
תוכן העניינים

5 | scr nkfu,

8 | kuj acugh

9 | scr vngrf,

01 | vprav vjxhsh,

11 | ntumr vnkl

21 | v,uugsu, jxhsu,h,

45 | hunbu ak ,nho n-077

85 | nvbgav uvbang

46 | jxhsho / / thhi napjv

f,cu,

61 | banu, uruju, cvusu
xhpurho nrdaho gk hvusho anmtu t, vtur tmk akujh vrch cvusu vrjuev

22 | rtv' tbufh
cnsuru vacugh ak vrc anukch. _ gk jacui bpa ak vakujho

42 | px hhmur ak cgkh ,aucv
xhpur nsvho gk akhj uakhju,' azfu avnkl htjz chso - hs chs kturl fk vsrl

23 | kjzu, pbh nkl
dkrhh, ,nubu, nfhbux mctu, vw cva,,pu, vrch - cabu, vkn"sho

63 | fh vo jhhbu
ntnr ntk; nvrc jhho tafbzh

04 | hdshk ,urv chruakho
veuc. vhruaknh avhv cnv kwkunsu,w nsvhnv cvhepv ucdtubu,v - nrcu,hbu bahthbu uzebh rcbh jc"s

84 | afk vbgko nfk rthui
t/ tcrvo cnsur "vdu, uutl"

05 | ngar fxpho
ncy nhujs unr,e kpra,-vacug' kph nsrah jz"k' veckv uvjxhsu, ktur ,ur, jc"s

nsurho ecugho

~

Copyright 2008 by Beis Moshiach Inc

fk vzfuhu, anuru,

numht ktur

nrfz jc"s vguknh keck, pbh nahj 

na,,pho cgrhfv

nbjo ngbsk vfvi vbsk 

akuo hgec jzi

gurl vnvsurv vtbdkh,

crul nrer

mko ngrf,

n/ vfyni

thi vngrf, tjrth, k,ufi vnusgu,

nars rtah
yawkraP nretsaE447
9043-31211 YN ,nylkoorB
ykpui: 0008-877 )817(

nzfhr: akujv 042

nbvk: akujv 442

gurl: akujv 222

nbuhho: akujv 242

nusgu,: akujv 142

jxhsho / / thhi napjv: akujv 402

pex: 0080-877 )817(

sutr tkeyrubh: gro.hcaihsoMsieB@HrotidE

tr. veusa
,/s/ 102 fpr jc"s 51927

ykpui: 006-2069 )30(
nbuhho: 026-2069 )30(
nusgu,: 016-2069 )30(
grhfv ujsau,: 406-2069 )30(

pex: 982-7069 )30(

sutr tkeyrubh: li.ten.noisivten@077mb
njke, nbuhho: li.ten.noisivten@mm_b
njke, nusgu,: li.ten.noisivten@dda_mb
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     א. 
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ג
      






    



    
       
  

     





     
    
      

  
      




     ד. 

       

      
     
     




   

     
      
      



  

kg"b vrc rjnho c"r hutc tbyhti g"v דבר מלכות

m
hk
uo
: 
a
n
g
ui
 r
un
t
bu

וההוראה  הלימוד  וכן 
שכל   - "ראה"  מתיבת 
כל  את  רואה  יהודי  ילד 
בתורה  שלומד  הענינים 
כלומר,  ובישיבה),  (בחדר 
לו  שיש  בלבד  זו  לא 
אמונה בענינים אלה, אלא 
יתירה מזה, שענינים אלה 
בתכלית  אצלו  נעשים 
דבר  כמו  ההתאמתות 
זו  וראי'  בעיניו,  שרואה 
היא תמידית, בכל הזמנים 
ראה,  פ'  ב'  יום  שיחת   •
 - ה'תש"נ  מנחם-אב  כ"ב 
שיחיו  ולילדות  לילדים 
 - יומיים  דמחנות-קיץ 

בלתי מוגה

 ראה: לראות
את הנלמד
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כל  "כלו  שכבר  לאחרי 
בזמן  ונמצאים  הקיצין", 
השיא לרגע הגאולה - הרי 
על ידי זה שאתם מוסיפים 
לצדקה  פרוטה  ונותנים 
מהשליחות-מצוה  [החל 
ואחד  אחד  לכל  שיתנו 
מכם, הן הילדים והילדות, 
המחנכים  ההורים  והן 
מקרבים  והמחנכות], 
את  יותר  עוד  ומזרזים 
האמיתית  הגאולה 
בית  ובנין  והשלימה 

המקדש
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 .ח




    


     

      
    
     
     





     


      
     

    


     
     

     



     
 
     

 
   
     


    


    
      

     
    
     

  


     



      
      
    
     
    





 .ט
   
    




   




    


    
     

     

     
    


      
    
     
      
    
     


      
     
   
    
    



שייך  לא  ילדים  אצל 
בפה  אחד  של  המושג 
טבע  מצד  כי,  בלב,  ואחד 
אומרים  שלהם,  התמימות 
באמת,  שחושבים  מה  הם 
שלהם  השלימות  גם  וזוהי 
(תמימות מלשון שלימות), 
היא  בפה  שאמירתם   
בלב,  למחשבתם  בהתאם 
שחושבים  מה  שאומרים 

וחושבים מה שאומרים

sev vkhfv n-077^nkui nputr^cpurny eyi ̂xyhhk dcuv ̂shru, xyushu nputru,

@ nycj nmuhs cnhyc vafkukho vnusrbho: nerr' nherudk yuxyr' nhjo

@ truj, cuer' nerr go a,hv fk vhuo/

@ ykpui jupah

@ thbyrby nvhr jupah

@uhstu
@vjkp, nmgho undcu,

@aru,ho utncyhv nputrho

@xcubho uanpu capg

@aru, nkt!

22112255--119966--771199
77339955--337744--881177
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zrhjv

,k tchcbhu hure,k tchcbhu hure ,k tchcbhu hure ,k tchcbhu hure

xu; zni

erht, ang

jmu,

vhuo uvkhkv
aehgvznbh vac,

fbhxvhmhtv

vznbho n,hhjxho knrfz vtr./ ctzurh vvrho uvgneho gauhho kvhu, ahbuhho gs nxpr seu,/

fk vznbhokph agui ehh./ 

hruakho     62:6      24:7

,k tchc    84:6      44:7

jhpv        83:6       54:7

bhu hure41:7       31:8

prhz12:8      62:9

kubsui53:7      34:9

nuxeuuv     31:8 82:9

nurv ahgur kkhnus vrnc"o vhunh

huodw preho khuoxpr vnmuu, pre tjs khuo

ahah
f"j nbjo-tc

ac, eusa
f"y nbjo-tc

rtaui
kw nbjo-tc

abh
tw tkuk

akhah
cw tkuk

rchgh
dw tkuk

jnhah
sw tkuk

ahah
vw tkuk

pre u/

pre z/

pre j/

pre y/

pre h/

pre ht/

pre hc/

pre hd/

nk", rxc/

n"g rhc/

n"g rhc/

n"g rfc/

n"g rfc/

nk", abu/

nk", abu/

nk", abu/ n"g ryz/

vkw dzhkv utchsv/

pre hz-hy/

pre f-fc/

pre fd-fv/

vkw dhruahi// cpreho tku/ pre t-d/

pre s-u/

pre z-y/

pre h-hc/

pre hd/ vkw hcuo ujkhmv// cpreho tku/ pre t-c/

huo ahah'  f"j nbjo tc

ac, eusa' f"y nbjo-tc

huo rtaui' kw nbjo-tc

huo abh' tw tkuk

huo akhah' cw tkuk

huo rchgh' dw tkuk

huo jnhah' sw tkuk

41:6       31:6         82:9        83:9         14:21        65:21          90:7        23:7

51:6       41:6         82:9        93:9         14:21        65:21          70:7        13:7

51:6       51:6         82:9        93:9         14:21        65:21          60:7        92:7

61:6       61:6         82:9        93:9         04:21        55:21          50:7        82:7

61:6       71:6         82:9        04:9         04:21        55:21          40:7        62:7

71:6       81:6         82:9        04:9         04:21        55:21          20:7        42:7

81:6       91:6         82:9        04:9         93:21        45:21          10:7        32:7                

vkw thau,/

acug pra, rtv _aupyho
preh tcu, _ pre uw

nuks jusa tkuk
huo tw

cagv 41:1' u 21 jkeho

kujacugh

Mas662_A.indd   8 25/08/2008   21:11:26



9 dhkhui nxw 266  |  ~  |

ח      
     
      
       
     
       


       

         
 



       
       

        



         



      
       
  
    


       



        
        






       
    
         

       


      



       

      
        
           












         
       
       
       



 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל המשיח לעול ועד!

העבודה  אלול,  בחודש 

אצל  נעשית  הנעלית 

שמחה  מתוך  החסידים 

הן  וחיות  שמחה  וחיות. 

ישראל  שעם  מה  בדיוק 

מצפה לקבל מאתנו. אלו 

להחדרת  והדרך  הכלים 

בשורת הגאולה.

  חודש
של שמחה

העבודה אלול,  בחודש 

אצל נעשית  הנעלית 

שמחה מתוך  החסידים 

הן וחיות  שמחה  וחיות. 

ישראל שעם  מה  בדיוק 

מצפה לקבל מאתנו. אלו

להחדרת והדרך  הכלים 

בשורת הגאולה.

דבר המערכת

Mas662_A.indd   9 25/08/2008   21:11:26
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כ"ק אדמו"ר הזקן
 'אחרי ה' אלקיכ תלכו ואותו תראו גו











כ"ק אדמו"ר האמצעי
 "לשמור את כל מצותיו"


       
         






כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק
 "את הברכה  אשר תשמעו"




       





כ"ק אדמו"ר מהור"ש
 "'אחרי ה' אלקיכ תלכו ואותו תראו גו"

        
  ו   ו  ו 

  
     





כ"ק אדמו"ר מהורש"ב
"ראה אני נות לפניכ היו ברכה וקללה. את הברכה אשר 

 " תשמעו אל מצות ה' אלקיכ

       






    

          
         
     








כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ
 "וברכ גו' בכל אשר תעשה"

         
         
        תעשה

        





כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 ראה אנכי נות לפניכ היו ברכה

    
       
         





kg"b vrc zkni hust c"r akuo haghw shhya g"v

פתגם השבוע בענייני גאולה

   
      
      
    

    
     



    
     





כ"ק אדמו"ר הזקן
 אחרי ה' אלקיכ תלכו ואותו תראו גו'











כ"ק אדמו"ר האמצעי
 "לשמור את כל מצותיו"


       
         


  

kg"b vrc zkni hust c"r akuo haghw shhya g"v

פתגם השבוע בענייני גאולה

   
      
      
    

    
     



    
     





הפרשה החסידית
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 מאוצר המלך

מענה מר"ח אלול לאחד שהגיש לרבי ספר חדש:

נת' ר"ח אלול

- התחלת מ'

יום שברצון

 ולפני זה: יגמה"ר

בגלוי ובאופן

שמאז "אינן

חוזרות

ריקם" (רש"י

תשא לג, יט) -

ות"ח ת"ח.

אזכיר עה"צ

להמשך כהנה

וכהנה

. ולכוח"ט

 י"ג מדות הרחמים 
 בגלוי באופן שמאז 
"אינן חוזרות ריקם"

Mas662_A.indd   11 25/08/2008   23:59:13
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nt, vrc jhho kuh-hmje dhbzcurd
naphg chahc, ,u,"k vnrfzh, _ fpr jc"s

kk

יופי המכלול
את  מוצא  בסברא.  בזו  זו  וטוחנן  הרים  עוקר  הרבי 
היינו  לא  שטחי  שבמבט  סוגיות,  בין  המופלא  הקשר 
ודווקא  ביניהם,  כלשהו  קשר  שיש  דעתנו  על  מעלים 
מוציא  למקרא.  חמש  לבן  גם  המובן  באופן  בפשטות, 
זה  לכל  מוצא  ה'.  בעבודת  נפלאות  הוראות  זה  מכל 

מקבילות בפנימיות התורה, בעולמות העליונים ובספירות שלמעלה. והוא קושר את 
קטן  נדמה  שהיה  פרט  וכל  דיוק  כל  אלא  טפל,  אינו  פרט  ששום  באופן  הקצוות  כל 

ושולי, מוסיף נופך ומשלים את התמונה הנאדרה כולה

התוועדות חסידותית

א  
  
   
  


     
      
     
      



     



     
    
      בעיו
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כ     
     
    

     
     
     



המשיח  מל  בעניני  התורה  לימוד   
    הגאולה ובעניני 
   שיחות ולקוטי  
של  תורתו  ללימוד  והכנה  ודוגמא  מעי  
 תצא"!  מאתי  חדשה  תורה  משיח 


     
    

מה  הגאון:  את  שאל  הרבי 
תעשה עם התוספות ההוא 
בכתובות? והלה ענה: הלא 
הרבי  בנדרים!  הר"ן  יש 
אותו  על  תאמר  ומה  אמר: 
ענה:  והגאון  בנזיר?  רש"י 
בבבא  הרא"ש  יש  הרי  נו, 
שעה  המשיכו  כך  קמא! 
נעצר,  שהגאון  עד  ארוכה 
ברגלו  רקע  לרגע,  חשב 
לי  אין  כרגע  אמנם  ואמר: 
אני  אבל  כך,  על  תשובה 
אתי!  שהצדק  סבור  עדיין 
השיחה  הסתיימה  בכך 
לחדרו,  נכנס  והרבי 
על  עומד  נשאר  כשהגאון 

מקומו מהורהר
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 דווקא
     
      






     

     
     
      
   


    
 
    
     
     


     
 
  
       
     

    



 במרו

     

    
     
    

והשלימה


     
    
    
     
    
     


      

    
      
     

     



ובפרט  לזה,  שנחשף  מי 
תורני,  ידע  עם  יהודים 
מתחיל להכיר מעט מזעיר 
בגודל אפסותנו כלפי הרבי 
ומכאן  התורני,  מהצד  גם 
לתת  ומהירה  קצרה  הדרך 
לקבל  הרבי  אל  עצמו  את 
את עצמו את מלכותו ואת 
ובמיוחד  הוראותיו,  קיום 
בענין שהזמן גרמא "לקבל 
בפועל  צדקנו  משיח  פני 

ממש"
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המומחה לרפואת ילדים





על רוחות 
ונשמות 

בהודו
מה עושים השלוחים בפושקר, כשהילד זקוק 

לטיפול רפואי? ומה עושים השלוחים בפונה כשאין 
כסף לסעודת שבת, וברקע חובות עצומים? מה 
מביא גוי הודי לעזוב את משפחתו ולהתגייר? • 

סיפורים נבחרים מהווי בתי חב"ד בהודו

מאת אלי שניאורי
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דרכי ההשגחה העליונה

   


    
     

      





      

    
     
     




    
     
     
     




   
    




    
     

    
     





     




     


      




סיפורו של זיו, הגר ההודי
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שרידים יהודיים בקוצ'ין


    





    


     

     


    
     








       


     
      
     
    





     




     
     
    
     




     



    

     

    
      

     



     

     
     
     



    
     



      




    


      

במרכז: גר הצדק זיו, בבית חב"ד
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ציונו של  ר' אברה מוטה באמצע שכונת מגורי

אצל אחד משרידי הקהילה
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 היועץ המשפטי 
רצה מסירות נפש


    
      
     
    
       
       


    
     
      
     
    
     
       





    

סיפורים מבית חב"ד

ראה, אנוכי!
הרצאה,  מסויימת,  פעילות  באמצע  נמצא  הרבי  של  ששליח  אחת,  לא  קורה 
לפתע  והנה  ולעזרה,  לייעוץ  הזקוק  יהודי  עם  אישית  שיחה  או  תורה,  שיעור 
שומע השליח משפט מסויים שמכה אותו במחשבותיו, "קוק אויף זיך"! הו, כמה 

היה חשוב לי לשמוע זאת בנוגע לי עצמי. גם זו אחת ממתנות השליחות

Mas662_B1.indd   22 25/08/2008   22:18:45



23 dhkhui nxw 266  |  ~  |


      
      

      
    





     
    
 




     

    






     
    

      


    
      
  

       


    









      











     






ראה אנוכי בניחום אבלים




    
     
     
     

     
     

     
     






     


    
      



      





התחדשות אחרי 20 שנה


     
 

אדוט יהושע  
     

 
     




     
    
   

      
     
       
    



     
 
      
 

     


      


     
     




nt,: vrc hgec anukch.
nbvk ch, jc"s ch, ati

על  דבריהם  את  המשיך  וכמו  המארח,  אליהם  ניגש  לפתע 
"ראה אנוכי" אמר: "ואני אומר, ראה אנוכי - תביט על עצמך" 
לעשות  כלומר  זיך)  אויף  קוק   - אנוכי  ראה  זאג,  איך  (און 
חשבון נפש, (מברכים אלול...) מה המצב אצלך בעבודת ה'. 
לא מספיק להמריא לגבהים ופרושים עמוקים על אנוכי ה' 

אלקיך, צריך לראות את המצב שלי, ולתקן מה שצריך
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לקח  בן-שימול,  הרב   השליח 

לסמינריון  מקורבים  קבוצת 

שבמרכזה  בצרפת,  נופש  באחוזת 

לאחר  ימים  כמה   • מפואר  ארמון 

מכן הם עמדו בפני תגלית מזעזעת; 

הזמנה  קיבלו  הסמינריון  ובסיום 

המשיח,  מלך  של  לארמון  ישירה 

ב-770 • "מוסד האדרת והאמונה", 

מאות  של  הייצור  פס  נקרא  כך 

בעלי-תשובה ומשפחות חסידיות; 

הוא אגב הוקם בהוראה ישירה של 

הרבי • אפילו שירותי הבטחון של 

לו  קוראים  מדוע  התעניינו  צרפת 

של  מדהים  סיפור   • "מוסד"...  גם 

שהמלך  שזכו  ושליחות,  שליח 

יאחז בידם יד ביד לאורך כל הדרך

מאת: נתן אברהם

פס ייצור של   ב
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  בעלי-תשובה
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מ  
  

שאול  
  שימול ב יוס 
    

     
     
     




      



    

    
     
    
      

   
     

    
     
     
     





    
     
      


     

     


     


 



    
     




     
     
     

    
    


    
    
    
    
     


     


     

    
      


חי את 'משיח' מהבית

   
     
     
     
    
     

      
    
     
     
      
      
 




  

    
     

     

      

     
    
    
    



    

   

     

    

      
     





יחידות ראשונה אצל הרבי
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 הרבי מורה לשיר:
"האדרת והאמונה"



      
        


     


    
      
  


    



    
     

    
       
    

      
     
     


     
      

     

     
    

     



     
    



, במסעדה בפריז שיעור ע מקורבי שימול בהתוועדות הרב ב
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תגלית מזעזעת בארמון

      
     
     

  
     
    

     
     
 
    
    
     


      


    
    



   
     

     
  










    
     

     
    
    
    
      
     
     
     
   

     
    


   

      
     
      
     



   
     


      
     
      


      
    
     
    
     
    

      
     
     

       


     
      

      

הטו אוזן למה שציוה הרבי...
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הרבי רוצה לראות את 
הקהילה שלך ב-770

    

      
    

    
     


      

      




      



      



     


      
     
       
     
     
     



    

     

      



      
      



     
      
     
     
     
     

אדו  כצבע דגל מדינת צרפת לב פתיחת וחנוכת המוסד "האדרת והאמונה" בהכנסת שלושה ספרי תורה ע פרוכות בצבע כחול
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המפתח שנשאר בחדר הרבי

     



     

      
      
     
      
    


     
     
     
    




     







    
   
    
    

    




     
    
    
    
    
    

     
     


     
     
      
    










     
     
    
     



 כשהמדען הגדול 
משתתף במבצע פורים...

  
      

 למעלה: מכתב הרבי למוסד
 . למטה: שני שטרות שצורפו למענה הרבי "אזכיר על הציו

" המצור בזה  תוספת לצדקה ש
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שליחות חדורה משיח

     
     


    
      
      

    
     
   

      
     
      



    
    


     
      

     
      
    


  
     



      
     



למעלה: התוועדות שנערכה במוסד ע קבלת הקונטרס "בית רבינו שבבבל"
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לחזות פני מלך
ילדי  מכינוס  תמונות  גלריית 
חיינו"  ב"בית  הקעמפים 
כנהוג,   • הלמ"דים  בשנות 
הרבי  חילק  הכינוס  לאחר 

לילדים מטבעות לצדקה
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בתמונות:
הרבי מתפלל תפילת מנחה עם הילדים. שליח הציבור הוא הת' שמעון 

דרוק. 
בתמונה למעלה נראה הת' יוסף יצחק ריבקין, שהי'  אז המדריך הראשי 

בקעמפ גן ישראל ניו יורק. 
בתמונה למטה: חלוקת המטבעות לצדקה לא הייתה ליד בימת התפילה, 

כרגיל בשנים האחרונות, אלא ליד הכניסה הראשונה של 770
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 טוב מעט בפנימיות 
מהרבה בחיצוניות

      

      
     


    

      

       



     
 
לתוכו
המשקה הוא
  





     









    




     
       




       


       
      


     
    
      
     

      












 החסידות חידשה:
קביעות בנפש

    
 
   
     
    





    
     
    
     

   
     
    


כי הם חיינו
הכל נובע מזה שקולטים את הנקודה שאלוקות, תורה ומצוות ומשיח הם 
חיינו, ומתאמצים שנים רבות בעבודה ועבודת התפילה מתוך התבוננות 

על מנת להגיע ולו לרגע קט לחוש את ה'כי הם חיינו' של אלוקות, כלומר - 
להרגיש שהחיבור בינינו ובין הקב"ה הוא תמצית חיינו

  מחשבה חסידית
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נפש
     
    
       
      
     
       




     
    
   

         

V
צור נפשי
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להוסיף כל יום ב'כי הם חיינו'

    

    

     

      





     
      
      


       
      
 
      
       


     
     

      
      
      

    
     
     
       
      


      

     



      
     


      
      


     

    
     

  


     

 


nt,: vrc jhho tafbzh rc evhk, jc"s c,k-tchc
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 אוי למכונית 
ש'הלך לה' ההגה

    
     
     
      
     



     



       

    
       
      
     
      
       



     
       

       
     
     
      




      



     
       


      





    

     



      
     


     
      
      



      
      
      
    
     






 
     
       
      
      
    
      

      
       

      



כמו אויר לנשימה 

     

     

     


     

     
      




       
      

     








      
     
     
  תשובה  
 תורה   
      
שעה     
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אין ל"תמימים" חופש
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דברי שנאמרו בהתוועדות חסידית

מסופר אודות רב מה'מודרנים' 

בשבת,  מעשן  אותו  שראו 

רב  היתכן?  וכששאלו: 

חופש  לקחתי  ענה:  מעשן? 

מתפקידי... מי שאומר שצריך 

את  שמנתק  למי  דומה  חופש 

על  מחולה  ההנשמה  מכשיר 

יאמץ  ולא  קצת  שינוח  מנת 

אחד  כל  והריאות...  הלב  את 

מבין את גודל השטות שבזה. 

הרי החיבור לקב"ה הוא נשמת 

'לקחת  אפשר  ואיך   - אפנו 

חופש' מלנשום?!
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מבנה הקובץ הירושלמי

    
    




       

    
      
   
     


     


      


    
      


    
   
    
    
     


בהיותו  מלכים  שולחן  על  להעלות  הירושלמי  הקובץ  גם  הפליא  יורקי,  הניו  כאחיו 
חב"ד.  רבני  וזקני  נשיאינו,  מרבותינו  ובגאונותה  בהיקפה  מדהימה  ל'לומדות'  במה 
הוא התעטר בעיקר במכתבי קודש (שהיו אז) נדירים, שכל אחד מהם מקפל בתוכו 

סיפור בפני עצמו • חלק שני ואחרון

מאת ישראל יהודה
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הופעתו של 
הקובץ


  
   
   
  
    


  

  


     
    



     
    
     



  


    קודש   כתבי 


    לראשוני   זכרו 


  חקר ועיו במשנת רבותינו
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המכ'  קבלת  הנני  מאשר   ..  
ות"ח  תורה.  ויגדיל  ח"א  הערות  והקוב 
ת"ח. ודבר בעתו  בי הילולא דכ"ק אדה"ז 

והילולא דכ"ק מו"ח אדמו"ר.."


     
      



"כל קובץ הוא עונג תורני"

    
    




     

     



    


  
     

    

     
     
     
     


    
  

     
  
     




     
     
     
      
     
      
       
     



     
      
     

      




      
     


      


     
     
    
      
 
     
     
     
      
   
      
    



    


     
    
     
     
       
      
     


    
    

      
      

      


     
    
    

    
    

     

    
      
     
     

של  הגשר  על  עלו  השניים 
אביב  תל  ירושלים  כביש 
שלטים  שישנם  (היכן 
זאת),  האוסרים  בולטים 
טרמפ.  לעצור  וניסו 
איננו.  וטרמפ  חלף,  הזמן 
נואש,  אמרו  כמעט  הם 
כשלפתע עצר במקום רכב 
אי  כבר  לברוח  משטרתי... 
אפשר היה, והשניים ניגשו 
הולם...  בלב  הרכב  אל 
אותם  לקח  הנהג  השוטר 
רב  זה  היה  לירושלים.  עד 
אחד  של  נינו  משטרתי, 
מגדולי חסידי ה'צמח צדק' 
רבי יהודה לייב דן דון יחיא 
שמו. בידי הרב הנ"ל נמצאו 
לא  שערכם  מסבו  כתבים 

יסולא בפז.
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 שאלה של הרבי
בעשרים דולר

    


      
    
     


       
     



      

      
 
      


     

      
      


    



      
      
     
     
     
      
     
     


     
     
       
     




     
     
      
      
     
       
        
      
      
  



     
     

     

     


  


      

     
      
    

      





אלפי  עשרות  הרבי  ידי  על  נשלחו  תקופה,  לאותה  עד 
אולם  ומגוונים.  שונים  בתחומים  אנשים  לאלפי  מכתבים 
ספריה  בכל  כבוד  שוכן  הגדול  חלקו  שכיום  זה,  ענק  אוצר 
ביתית, כמעט לא היה ידוע לציבור הרחב. אדמור"ים, רבנים, 
ששווים  מהרבי  מכתבים  בגנזיהם  החזיקו  יהודים,  ו'סתם' 

הרוחני נמדד בזהב, אולם רק הם נהנו ממנו.

הרה"ח ר' טוביה זילברשטרו
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עסקאות בנגלה

    
     
      
    
      
       
    

     
     


     





       





 .  . והמניעה    
 מאנ"ש שי' (כמו לצערי בעוד כו"כ
בחב"ד  כלליי  ואפי'   , עניני 

.(באה"ק

    
     


  


     

     

    
      
      

      









    

     

   
      


  

     
      

     
     
     
     


      
    
     


      



     

      



חידושי זקני גאוני אנ"ש

      

    
     




    


      


      



      

     





    

    





שעות  השקיעו  העורכים 
אחר  בחיפושים  רבות 
בשלב  הרבי.  של  מכתבים 
בירורים  נערכו  ראשון 
אישים  אודות  מקיפים 
בהחזקת  ה'חשודים' 
או  אד"ש,  מכ"ק  מכתבים 
בנגלה  כתובים  עניינים 
השני  בשלב  אנ"ש.  מרבני 
עמם  ליצור  צורך  היה 
לפתוח  ולשכנעם  קשר 
על  האישי  ארכיונם  את 
מנת למצוא את המכתבים, 
רבות  שעות  השקעת  תוך 
הניב  תמיד  שלא  בחיפוש 

פרי.
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יגעת ומצאת
      
      
      



    
    

   
      


     
    
     
     


     


      
 "ומצאת יגעת  אדרבה,  "פשוט  






     


    



המערכת  לחברי  הגיע  יותר,  המעניינים  המכתבים  אחד 
בשם  באבוב  חסיד  יהודי  אספן  היה  זמן  באותו  פלא.  בדרך 
ר' שאול אוסטרך. במהלך מסעותיו הגיע לספריה בוורשא, 
שם נמצאו ספריו של הגאון הרגטשובי. כשדפדף בהם אותו 
אספן, מצא בין הדפים מכתב שאלה מהרבי אל הגאון! הוא 
של  האמיתי  שוויה  את  הכיר  שלא  והגוי  השוער,  אל  פנה 

פיסת הנייר הסכים למכור אותה בעשרים דולר!

הרה"ח ר' שלו דוב לבקובסקי (משמאל) בשיחה ע הרב ברו בועז יורקובי
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ע   




       



    
     



     
     
  



      
     




      


    

שהקב"ה

 לפניכ אנכינות
      


    
     


      
    




בואו חשבון

    
    


  
  
     
       
     


      
    

     


    
 
      
     

    




     












      













     


     


  משיח וגאולה

רואים אלול
מה הקשר בין אלול ו"ראה"? בין שני עניינים המנוגדים לכאורה זה לזה? בין העבודה 

שלנו, המוגבלת והמוגדרת בענייני העולם ובין ההשפעה המרובה כל כך מלמעלה?
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אשירה לה' ויאמרו לאמר


     
     
     


     
 




     
     

       
     
      








    
     
      
    
      

     


     
      
       
     


    
    
     
   



nt,: cw hartk

ישראל  בני  ראש  עומד 
כיוון  שמכל  מלמדנו 
חישוב  ומכל  נסתכל  שלא 
שנחשב התוצאה היא אחת 
ועכשיו.  משיח.   - ויחידה 
אם מצד היום בשבוע שהוא 
שבת  שכולו  יום   - שבת 
העולמים,  לחיי  ומנוחה 
ובא,  הקרב  ר"ח  מצד  אם 
ש"הם   - לגאולה  הקשור 
כמותה",  להתחדש  עתידין 
 - ראה   - הפרשה  מצד  אם 
שנראה כבר גאולה בעינינו, 

ואם מצד ההפטרה.
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 רגיעה חשודה

      

         

       
        






      




 להתמסר למיקרופון

        
         
       

         
        








         



       

        




          
          





        רק 
        



 לעקוף, לעקוף


        
       
       
         




 שכל הנעלם
מכל ראיון

חוקרים באוניברסיטות לרפואה, גילו השפעה מדהימה של מולקולות המיקרופונים 
- על תאי המוח • לא, זה לא בגלל הקרינה. תקראו את המחקר המלא

  הגות ווָאך
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     שלילת    
        


   

 לפרס


         


      


     

        


        
     היחיד  האיזכור   

מטרתה         
        



  
        
  


     שתמיד   
         


רק 


      
          



          






     
    

 
 



         





 כן, להוריד את השלטים!






        
       
       
         
   
מכל  להסיר  
 איזור שיכו חב"ד


 עוד סיפור בחירות, להבדיל
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מטרתה         
        



  
        
  


     שתמיד   
         


רק  


      
          



          






     
    

 
 

עוד סיפור בחירות, להבדיל





  
    
      


      
      
      

      


    


      
     




nt,: t/ tcrvo
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ב 
  
  
   
  
    



      



    
     

     



     
    
     



    

    
      

    
    
     

     
      




א) מעשר כספים

המצווה



 החיוב מקור  
     

    
      

     



   'ה ע  שותפות  
      
    
     


רווח


    



   נישואי מתנת  
    
     
     



שולחן שבת

ר ר ּתְעַּשֵׂ עַּשֵׂ
איזה מצוות אפשר לקיים בכספי הצדקה, הידור מצווה? לקניית מצוות בבית הכנסת? 
להפריש  חייבים  האם  לשמחות?  מתנות  הילדים?  עבור  תורה  לתלמוד  לימוד  שכר 
מעשר מכל ההכנסות, או רק מחלקם? האם מותר לתת מכספי המעשר לנזקקים מבני 
המשפחה קרובים, כגון אח או אחות עניים, או שחייבים לתת דווקא לרחוקים? האם 
ניתן לעזור לילדים בוגרים שעזבו את הבית או לילדים נשואים? • מאמר אחד מתוך 
והחסידות  הקבלה  חז"ל,  מדרשי  לפי  לפרשת-השבוע,  ומרתק  מיוחד  מבט  שניים - 

לאור תורת חב"ד
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מכר רכוש



     
      



  הצמדה רווחי  
    




  שנתי חשבו  
      

      

    
     
    
  


     
     


 שני עסקי

     
 


שכיר 



ירושה או מתנה
      

    

    



נדר
      
    

      

     



  לצדקה חוב  פרעו  

   
     
     




 ב) הפטורים 
ממעשר כספים

עני


     
  
     


ממענקי צדקה





  חריגות הוצאות   
    

    



     

    
     
     
     
     
    



ג) סך הנתינה

"אי לה שיעור"
     

    


nt,: vrc hux; erxhe rc tzurh c, jpr _ gne jpr
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   ובממונו בגופו  




     כמות 
    

     



    ממוצע 
     


     


    



   עסק בעל  
    
     



עשרי אחוז
     
     
   


יותר מעשרי אחוז




העני מפציר

      

     

    


   חיי הצלת  
    
      
 
       

      
       
       


       
      
   

      


 קמצ 

      

     
       


       
     



  משמחת כשהנתינה  

     
 
     
      
       


 לתשובה ותיקו
     
     
     


     

   


    נס על  כקרב  








ד) פרטים במעשר כספים

דיוק 
    
    


ארנק מיוחד



     




   נטו 

     
   

     
     


 הסבר 
    
     


    

כמו כן מותר להפריש יותר 
מחומש במקרה שהנתינה 
נפשו  תיקון  לצורך  היא 
של האדם הנותן, כגון אדם 
קמצן, שהוא צריך להרגיל 
כדי  הרבה  ולתת  עצמו 
לשבור את מדת קמצנותו, 
"אם  הזקן:  רבינו  וכלשון 
היה כילי - יפזר ויתן ממון 
הרבה לעניים ויגמול חסד 
מדת  בנפשו  שתקבע  עד 
שתקבע  ואחר  חסד  ורב 
יפזר  לא  זו,  מדה  בנפשו 
יותר מדאי, שזו אינה דרך 
טובה ותקנת חכמים שלא 
אלא  מחומש,  יותר  יבזבז 
היא  המיצוע  בדרך  ינהג 

הדרך הטובה והישרה"
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ביטוח רפואי
      
     
     
     
     
    
     


  הנתינה הקדמת  
    
    
    



   לצדקה הלואה  
      




     
      


   במתנה נתנה  
      
      
      



   ואבידה גניבה  



  הצמדה רווחי  





   כס שווה  



  נכסיו השביח  
    
       
      
      
  
     



(המש בגליו הבא בע"ה)

  
rabayykzahavnetil :




    מהתורה 
       
  מדרבנ חיוב  
     
מנהג של מצווה
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אליכם, משפחתי האהובה
שלום וברכה!

עופר  ר'  הרה"ח  התוועדות  מתוך 
מיודובניק, השבוע ב-770:

של  פארבריינגען  כל  של  בסיומו  כמעט 
הרבי שליט"א, מגיע חלקו של שלב ה"מעשה 
הזמן  את  לקשר  הרבי  דורש  בו  בפועל", 
המסוגל של ההתוועדות עם החלטות טובות 

מעשיות, להן תהיה השפעה לחיי היום יום.
באם נתבונן קצת בעניין, נראה כי טמונה 
כאן נקודה חשובה במאוד, אליה לא שמים לב 
זו  שנקודה  העובדה  מכורח  שטחי,  ממבט 

מהווה סתירה לטבע שלנו כבני אדם.
בדרך כלל, הרגעים בהם אנו חשים צורך 
טבעי  באופן  הינם  טובה,  החלטה  לקחת 
במצב  הידרדרות  אנו  רואים  בהם  בזמנים 
וכחסידים  בכלל  כיהודים  שלנו,  ה'  העבודת 

בפרט.
נכון. לזה אף אחד לא בא לומר לנו 'לא', 
זה,  שלאחרי  ברגעים  מתעוררת  הבעיה  אך 
להחלטה  הרצון  מרגעי  אנו  עוברים  כאשר 
הפרטני  נפש  החשבון  בו  ה'בפועל'  לשלב 
מתחיל, ובעקבותיו תיקבע ההחלטה לעתיד.

את  וכל  מכל  להדיח  עלינו  זה,  ברגע 
ובושה  דכדוך  עצב,  המהווה  הנפש  תנועת 
היותנו  על  העצמית  החשיפה  מול  פנימית 
שאומרת  חשיפה  מהעניין.  במאוד  רחוקים 
בכזאת  לא  אך  וכך  כך  שהיינו  חשבנו  שאם 
כדי  עד  ש"כן!  לנו  התגלה  שכעת  הרי  מידה, 

כך...".
שכזו  נפש  תנועת  מתוך  הבאה  להחלטה 

היא  איתנה.  ועמידה  נצחיות  צפויה  לא 
והיא  בוץ  שכולה  שלולית  מתוך  מתחילה 
שההחלטה  לעובדה  מעבר  זאת  שם.  תיגמר 
בהגזמה  נלקחת  והיא  נכון  נמדדת  לא  עצמה 

ובהפרזה רבה.
בדיוק כאן מתייצב מלכנו שליט"א ודורש 
עם  ההתוועדות  זמן  את  לקשר  מאיתנו 
צפה  ריעים,  בהתוועדות  כאן,  טובה.  החלטה 
הנקודה  אחד.  שבכל  הטוב  נקודת  ועולה 
הרצון  היא  שהיא  אחד  כל  את  המאחדת 
טובים  יהודים  להיות  התמידית  והשאיפה 

יותר. מאירים יותר.
כאן, בתוך משפחת החסידים, אנו אמנם 
מודעים  להיות  נחוץ,  כצורך  משתדלים, 
לחסרונות העצמיים ולתקן אותם, אך לא בזה 
צריכים להתמקד. לא בזה צריכים אנו להיות 
מונחים. חסיד יודע שמהותו היא פנס המאיר 
את הטוב של כל אחד, ואם הוא רוצה להחיות 
בחייו  זה  עם  לחיות  שעליו  הרי  בכך,  מישהו 

הפרטיים.
המאיר  זמן  חסידי,  בפארבריינגען  דוקא 
לקחת  ביותר  המתאים  העיתוי  זהו  לכל, 
ולא  העליונה  מהקומה  הבאה  טובה  החלטה 

מה'בייסמנט' שמתחת...
רבים  לחסידים  הרבי  ענה  לחינם  לא 
להסיח  שעליהם  העבר,  על  תיקון  שביקשו 
טוב",  ב"עשה  ורק  אך  ולהתמקד  כרגע  דעת 
היה  לא  לבקשה  כשהרקע  זמן,  לאחר  ורק 
מתוך עצבות ומרירות, נתן להם הרבי הוראות 

מפורטות כתיקון.
וכפי שר' מענדל היה אומר, שאת ה"סור 

מרע" פועלים דרך ה"ועשה טוב"...

יום ראשון, ט"ז מנחם אב



    

    
     



  
     

     
     
    







     


    

     
     

יוס לאש

יום שני, י"ז מנחם אב
    
    
 

יומנו של תמים ב-770

אנ"ש וה'קעמפים' חוזרים הביתה:

 ביתו האמיתי 
של כל יהודי!
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מיודובניק עופר     

      
   



יום שלישי, ח"י מנחם אב
     
      





    
   





    

     



יום רביעי, י"ט מנחם אב
    

     

     
     

     
     


     
 
     


    
    
      
     



 יום חמישי, כ' מנחם אב 
- יום הסתלקות רלוי"צ נ"ע





    



       

 
     

     
    
    
    
   ראסקי דוד   


    





    
    



ש"ק פ' עקב
   

    


     
     

     
      
     
    
     

אבהרה"ח ר' עופר מיודובניק מתוועד ע התמימי הרה"ח ר' דוד רסקי בהתוועדות כ" מנח
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יחי אדוננו מורנו ורבינו

מל המשיח לעול ועד!

, מענדי שלכ

770  בית משיח

770 הרה"ח ר' יוס לאש מעביר שיעור בהלכות קידוש החודששמחה וריקודי בהכנסת ספר תורה השבוע ל
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 מסכנים את שלום 
העולם החופשי 


      
    
     
 
     
       

     
     






    
     
     

     



לגרש את המגרשים!

    

     



     
      
     
      
     
    



      
      
       
      
     
       


     
      


עברו את הקו האדום

שלימות הארץ
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סוד ההנצחה




      
     
    
      
     

     
     



     


      
    
    
     


      
   
        
      





    



    

       

       

      
    




nt,: ah dpi

הקו  את  עברה  המעצורים,  חסרת  בהתנהגותה  ישראל  ממשלת 
האדום, תרתי משמע. הממשלה שאיבדה מזמן את הזכות הלגיטימית 

שלה לשלוט בעם הזה, ממשיכה לתעתע ולהביא לחיסול הפנימי, בצורה 
מעוררת שאלות ותהיות רבות. הגיעה העת לקום ולומר בקול גדול: חיי יהודים 

אינם הפקר!

ראש מועצת שומרו עור הדי ר' גרשו מסיקה 
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 אלתר אליהו הכה פרידמ

    


שמואל  אברה    
 איידלקופ  יהודה   בוקיעט
    


     


גערליצקי  שמואל  יוס   

הלוי  יצחק  יוס    
יוס   העכט יוס   גורעוויטש, 
הלוי  דובער  שלו   חיטריק יצחק 

לאבקאווסקי
    
זושא      

 כינוס שלוחי הרבי לארץ הקודש 

 התחזקות בשליחות היחידה:
קבלת פני משיח צדקנו!
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 אלפרובי
 זאב אברה סלאווי


שמואל       
 מנח מעדנל ליברמ גרייזמא

גולדברג יצחק     
יוס יצחק גאזנבורג, השליח הרב 
רייצעס,  יעקב  הרב  השליח  מרזל,  גבריאל 

 השליח הרב לייבל שילדקרויט

     
צבי  מרדכי      

דובראווסקי
    
     

דובראווסקי

 שילדקרויט    

     קרמר 
 פרידמ

פיקרסקי
       
    
ח.מ. פבזנרמ. דובראווסקי
 קרמר ר.    
ח.  רייצעס ח.      
     גרליצקי
     



      






      

      

      
     

     


    

יחי המלך 
בפורטוגזית

  
   
   
  
  


  
  
 

   
   
   
   
  
   


בראנער  חק  
   
  
   
  



בניו-ג'רסי רקדו 
"משיח משיח"

  
  
    
   

   

nczeho
<<<<<<<<<<

 הכנסת ספר תורה 
לזכות שלוחי הרבי בארץ הקודש

השלוחי הרב אדוט והרב לרנר לצידו של הרב הראשי
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יהושע אדוט
 

בני אבואריה זיתוני
אהרו שייאחי

     
    


בכר משה      



      

     
     
מנח לרנר
       




     מצגר יונה  
     
    
      


    
     
     
       

     


     
     



  
   
    
  
  
  



  
  
   

   
   

   
   
  
  
  
  



עשרות אנשי 
עסקים התוועדו 

במקסיקו 



  
   
    
    
   
  
    

יוס יצחק מייזליש

  

nczeho
<<<<<<<<<<

השלוחי הרב אדוט והרב לרנר לצידו של הרב הראשי

השלוחי ע ספר התורה
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יצחק  דוד נחשו
שאול       ליפש
 לייטרמשה אוחיו



   
      
      
      

     
     



     
       
     
     





שניאור   שאער דוד   שחר שניאור  
  מישולובי זלמ  שניאור   קופצ'יק

יוסי טאוב מוישל'ה נחשו


    
מענדל קומער שבתי בלו דורו קיסי
 חי רוטנברגשמעו פיז יוחאי דה
אפרי  לייבוש קפל שלמה חיי גרוזמ
 חביב דובער   דוד מאיר    ברנשטיי

 אמנו מינסשעיה מרנ

     
     
  ביטו שמעו     
      



    




   ביטו שמעו    
  קומער חיי  יוס  
אלדר אית   גונ טל  

אייל פלד

   
   
    
  
   
   
  
 מרקובי שלמה   
    
   



ספר תורה הוכנס 
 לבית חב"ד 

בנאות אפקה 

   


   
עידו    
חיי      רהב

 ריבקי


  
  
  
    
  פיאמנטה אבי 
    

nczeho
<<<<<<<<<<

 פעילות חב"דית ענפה 
בפסטיבל הכלייזמרים בצפת 

כותבי לרבי בטנק המבצעי
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אוסטרליה , מלבור
 לובנשטיי משה  
  
  
  
  
   
  
   

מענדי גרונר

ארה"ב.  פנסילבניה, 
גרינברג זלמ  
   
 
 
  

 
 




 יעקב הלפרי

    
      



.ארה"ב ג'ורג'יה, 
טאלער דובער  
  
   


  
 הירשי מינקובי

קנדה אוטווה, 
 אלטיי שמואל  
 
 


אברה   
  אלטיי

  




  


   
 יוס קדוש
   
  



עשרות דוברי רוסית 
השתתפו בסמינר 

הבית היהודי

  
  
   
   

    

    
   
   


  רוזנבלו אלי  
   

   
 
 יפה י.   
   



  

  
   
  

nczeho
<<<<<<<<<<

שלוחים חדשים ברחבי העולם

  
  
 

  
   
  
  
  

  
  


     
      
      





      
     
    
    
      
    



חב"ד כבשה את עיר הנופש הצרפתית 
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דוד      
סגל

  
   
  
אריסטר ברו   
   
   
   
   




  
   
    
  
  
   


  

    
  
 
  
  
 
   
    


  
  
   
   
  



nczeho
<<<<<<<<<<

     
     
    

    


    
בער  דוב  שלו  אדערי מרדכי  
    סאב רפאל  טייכטל
     
      





     
 

     



      


בקרוב: אלבום על מבצע ספרי תורה

bvdho

ntb"a
sucrh gcrh,

f,r
aru,h vxgu,
cnjhrho nuzkho

JFK
LGA
NEWARK    $70+

Airport pickup

$37

4444-446-817

Keter
Van Service
Reasonable Prices

ebsh

kv-drshv

butre

tparu, thxu; nasv v,gupv
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נולדו למז"ט 
אביר  תומר    
   אייל הכה 
    

    


 אמסל אליהו    
   
   
 



אפטר מנח    
    
   



 מענדל ברנשטיי
    



 יעקב גופי
    
   
   

    
   
    
    



  גרשו גד    


שלמה חיי הלוי 
    ויינפלד
   
   
   
   

    



  
דב  חיי 

 חיימסו
    
  
    
   



חלילי יקר  




ישעיהו מנח    
    

   



ליפקינד יוס    


מירלשוילי יוס   
    
    
   
   



סנדרוי יצחק    


     




עבו אהר  משה    


אלו ענוה


פורסטר יהודה    


קעלער אברה    


יהושע קעניג

    
   

   



רופו מענדל  ניס  


 מיכה רוזנבלו


מענדל  מנח    
 רוזנשיי


   
  

   
   
    
    
   





 עמור ליאור    
 
    




טוב בר גלעד     
ציפורה 
   לאה
  
   



 הלפרי שניאור    

   
   
   
    


צבי  זלמ  שניאור  
   העכט הירש 
רחל צביה   
   
    
    
    
   

   
   
  



 אהר הרשקובי
   
    



יעקב וייס



טעלער שאול    


 מענדל הכה כה


 לוי עמיאל    

חיה מושקא




לוי הלוי  אביאל    
    
    
    



'ליפסידג יעקב    


לרנר משה  לוי    
חיה 
   מושקא
   
      
   
   




מענדל  מנח    
    מעטו
   
   
   



סינגר ישראל    


 דוד קפל


מענדל  מנח    
    קרסיק
   

   
   
    
  
    



 יוס רוטמ
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רפפורט אברה   


שלאנגר אלי    


הגיעו למצוות
גולדברג יהונת    

 אהר מאיר 
    
   
   



צבי  ישראל    
     גליצנשטיי
נחמיה

וילימובסקי לוי    
     
  שניאור


 מינ אפרי    
    

מנח מענדל

 מענדל קליי
אליעזר     






באו בקשרי 
שידוכין

בנהאמו מרדכי    
      
 יעקב  מענדל  מנח 
לאה דבורה   
 יעקב אסולי



 אהר גולדשטיי

 חיי     
מושקא  חיה   
גרינברג ישראל   
   
  
   

   
    
   




 גרצמ ישעיה    

   גרשו 
מנח     מרי

 פליישמ

 יוס יצחק דערע
   
זלמ 
   שמעו 
 סאשא וויטמא
    

     


 ארז הלוי הורבי
שניאור      
 הלוי   זלמ
וירט תומר    חנה
   
    



העכט יוס    
    
לוי 
בתיה    
דב    מושקא
    טברדובי
   
    
   

  



טאלר שלמה    
יעקב    
    אלימל
ציו  ב    רחל רבקה 
 גרוסמ



 לוריא דוד    
 חיי     
חוה   

זלמ  שלמה   

לבקיבקר




לנאו ולרי  מאיר    
דניאל     
נחמה   
אוריאל אברה   



 מוני דובער    
ישראל      
   מאיר
הס  אלונה



 סיטבו אהר    

  מענדל מנח 
 רחל  דבורה  

נמדר

פוטר
 יעקב    
 פרומא  

 גורדו

אריה  מרדכי    
פרקש
מנח      
   מענדל
 הופמ הלל    חנה
   
    
    
   



 קורנבליט  
מרדכי      
עטל    צבי 

ליפש

 יצחק רסקי
שמואל      
מלכה    
מענדל  מנח   
    גורבי
  


   


הקימו בית בישראל 
- בית חב"ד

שלמה  ידידיה    
      אייז
לאה שרה   יצחק לוי  
יואל  ישראל   

 זימרמ

לנצ'נר יעקב    
    
מנח מענדלשושנה רייזל 
ברו  פנחס    יוכבד
  סטזגובסקי
   

    
   



 מחפו ישראל    
     
נועהשמואל

מכלו טנג'י

 מימו ציו    
   
 אביעד  
יוס    אורטל
  קובלקי יצחק 
  
  
   



שקד  בנימי   
  (מנדלובסקי)
 עיד   
 טובה 

צמח

chsidim@gmail.com
kgsfubho _ akju nhhk:
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מאת: נתן אברהם
צילום: בערוש בלניצקי



    
      

  


    
     
      


    
   
    
     
  




    




      
     
    
     


     

     
    
     
       



    

     

     
      
    
 




      

     
     


 

    

     
    



     
    
      


     


     
      
    
      
      
      
     
    
     



     

     



       


      
      

יום שכולו משיח
יום שלם של טעימה מהגאולה העתידה, ציפיה דרוכה, דרישה ודיון בצוותא של 

הפעולות שניתן לפעול ועדיין לא נפעלו בכדי להביא את התגלותו של הרבי • עוד 
פעולה מוצלחת של "מטה משיח" בדרך להבאת הגאולה

Mas662_B2.indd   68 25/08/2008   23:45:25



69 dhkhui nxw 266  |  ~  |

      
 
    
  



      


     

    








פאנל תקשורת מרתק
     
    
    
      
    
   

     


     
     

    

    





     


     


     


     



     
    


     
      
     
      
     
    
      
    

     
    


, בעת נאומו של המרא דאתרא דכפר חב"ד, הרה"ג הרב מרדכי שמואל אשכנזי הקהל הרב ביו העיו

ר' אורי רווח, מר איתי רפפורט ור' מתי טוכפלד
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ברכת המרא דאתרא
    

    
      

      
     

     






     
   , 
     



    
     

    
    
     
      

    
     





      

     
      



    



      


     
     

     
     







      


    
     
     


      
     
      
      




עבודה "בלי גבול"

  
    , 
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תהליך שכבר החל
    
    
     
      
    
    
     
     
 
      





      
      



      

הרב יוס גינזבורגהרב יצחק ערדהרב יוס יצחק ווילשאנסקיהרב מרדכי שמואל אשכנזי
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התוועדות חסידים לתוך הלילה
     



        


        

  



פרופ' ר' שלמה קאלישר' גרשו מסיקההרב חיי אשכנזיהרב שמואל הענדל
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