט כוח
ליום המחרת שהיה גם הוא זהה לקודמו ,בשבת
הייתי משלים את השינה שהחסרתי כל השבוע,
מיותר לציין שספר יהודי כמעט ולא פתחתי ,אך
התרגלתי והמצב הזה לא הפריע לי .יום אחד
נסעתי לישוב מרוחק להשתתף בבר מצווה של
אחיין ,ונקלעתי לבית הכנסת המרכזי של הישוב,
למען האמת ,תכננתי להתפלל תפילת ערבית

ולשוב על עקבותי בחזרה לסעודת בר המצווה,
אך כבר כשהתקרבתי לבית הכנסת שמעתי קולות
שירה ,כשנכנסתי ראיתי כארבעים איש מסובים
סביב שולחנות ערוכים ,התברר לי שבכל ערב
מתקיים במקום שיעור משניות ,על ידי מגיד
שיעור של "המפעל ללימוד המשנה היומית"
ועכשיו זכו לסיים את כל הש"ס .הבטתי בהם,
היו שם יהודים מכל המינים והעדות ,אשכנזים
וספרדים ,חסידים ,ליטאים ובעלי כיפות סרוגות.
כולם היו נראים מותשים מעבודת העמל שלהם
במשך היום ,אולם ההתלהבות ושמחת המצווה
ניכרה היטב על פניהם .משסיימו לשיר קם מגיד
השיעור וביקש לשאת מספר מילים ,הוא דיבר
על החשיבות של קביעת עיתים לתורה ,ובפרט
לימוד המשניות שמזכך את הנפש .הדברים נכנסו

לליבי ,וקיבלתי על עצמי להצטרף למעגל לומדי
המשנה היומית .לא האמנתי בעצמי שאוכל
לעמוד בהתחייבותי ,אך צעדתי לאיטי בחזרה
לסעודת בר המצווה.
בשולחן הכבוד ישב ראש הישיבה של אחי,
הוא מעריץ אותו מאד ,ומספר עליו סיפורי
ניסים ונפלאות .נגשתי לספר לראש הישיבה על
החלטתי ללמוד משניות מדי יום.
עיניו הטובות הביטו בי ,זקנו הצחור היורד על
פי מידותיו שיווה לו מראה אצילי וטהור .מששמע
את דברי אמר בשקט" :דע לך שהלימוד הזה
חשוב מאד בשמים ,משנה זה אותיות נשמה ,ולכן
גם מי שנגזר עליו חלילה למות ונשמתו צריכה

רוצה להפיץ את הלוחות /
העלונים באזור מגוריך ולזכות
בזיכוי הרבים?
השאר פרטים:

03-6167469

לחזור למעלה ,לימוד המשניות מסוגל לבטל את
הגזירה" ...לא הבנתי את כוונתו ,אולם משנוכחתי
עד כמה הוא שמח מכך ,החלטתי שלא יעבור
יום מבלי שאלמד את לימוד המשניות היומי.
אבל זה עוד לא הסיפור שאליו התכוונתי,
הסיפור האמיתי התרחש לפני כשנה וחצי ,נסעתי
במכונית יחד עם ידיד לאירוע גדול בירושלים,
הידיד שלי היה עייף מאוד ,ולא נהג בזהירות"...
גמליאל השתתק ,דמעות נקוו בזויות עיניו וניכר
היה שקשה לו הדיבור .משחלפה דקה ארוכה
הוא המשיך" .אני לא הבחנתי במה שקורה
בכביש ,עסקתי בלימוד המשניות ולא שמתי לב
למתחולל סביבי ,ואז קרתה התאונה הנוראה...
תאונת שרשרת ,שלשה רכבים התנגשו זה בזה,
המכונית שבה נסענו נמחצה כמעט לגמרי ,הידיד
שלי נהרג מיד ,היו שם עוד הרוג אחד ושלשה
פצועים ,אולם אני ,בלא שום הסבר הגיוני ,יצאתי
ללא פגע .התרחקתי מזירת התאונה מבולבל כולי
כשספר המשניות בידי ,ואני מתקשה לעכל את
הנס שהתרחש עימי זה עתה .לפתע הכתה בי
ההבנה כברק ,הזכרונות מאותו ערב לפני חמש
שנים צפו ועלו ,ראיתי שוב את ראש הישיבה
הישיש מביט בי ופניו מאירים באור יקרות.
מילותיו קיבלו לפתע משמעות ונשמעו באוזני
כמנגינה ערבה" :דע לך שהלימוד הזה חשוב
מאד בשמים ,משנה זה אותיות נשמה ,ולכן גם
מי שנגזר עליו חלילה למות ונשמתו צריכה
לחזור למעלה ,לימוד המשניות מסוגל לבטל את
הגזירה" ...הלכתי על הכביש ברגשות מעורבים
כשאני בוכה וצוחק יחדיו ,בוכה על ידיד שהלך
לעולמו ולא ישוב עוד ,וצוחק כשכולי מאושר
על חיי שניתנו לי במתנה ,בזכות המשניות .האם
אתה מבין מדוע כל כך חשוב לי הלימוד הזה"?
סיים גמליאל את סיפורו" .תגידו ,אתם מתכוננים
לרדת מהאוטובוס? זו תחנה אחרונה!" ,הכריז
הנהג .קפצנו בבהלה ,כה שקועים היינו בשיחה
עד כי לא שמנו לב למתרחש סביבנו .נפרדתי
מגמליאל בלחיצת יד איתנה ,ועוד באותו יום
קיבלתי על עצמי כי למרות הקשיים היומיומיים,
ועל אף שסדרי יומי עמוסים לעייפה... ,ניחשתם
נכון"...אצטרף גם אני ללומדי המשנה היומית".

מוציא לוח שנה?
רוצה לקבל את סדר לימוד המשנה וההלכה
היומית?

פנה אלינו באמייל ותקבל
mhyomit@gmail.com

כך התחולל המהפך...
שלומי (שם בדוי) הוא ילד
ירושלמי שובב ושמח ,בלימודים
הוא לא היה מהמוצלחים,
המחנכים ביקשו מההורים שלו:
"תטפלו בו אולי ע"י תרופת
ריטלין הכימית ,או קור־ולול
 ADהטבעית".
כשהטלפון היה מצלצל והמחנך
היה על קו הטלפון ...ההורים
כבר ידעו שתגיע עוד תלונה על חוסר
ההקשבה שלו בכיתה ,ועל הפרעותיו לחבריו
לספסל הלימודים.
כשהחלה התחרות של תוכניות קנין המשנה
ממפעל המשנה וההלכה היומית ,החליט שלומי
להצטרף למבצע הפרסים ולשנן את המשניות.
המחנכים כבר לא האמינו ששלומי אכן יתמיד,
"הוא הרי ממילא נשבר תמיד לאחר יומיים ,אין
סיכוי שהוא יצליח" פסק המחנך הספקן של כיתתו
ואמר למנהל תלמוד התורה.
לאחר מספר ימים ,שם לב המחנך בכיתה ,שבמקום
ששלומי יצא עם חבריו למשחקים ,הוא יושב בכיתה

ומשנן משניות .בתחילה הוא
חשב שזה יעבור לו די מהר.
אולם שלומי ,החליט
להתמיד ולשנן משניות
בע"פ .במבחן שערך הארגון
בת"ת לילדים הפתיע
שלומי שנבחן על מסכת
ועוד מסכת ...וכך התקדם צעד
אחרי צעד והוא עלה על דרך
המלך ,והתעלה גם בשאר לימודיו,
והפך לשלומי אחר.
הסבתא שלו התקשרה בהתרגשות החודש ,לראשי
המפעל ואמרה" :היינו ממש מיואשים מהנכד ,והנה
השינוי החיובי אצל שלומי ,קרה בזכות המבחנים
במשניות שלכם".
אחד ממנהלי הת"תים הוותיקים מירושלים שזקן
שיבה מעטר אותו ,אמר :אני עוד זוכר לפני  35שנים
כשהייתי ילד ,איך כל הילדים בחיידר בירושלים
ואני בתוכם נבחנו משניות בע"פ אצל הרב שלמה
שטנצל .בזכותם אני זוכר עד היום מאות משניות
בע"פ.

היום לפני ....
לפני  33שנים בשנת תשל"ז נבחר פנחס לוינטל מת"ת
מסורת אבות גור בני ברק לחתן המשנה הארצי.
לסגניו נבחרו יוסף שלזנגר מת"ת תשב"ר בני ברק שגר
בקרית אתא ,ואורי וייסבלום מת"ת תורת אמת חיפה.
חלק מהמבחן נערך בחשיכה עקב הפסקת חשמל של
חצי שעה .למקום השני הגיעו  4נבחנים נוספים:
צבי ויסבקר מת"ת המסורה בירושלים ,אברהם קאהן
תלמיד ישיבת תפארת צבי בירושלים ,יוחנן גוטליב
ואברהם אלימלך גוטשטיין תלמידי ישיבת קרלין
סטולין מירושלים .הגר"ד עדס פתח את החידון,
משמאל לימין נראים היו"ר הרב שלמה שטנצל,
המבחן נערך ע"י המפעל ללימוד המשנה וההלכה המשגיח הרב שלמה וולבה ,הרב שלמה הורביץ,
היומית בראשות הרב שלמה שטנצל שליטא.
וחתן המשנה פנחס לוינטל

חלק מגדולי ישראל שקראו להצטרף ללימוד "המשנה היומית"

כ"ק האדמו"ר בעל
ה"אמרי אמת" מגור

הגאון רבי משה
פיינשטיין

הגאון מטשיבין רבי
דב בעריש ויידענפלד

הגאון רבי שלמה
זלמן אויירבך

יבדלחט"א מרן הגאון
רבי עובדיה יוסף

למה
להצטרף
ללימוד
"המשנה
היומית"??
בלימוד "המשנה
היומית" אתה מצטרף
לרבבות מישראל שלומדים
בצורה מאוחדת ומקיימים
את המצווה ביחד.
בלימוד "המשנה
היומית" אתה מקדש
ומטהר את נשמתך
"משנה" אותיות" "נשמה".
בלימוד "המשנה
היומית" יום יום ,תוכל
לסיים במספר דקות
בלבד את כל הששה סדרי
משנה תוך פחות משש
שנים ,ולהיות בקיא ביסוד
ובתמצית התורה שבע"פ.
בלימוד "המשנה
היומית" אתה מעורר עליך
בשמים את הזכות של
רבי יהודה הנשיא! רבינו
הקדוש  -מחבר המשנה!
את זכות כל התנאים
קדושי עליון ,את זכות רבי
עובדיה מברטנורא ,את
זכות כל הצדיקים שקראו
להצטרף ללימוד ה"משנה
היומית" ואתה מקיים גם
את המצוה של לשמוע
בקול חכמים.
בלימוד "המשנה
היומית" אתה מביא
לקירוב הגאולה .כמו
שאמרו חז"ל :בזכות
משניות  -ישראל נגאלין.
בלימוד "המשנה
היומית" שנוסד להנצחת
קדושי השואה ,אתה
מיטיב עמם וגורם לעילוי
נשמותיהם .ובודאי גם הם
ימליצו עליך טוב בשמים.

ועכשיו ההזדמנות
כ"ב בתמוז תש"ע
מתחילים את המחזור

