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נָא לִשְׁמֹר עַל קְֻדשַּׁת הָאַלְבּוֹם

ּוֹת שְׁמוּרוֹת © כָּל הַזְּכֻי
ה'תשע"ט - 5779

ּוֹם הָלְכִי לַ'חֵיידֶר' וְעוֹד קֹדֶם לָזֶה, הִתְחִיל לְהִתְרַקֵּם  "מִי

ּוּר הַגְּאֻלָּה הָעֲתִידָה - גְּאֻלַּת עַם יִשְׂרָאֵל מִגָּלוּתוֹ  בְּדִמְיוֹנִי צִי

ּ מוּבָנִים יִסּוּרֵי  הָאַחֲרוֹן. גְּאֻלָּה כָּזוֹ וּבְאוֹפֶן כָּזֶה שֶׁעַל יָדָהּ יִהְיו

הַגָּלוּת הַגְּזֵירוֹת וְהַשְּׁמָדוֹת. וּכְחֵלֶק מֵעָתִיד מַזְהִיר זֶה וּכְחֵלֶק 

ְ, לֹא נְשִׂיא שֵׁבֶט - אֶלָּא שֶׁאֵין  מִגְּאֻלָּה זוֹ יִהְיֶה "נָשִׂיא זֶה מֶלֶך

עַל גַּבָּיו אֶלָּא ה' אֱלֹקָיו", וְהַכֹּל יִהְיֶה בְּאֹפֶן אֲשֶׁר בְּלֵבָב שָׁלֵם 

ּוֹם הַהוּא אוֹדְךָ ה' כִּי אָנַפְתָּ בִּי". וּבַהֲבָנָה מְלֵאָה - "יֵאָמֵר בַּי

 ּ בְּאַרְצֵנו הַשֵּׁם'  'צִבְאוֹת  וְחַיָּלוֹת  חַיָּלֵי 
ְּדוֹשָׁה, הַק

'אַלְבּוֹם  אֶת  בִּפְנֵיכֶם  ִּישׁ  לְהַג  ּ אָנו שְׂמֵחִים 
הַסּוֵֹקר  מְֻהדָּר,  ּנוֹת  תְּמו אַלְבּוֹם  הַגְּאֻלָּה', 
בִּפְרִָקים עֲרוּכִים וּמְֻסדָּרִים, אֶת עִנְיְנֵי מָשִׁיחַ 
בְּבֵית  יִּהְיֶה  מַה  בַּגְּאֻלָּה?  יְִּקרֶה  מַה  וּגְאֻלָּה: 
ְ מְבִיאִים בְּפֹעַל אֶת  הַמְִּקדָּשׁ הַשְּׁלִישִׁי? וְאֵיך

הַגְּאֻלָּה?

נִמְצָאִים,   ּ אָנו בָּהּ  הַמְיֻחֶדֶת  הַתְּקוּפָה  עַל 
לְבוֹא  הַשִּׂיא'  'זְמַן   ּ זֶהו כִּי  הָרַבִּי:  אוֹמֵר 
וְהַמְּהִירָה  ַּלָּה  הַק הַיְשָׁרָה   ְ וְהַדֶּרֶך הַגְּאֻלָּה, 
לְזֵרוּז הַגְּאֻלָּה הִיא עַל יְדֵי לִמּוּד עִנְיְנֵי גְּאֻלָּה 

וּמָשִׁיחַ.

נִלְמַד  וְנַדְבִּיק,  נֶאֱסֹף   ,ּ שֶׁלְּפָנֵינו בָּאַלְבּוֹם 
וְנֵהָנֶה. הָעִסּוּק בַּגְּאֻלָּה בְּאֹפֶן מוּחָשִׁי, יְעוֹרֵר 
ּ אֶת הַצִּפִּיָּה, נַתְחִיל לִחְיוֹת מָשִׁיחַ, וְנִזְכֶּה  בָּנו

בְּפֹעַל לַהִתְגַּלּוּת הַשְּׁלֵמָה.

תְּנוּעַת הַנֹּעַר צִבְאוֹת הַשֵּׁם בְּאֶרֶץ הַקֹּדֶשׁ

ב"ה
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אוֹסְפִים אֶת הַמַּעֲטָפוֹת עַל יְדֵי הַגָּעָה לַמִּפְגָּשִׁים בִּסְנִיף צִבְאוֹת 1 
הַשֵּׁם אוֹ מַשִּׂיגִים בְּמוֹקְדֵי הַהֲפָצָה.

מַדְבִּיקִים אֶת הַמַּדְבֵּקוֹת בָּאַלְבּוֹם.2 

אוֹתָם  מְיֻחָדוֹת  חִידוֹת  יֶשְׁנָם  מֵהַשָּׁבוּעוֹת  בְּחֵלֶק  לֵב!   ּ  שִׂימו
ּ לִפְתֹּר. תִּצְטָרְכו

 3 ּ ּ אֶל רַכַּז הַסְּנִיף וְקַבְּלו סִיַּמְתֶּם לְמַלֵּא אֶת מַדְבְּקוֹת הַשָּׁבוּעַ? גְּשׁו
אֶת כַּרְטִיס הַהַגְרָלָה.

אֶת 4   ּ הַקִּישׁו  ,079.9234.770  – הַשֵּׁם  צִבְאוֹת  לְטֶלֶמֶסֶר   ּ חַיְּגו
ּ לַהַגְרָלָה. הַקּוֹד שֶׁעַל גַּבֵּי הַכַּרְטִיס וְהִכָּנְסו

 ּ ּוֹכִים יְפֻרְסְמו בְּכָל מוֹצָאֵי שַׁבָּת תֵּעָרֵךְ הַהַגְרָלָה הַשְּׁבוּעִית וּשְׁמוֹת הַז
בְּעִתּוֹן "בְּמַחֲנֵה צִבְאוֹת הַשֵּׁם".

סִיַּמְתֶּם אֶת מַדְבֵּקוֹת הַכֶּסֶף?5 

בְּכָל  הָרִאשׁוֹנִים  הַמְּסַיְּמִים   3 הַסְּנִיף!  לְרַכֵּז/תּ  לָגֶשֶׁת   ּ  הִזְדָּרְזו
ּ בְּפֶרֶס לְלֹא הַגְרָלָה סְנִיף יִזְכּו

מַדְבֵּקוֹת הַזָּהָב6 

לוּחַ הַזָּהָב מוֹפִיעַ בִּפְתִיחַת הָאַלְבּוֹם וּבוֹ הַתֹּכֶן שֶׁל הַפְּרָקִים.

 סִיַּמְתֶּם לְמַלְאוֹת אֶת כָּל מַדְבֵּקוֹת הַזָּהָב עַד ט"ו שְׁבָט? זְכִיתֶם בִּפְרָס 
אִישִׁי יֻקְרָתִי.

סִיַּמְתֶּם לְמַלֵּא אֶת הָאַלְבּוֹם?7 

ּ לְטֶלֶמֶסֶר צִבְאוֹת הַשֵּׁם – 079.9234.770  חַיְּגו

עַל  הַשֵּׁם  צִבְאוֹת  בְּיוֹם  הַגְרָלָה  תֵּעָרֵךְ  נִיסָן  ב'  עַד  הַמְסַיְּמִים  בֵּין 
"הַהַפְתָּעָה הַגְּדוֹלָה".

 בְּהַצְלָחָה!
מִפְקֶדֶת צִבְאוֹת הַשֵּׁם

כְּלָלֵי הָאַלְבּוֹם
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ִּירֵי הַחוֹל בָּעוֹלָם? כַּמּוּת הַמַּמְתַּקִּים  אֶפְשָׁר לִסְפֹּר אֶת גַּרְג
ּ הַקָּבָּ"ה בַּגְּאֻלָּה, תִּהְיֶה כֹּה רַבָּה, מַמָּשׁ  ִּים שֶׁיִּתֵּן לָנו וְהַמַּעֲדַנ

ִּירֵי הֶעָפָר. כְּמוֹ מִסְפַּר גַּרְג

 ּ ּוֹם, אָנו הַי
מַקְדִּישִׁים זְמַן 

רַב לַהֲכָנַת 
אֹכֶל. בַּגְּאֻלָּה 

ּ עַל  יִצְמְחו
הָעֵצִים 

ּוֹת  לַחְמָנִי
וּמִינֵי 

חֲטִיפִים, 
נִצְטָרֵךְ רַק 

לִקְטֹף וְלֶאֱכֹל.

ּ גַּם הֵם עַל הָעֵצִים, גַּם  בְּגָדִים יִגְדְּלו
אוֹתָם נוּכַל לִקְטֹף מוּכָנִים.

עֲצֵי סְרָק, 
אֵלֶּה עֵצִים 
שֶׁאֵינָם 
נוֹתְנִים פֵּרוֹת. 
בַּגְּאֻלָּה לֹא 
ּ עוֹד עֲצֵי  יִהְיו
סְרָק, כֻּלָּם 
ּ פֵּרוֹת. יִתְּנו

 ּ הַפֵּרוֹת יִגְדְּלו
לִמְמַדִּים עֲצוּמִים! 
מֵעֵנָב בּוֹדֵד נוּכַל 

ּוֹת  לְהוֹצִיא חָבִי
גְּדוֹלוֹת שֶׁל יַיִן, 

וּמִשְׁפָּחָה שְׁלֵמָה 
תֹּאכַל עֵנָב אֶחָד, 

וְעוֹד יִשָּׁאֵר הַרְבֵּה 
עֹדֶף...

אֲכַלְתֶּם פַּעַם 
אֶת הַגֶּזַע שֶׁל 

הָעֵץ? לֹא, בָּרוּר! 
בַּגְּאֻלָּה, מַבְטִיחַ 

ּ הַקָּבָּ"ה, תִּהְיֶה  לָנו
קְלִפַּת הָעֵץ 

ּיָה לְמַאֲכָל,  רְאו
ּ טְעִימָה כְּמוֹ  וַאֲפִלּו

הַפְּרִי...

בַּגְּאֻלָּה 
הַחִטָּה תִּהְיֶה 
גְּבוֹהָה מְאוֹד 

כְּמוֹ עֵץ 
דֶּקֶל, וְתָכִיל 

גַּרְעִינִים לָרֹב. 
הִיא תִּהְיֶה 
גַּם כְּבֵדָה 

בְּיוֹתֵר וְתִשְׁקֹל 
כְּמוֹ שְׁתֵּי 
כְּלָיוֹת שֶׁל 

שׁוֹר מְפֻטָּם.. 
 ּ אֵיךְ יִקְצְרו

חִטָּה שֶׁכָּזוֹ? 
הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ 

הוּא יָבִיא 
רוּחַ שֶׁתְּנַשֵּׁב 
עַל הַחִטָּה, 
הַגַּרְעִינִים 

ּ מֵהַקַּשׁ  יִפָּרְדו
 ּ וְהַמּוֹץ, וְלָנו
יִשָּׁאֵר רַק 

לֶאֱסֹף אוֹתָם.
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הַפְּרָס הַשָּׁבוּעַ הוּא: חֲתִימַת הָרַכָּז
2 זוכים - מכונית רובוט

 סִיַּמְתָּ לְמַלֵּא אֶת כָּל הַמַּדְבֵּקוֹת שֶׁל הַשָּׁבוּעַ?
גַּשׁ לָרַכָּז וְַקבֵּל אֶת כַּרְטִיס הַהַגְרָלָה הַשְּׁבוּעִית

שָׁבוּעַ 1

כסף

חודש תשרי אמנם לא הגיע, אך הסוכה 
אצלנו תופיע, גש למדבקה המתאימה
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הַפְּרָס הַשָּׁבוּעַ הוּא: חֲתִימַת הָרַכָּז
אופניים

 סִיַּמְתָּ לְמַלֵּא אֶת כָּל הַמַּדְבֵּקוֹת שֶׁל הַשָּׁבוּעַ?
גַּשׁ לָרַכָּז וְַקבֵּל אֶת כַּרְטִיס הַהַגְרָלָה הַשְּׁבוּעִית

וְגָר זְאֵב עִם כֶּבֶשׂ
שָׁבוּעַ 2
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32
ִחיָדהִחיָדה

ּוֹת הַטּוֹרְפוֹת אֶת טִבְעָם הַמֻּשְׁחָת  ּ הַחַי ּו לֶעָתִיד לָבוֹא יְשַׁנ
ּ לִטְרֹף, הַזְּאֵב יֵלֵךְ יַחַד עִם הַכֶּבֶשׂ לְחַפֵּשׂ אֹכֶל בַּמִּרְעֶה. וְיַפְסִיקו

ּ גַּם הֵם  אֻמּוֹת הָעוֹלָם הַמְּשׁוּלִים לְ-70 זְאֵבִים, יִחְיו
ּ לָהֶם עוֹד. בְּשַׁלְוָה וְשָׁלוֹם עִם הַיְּהוּדִים וְלֹא יָרֵעו

הַפֶּתֶן הוּא נָחָשׁ 
אַרְסִי וּמְֻסכָּן, בְכָל 
זֹאת יַלְדֵי הַגְּאֻלָּה 

ּ אִתּוֹ  יִשְׁתַּעַשְׁעו
לְלֹא חֲשָׁשׁ.

גַּם אֵצֶל בְּנֵי הָאָדָם 
ּיִים  ּו ּ שִׁנ יָחֵלּו
לְטוֹבָה. הַמְּרִיבוֹת 
 ,ּ וְהַקְּטָטוֹת יֵעָלְמו
ּ בְּשָׁלוֹם  וְכֻלָּם יִחְיו
זֶה עִם זֶה.

לִפְנֵיכֶם אַרְבַּע 
ּוֹת.  ּנוֹת קְטַנ תְּמו

ּ עַל יַד  הַדְבִּיקו
כָּל אַחַת מֵהֶן, 

ּן  אֶת הַסִּמּו
הַמַּתְאִים, הַאִם 

הִיא שַׁיֶּכֶת 
לִימוֹת הַמָּשִׁיחַ 

אוֹ לֹא.

ּ לִכְלֵי  ּ מְיֻתָּרִים, הֵם יֵהָפְכו כְּלֵי הַנֶּשֶׁק יִהְיו
עֵזֶר לַעֲבוֹדַת הָאֲדָמָה אוֹ לְמִשְׂחֲקֵי יְלָדִים.
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הַפְּרָס הַשָּׁבוּעַ הוּא: חֲתִימַת הָרַכָּז
150 ש"ח זיכוי לשבת צבאות השם

 סִיַּמְתָּ לְמַלֵּא אֶת כָּל הַמַּדְבֵּקוֹת שֶׁל הַשָּׁבוּעַ?
גַּשׁ לָרַכָּז וְַקבֵּל אֶת כַּרְטִיס הַהַגְרָלָה הַשְּׁבוּעִית

הַטּוֹבָה תִּהְיֶה ֻמשְׁפַּעַת הַרְבֵּה
שָׁבוּעַ 3

הָחֵל מִבְּרִיאַת הָעוֹלָם, מְחַכִּים לִוְיָתָן עֲנָק וְשׁוֹר בָּר 
מְגֻדָּל לִסְעוּדָה רַבָּתִי. בִּימוֹת הַמָּשִׁיחַ יִשְׁחַט אוֹתָם 

הַקָּבָּ"ה וְיָכִין מֵהֶם סְעוּדָה לַצַּדִּיקִים.

ּ לִסְעוּדָה בְּתוֹךְ ֻסכָּה גְּדוֹלָה  הַצַּדִּיקִים יָסֵבּו
אוֹתָהּ יָכִין הַקָּבָּ"ה מֵעוֹרוֹ שֶׁל הַלִּוְיָתָן

קֶצֶב הַיְלוּדָה יִגְדַּל לְאֵין שִׁעוּר בַּגְּאֻלָּה הָאֲמִתִּית 
וְהַשְּׁלֵמָה, וְעַם יִשְׂרָאֵל יִתְרַבֶּה מִבְּלִי שִׁעוּר

הָעֹשֶׁר וְהַשֶּׁפַע 
בָּעוֹלָם 

ּ כָּל  יִתְעַצְּמו
ְ, שֶׁהַחַלּוֹנוֹת  כָּך

וּמַשְׁקוֹפֵי 
 ּ הַדְּלָתוֹת יֵעָשׂו

מֵ... אֲבָנִים 
ּוֹת. טוֹבוֹת וּמַרְגָּלִי

כָּל יְהוּדִי, שֶׁקִּיֵּם בְּהִדּוּר מִצְוַת צִיצִית, יְקַבֵּל בַּגְּאֻלָּה 2800 
ּ לָרֶגַע בּוֹ הוּא יִתֵּן לָהֶם פְֻּקדָּה. עֲבָדִים גּוֹיִים, שֶׁרַק יְחַכּו

36

38
37

40

הַשְּׁחִיטָה תִּתְבַּצֵּעַ בְּצוּרָה מְאוֹד מְיֻחֶדֶת. הַלִּוְיָתָן יִשְׁחַט 
אֶת הַשּׁוֹר בִּסְנַפִּירָיו וְהַשּׁוֹר יַהֲרֹג אֶת הַלִּוְיָתָן עַל יְדֵי קַרְנָיו.

39
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ּ בָּעוֹלָם ּיִים שֶׁיְִּקרו ּו  שִׁנ
שָׁבוּעַ 4

43

4142

44

4546

הַפְּרָס הַשָּׁבוּעַ הוּא: חֲתִימַת הָרַכָּז
4 זוכים - חולצת מדי צבאות השם

 סִיַּמְתָּ לְמַלֵּא אֶת כָּל הַמַּדְבֵּקוֹת שֶׁל הַשָּׁבוּעַ?
גַּשׁ לָרַכָּז וְַקבֵּל אֶת כַּרְטִיס הַהַגְרָלָה הַשְּׁבוּעִית

 .ּ חִדּוּשׁ מְעַנְיֵן שֶׁנִּזְכֶּה לוֹ בַּגְּאֻלָּה, קָשׁוּר לְצוּרַת הַנְּסִיעָה שֶׁלָּנו
ּ לְכָל מָקוֹם שֶׁבּוֹ נֶחְפַּץ. ּ וְיִקַּח אוֹתָנו עָנָן גָּדוֹל יַעֲצֹר לְיָדֵנו

הָעִיר יְרוּשָׁלַיִם עֲתִידָהּ לְהִתְרוֹמֵם לְגֹבַהּ אַדִּיר שֶׁל 3 
פַּרְסָאוֹת ]קָרוֹב לִ-12 קִילוֹמֶטֶר[. אַךְ אַל דְּאָגָה, לֹא 

נִתְקַשֶּׁה לַעֲלוֹת אֵלָיו, שֶׁהֲרֵי נִסַּע עַל גַּבֵּי עֲנָנִים...

עוֹד אוֹמְרִים חֲזַ"ל: 
הָעִיר יְרוּשָׁלַיִם 

עֲתִידָה לְהִתְפַּשֵּׁט 
וּלְהִתְרַחֵב עַל כָּל 

אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, וְאֶרֶץ 
יִשְׂרָאֵל תִּתְפַּשֵּׁט 
לְכָל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ.

ּ לֹא נִשָּׁאֵר בַּמַּתְכֹּנֶת הָרְגִילָה, נִצְמַח וְנִגְבַּהּ  גַּם אֲנַחְנו
לִמְמַדִּים עֲצוּמִים שֶׁל מֵאָה אַמָּה ]כְּמוֹ בִּנְיָן שֶׁל 14 קוֹמוֹת...[

ּוֹם בְּכָל הַגְּלוֹבּוּס. בַּגְּאֻלָּה  בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מְפֻזָּרִים כַּי
ּ כֻּלָּם לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. יִתְקַבְּצו

ּ הַיָּרֵחַ, קָטָן וְאֵין לוֹ אוֹר  ּוֹם וְאִלּו ּוֹם, הַשֶּׁמֶשׁ גְּדוֹלָה וּמְאִירָה בַּי כַּי
מִשֶּׁל עַצְמוֹ. בַּגְּאֻלָּה יִהְיֶה הַיָּרֵחַ בְּגָדְלָהּ שֶׁל הַשֶּׁמֶשׁ, וְיָאִיר כָּמוֹהָ.

כְּשֶׁיָּבוֹא הַמָּשִׁיחַ יַתְחִיל הַדּוֹמֵם 
לְדַבֵּר, הוּא יְסַפֵּר סִפּוּרִים. הָאָרֶץ 
ּ עָלַי כְּשֶׁלֹּא  תִּתְבַּע, מַדּוּעַ דָּרְכו

ּ בְּעֵת מַעֲשֶׂה בְּדִבְרֵי  ּ אוֹ דִּבְּרו חָשְׁבו
ַּי"ץ( תּוֹרָה )אג"ק אַדְמוֹ"ר הָרַי

הקריאו בשולחן שבת את כל התוכן המופיע בעמוד זה, החתימו את ההורים במוצאי 
שבת וקבלו מרכז/ת הסניף מעטפה נוספת מתנה! • חתימת הורים

משימת בונוס!
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 הֹורָאֹות
ּנָה הִסְתַּכְּלוּת בַּתְּמו

רֵאשִׁית כֹּל, צָרִיךְ 
ּנָה  לְקָרֵב אֶת הַתְּמו
צָמוּד מַמָּשׁ לָעֵינַיִם, 

לְאַחַר מִכֵּן מַתְחִילִים 
לְהַרְחִיק לְאַט לְאַט 
ּנָה. חָשׁוּב  אֶת הַתְּמו
לִשְׁמֹר כָּל הַזְּמַן עַל 
ּנָה שֶׁתֵּרָאֶה  הַתְּמו

מְֻטשְׁטֶשֶׁת קְצָת וְלֹא 
בְּרוּרָה. לְהַמְשִׁיךְ בְּלִי 
  ּ לְהִתְיָאֵשׁ וְאָז תִּרְאו
פִּתְאוֹם אוֹתָהּ קוֹפֶצֶת 

לְעֶבְרְכֶם...

ּפָזֶלּפָזֶל

כסף
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הַפְּרָס הַשָּׁבוּעַ הוּא: חֲתִימַת הָרַכָּז
טיסה בכדור פורח

 סִיַּמְתָּ לְמַלֵּא אֶת כָּל הַמַּדְבֵּקוֹת שֶׁל הַשָּׁבוּעַ?
גַּשׁ לָרַכָּז וְַקבֵּל אֶת כַּרְטִיס הַהַגְרָלָה הַשְּׁבוּעִית
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ּוֹת  הַמּוּמִים וְהַנָּכֻי
ּוֹם  הַקַּיָּמִים כַּי

ּ מִן הָעוֹלָם.  יַעַבְרו
פִּסֵּחַ יַתְחִיל 

לָלֶכֶת, יָדוֹ שֶׁל 
הַגִּדֵּם תִּצְמַח 

מֵחָדָשׁ - וְכָךְ שְׁאָר 
כָּל הַמַּחֲלוֹת.

כָּל הֻלֶּדֶת תִּינוֹק הִיא 
נֵס עַל טִבְעִי. מִכְּלוּם 
יֵשׁ לְפֶתַע אִישׁ קָטָן! 
כָּךְ בְּעֶצֶם יִתְרַחֵשׁ 
בִּתְחִיַּת הַמֵּתִים. 

מֵעָפָר וָאֵפֶר יָקוּם 
לְפֶתַע פִּתְאוֹם אָדָם 
 ּ שָׁלֵם בְּגוּפוֹ! אֲנַחְנו
נִרְאֶה אָדָם מִלִּפְנֵי 
מֵאוֹת שָׁנִים פּוֹתֵחַ 
 ּ אֶת הַפֶּה וַאֲנַחְנו
ּ לֹא נַעֲנֶה  אֲפִלּו

מֵעָצְמַת הַהִשְׁתָּאוּת 
ָּיוֹן הַמֻּפְלָא! לַחִז

מִתּוֹךְ כָּל הֶחֳלָאִים, הָעִוְּרִים עֲתִידִים לְהִתְרַפֵּא 
ּ לְהוֹרִיד אֶת הַמִּשְׁקָפַיִם... תְּחִלָּה. הִתְכּוֹנְנו

ֵּן לְ-120 שָׁנָה.  כַּאֲשֶׁר אָדָם מִתְבָּרֵךְ בַּאֲרִיכוּת יָמִים – הוּא מִתְכַּו
ִּים. ִּים נִצְחִי בַּגְּאֻלָּה לֹא יִהְיֶה עוֹד מָוֶת בָּעוֹלָם וְנִחְיֶה חַי

 ּ ּ, יָקוּמו ּ מֵאָז בְּרִיאַת הָעוֹלָם וְנִפְטְרו כָּל הַיְּהוּדִים שֶׁחַיו
בְּגוּפָם. בְּתַהֲלִיךְ מְיֻחָד הַנִּקְרָא 'תְּחִיַּת הַמֵּתִים'.

מִי שֶׁהָיָה בַּעַל 
מוּם, יָקוּם עִם 

הַמּוּם. אֲבָל מִיָּד 
לְאַחַר הַתְּחִיָּה, 

הַקָּבָּ"ה יְרַפֵּא 
אוֹתוֹ מֵחָלְיוֹ.

ּ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וּבָהּ  עַצְמוֹתֵיהֶם שֶׁל מֵתֵי חוּץ לָאָרֶץ יָעָבְרו
ּ. לַצַּדִּיקִים יֵעָשֶׂה הַקָּבָּ"ה מְחִלּוֹת מְיֻחָדוֹת לַעֲבֹר בָּהֶן. יָקוּמו

תְּחִיַּת הַמֵּתִים
שָׁבוּעַ 5

כסף
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הַפְּרָס הַשָּׁבוּעַ הוּא: חֲתִימַת הָרַכָּז
חת"ת מעור עם שם הזוכה

 סִיַּמְתָּ לְמַלֵּא אֶת כָּל הַמַּדְבֵּקוֹת שֶׁל הַשָּׁבוּעַ?
גַּשׁ לָרַכָּז וְַקבֵּל אֶת כַּרְטִיס הַהַגְרָלָה הַשְּׁבוּעִית

64

68
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6566
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בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הַשְּׁלִישִׁי, יִהְיֶה לָנֶצַח וְלֹא יֵחָרֵב עוֹד לְעוֹלָם!

הַתּוֹרָה וְהַמִּצְווֹת שֶׁל כָּל יְהוּדִי בִּזְמַן 
הַגָּלוּת, בּוֹנִים לְמַעְלָה אֶת בֵּית הַמִּקְדָּשׁ.

בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הַשְּׁלִישִׁי לֹא יִבָּנֶה בִּידֵי אָדָם, הוּא יֵרֵד מוּכָן מִן הַשָּׁמַיִם

חֵלֶק אֶחָד קָטָן בַּבְּנִיָּה יֵעָשֶׂה עַל יְדֵי 
מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ, חִבּוּר הַדְּלָתוֹת לִמְקוֹמָן

בַּשַּׁבָּת לִפְנֵי תִּשְׁעָה בְּאָב מִדֵּי שָׁנָה, מַרְאִים 
לְנִשְׁמַת כָּל יְהוּדִי אֶת בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הַשְּׁלִישִׁי, 

ּוּם הַתּוֹרָה וּמִצְווֹת. כְּדֵי לְחַזְּקוֹ בְּקִי

 ּ ּו לְעֵת עַתָּה, אֵינֶנ
יְכוֹלִים לִבְנוֹת אֶת 
הַמִּקְדָּשׁ, אֲבָל עַל 
יְדֵי הַלִּמּוּד בְּעִנְיְנֵי 

בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, 
 ּ ּ אָנו נֶחְשָׁב כְּאִלּו

בּוֹנִים אוֹתוֹ.

בֵּית הַמְִּקדָּשׁ הַשְּׁלִישִׁי
שָׁבוּעַ 6
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74

75

ּנָה מְקוֹרִית,  ּ שֶׁבְּבָבֶל. תְּמו ּנָה שֶׁל בֵּית רַבֵּינו לִפְנֵיכֶם תְּמו
ּנָה. ּי שֶׁנִּכְנַס לַתְּמו ּו ּ אֶת הַשִּׁנ ּי קַל. מִצְאו ּו אַךְ עִם שִׁנ

69
70

71

73

הַפְּרָס הַשָּׁבוּעַ הוּא: חֲתִימַת הָרַכָּז
3 זוכים - שולחן הוקי

 סִיַּמְתָּ לְמַלֵּא אֶת כָּל הַמַּדְבֵּקוֹת שֶׁל הַשָּׁבוּעַ?
גַּשׁ לָרַכָּז וְַקבֵּל אֶת כַּרְטִיס הַהַגְרָלָה הַשְּׁבוּעִית

72

ּ שֶׁבְּבָבֶל בֵּית רַבֵּינו
מַשְׁמָעוּת הַמִּלִּים 
 ּ 'בֵּית רַבֵּינו
שֶׁבְּבָבֶל' הִנָּהּ, 
בֵּית הַכְּנֶסֶת וּבֵית 
הַמִּדְרָשׁ שֶׁל 
נְשִׂיא הַדּוֹר בִּזְמַן 
הַגָּלוּת, מִשָּׁם 
יוֹצֵאת הוֹרָאָה 
וְאוֹרָה לְכָל הַדּוֹר.

ּ שֶׁבְּבָבֶל  ּ, בֵּית רַבֵּינו ּוֹם, כְּשֶׁהָרַבִּי מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ הוּא נְשִׂיא דּוֹרֵנו כַּי
ּוֹשֵׂא אֶת  הוּא בֵּית הַכְּנֶסֶת וּבֵית הַמִּדְרָשׁ שֶׁל הָרַבִּי, הַבַּיִת הַמֻּכָּר הַנ

ּ יוֹרְק. הַכְּתֹבֶת 770 אִיסְטֶערְן פַּארְקְוֵוי, בְּרוּקְלִין נְיו

לְעֵת עַתָּה טֶרֶם נִבְנָה בֵּית 
הַמִּקְדָּשׁ, לָכֵן שׁוֹרָה הַשְּׁכִינָה בְּבָתֵּי 

הַכְּנֶסֶת וּבָתֵּי הַמִּדְרָשׁ. כַּאֲשֶׁר 
 ּ הַמָּקוֹם הָעִקָּרִי הוּא בֵּית רַבֵּינו
שֶׁבְּבָבֶל - בֵּיתוֹ שֶׁל נְשִׂיא הַדּוֹר.

לֶעָתִיד לָבוֹא 
ּ כָּל בָּתֵּי  יִתְחַבְּרו
הַכְּנֶסֶת לְבֵית 
הַמִּקְדָּשׁ הַשְּׁלִישִׁי 
עַל פִּי סֵדֶר 
חֲשִׁיבוּתָם, וּמִמֵּילָא 
770 יִהְיֶה הַבַּיִת 
הַצָּמוּד בְּיוֹתֵר 
לְבֵית הַמִּקְדָּשׁ.

 ּ ְ, בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הַשְּׁלִישִׁי יֵרֵד מִשָּׁמַיִם, בְּבֵית רַבֵּינו יְתֵרָה מִכָּך
שֶׁבְּבָבֶל! שָׁם הוּא יִתְחַבֵּר לְ-770 וְיַחַד אִתּוֹ יִסַּע לִירוּשָׁלַיִם.

שָׁבוּעַ 7
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הַפְּרָס הַשָּׁבוּעַ הוּא: חֲתִימַת הָרַכָּז
דולר שהתקבל מהרבי מלך המשיח

 סִיַּמְתָּ לְמַלֵּא אֶת כָּל הַמַּדְבֵּקוֹת שֶׁל הַשָּׁבוּעַ?
גַּשׁ לָרַכָּז וְַקבֵּל אֶת כַּרְטִיס הַהַגְרָלָה הַשְּׁבוּעִית

לִמּוּד עִנְיְנֵי גְּאֻלָּה וּמָשִׁיחַ

כַּמָּה אֳפָנִים לַהֲבָאַת הַגְּאֻלָּה. אֲבָל הַדֶּרֶךְ הַטּוֹבָה וְהַמְּהִירָה 
בְּיוֹתֵר הִיא: לִמּוּד עִנְיְנֵי גְּאֻלָּה וּמָשִׁיחַ שֶׁבַּתּוֹרָה.

שָׁרְשָׁהּ שֶׁל הַתּוֹרָה גָּבוֹהַּ מְאוֹד, לָכֵן בִּיכָלְתָּהּ לְגַלּוֹת 
אֶת הַמְּצִיאוּת הָאֲמִתִּית - שֶׁהַקָּבָּ"ה נִמְצָא בְּכָל מָקוֹם 

וּפִנָּה, וּלְהָבִיא אֶת הַגְּאֻלָּה בְּפֹעַל.

מַעֲלָה מְיֻחֶדֶת כַּאֲשֶׁר עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים לוֹמְדִים עִנְיְנֵי גְּאֻלָּה, כִּי הַלִּמּוּד 
יַחַד מַגְבִּיר אֶת רֶגֶשׁ הַהִתְפַּעֲלוּת וְהַשִּׂמְחָה מֵהַגְּאֻלָּה הַקְּרֵבָה.

כַּאֲשֶׁר מְבִינִים שֶׁהִנֵּה הִנֵּה מָשִׁיחַ בָּא, תַּאֲוַת הָעוֹלָם הוֹפֶכֶת 
לִהְיוֹת מֻשְׁלֶלֶת, עַל דֶּרֶךְ הַהַנְהָגָה שֶׁתִּהְיֶה בִּימוֹת הַמָּשִׁיחַ.

ּ לִלְמֹד, הוּא שִׂיחוֹת הָרַבִּי מֶלֶךְ  הַחֹמֶר הָעִקָּרִי אוֹתוֹ עָלֵינו
ּוֹשֵׂא מִכָּל הֶבֵּטָיו. ּ לָתֵת דָּגֵשׁ מְיֻחָד בְּלִמּוּד הַשִּׂיחוֹת מִן הַשָּׁנִים תנש"א-הַמָּשִׁיחַ בְּעִנְיְנֵי הַגְּאֻלָּה, שָׁם מְבֹאָר הַנ עָלֵינו

 ּ ּ, וַעֲבוֹדָתֵנו תשנ"ב, הַמְבָאֲרוֹת בְּהַרְחָבָה אֶת מַהוּת דּוֹרֵנו
ּוּם תּוֹרָה וּמִצְווֹת. הַמְיֻחֶדֶת בְּקִי

כְּדֵי לִפְעֹל הִתְגַּלּוּת 
וּבִיאַת הַמָּשִׁיחַ תֵּכֶף 
וּמִיָּד – עַל כָּל אֶחָד 

וְאֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל 
)הָאֲנָשִׁים – הֵן 

יוֹשְׁבֵי אֹהֶל )יִשָּׂשׂכָר( 
וְהֵן בַּעֲלֵי עֵסֶק 

ּן(, וְכֵן הַנָּשִׁים  )זְבוּלו
וְהַטַּף, כָּל חַד וְחַד 

לְפוּם שִׁעוּרָא דִּילֵהּ( 
לְהוֹסִיף בְּלִמּוּד 
הַתּוֹרָה )בִּמְיֻחָד( 

בְּעִנְיְנֵי מָשִׁיחַ וּגְאֻלָּה. 
)דְּבַר מַלְכוּת תַּזְרִיעַ 

מְצֹרָע(

שָׁבוּעַ 8

כסף

הקריאו בשולחן שבת את כל התוכן המופיע בעמוד זה, החתימו את ההורים במוצאי 
שבת וקבלו מרכז/ת הסניף מעטפה נוספת מתנה! • חתימת הורים

משימת בונוס!
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פָּזֶל גְֻּאלָּה
וּרִים עַל פִּי כְּלָלֵי הַצְּבִיעָה,  צוֹבְעִים אֶת הַצִּיּ

וּר הַמִּסְתַּתֵּר. וּמְגַלִּים אֶת הַצִּיּ

הֹורָאֹות:

ּנָה  לִפְנֵיכֶם תְּמו
הַמֻּרְכֶּבֶת מֵחֲלָקִים. 

ּ כָּל חֵלֶק בַּצֶּבַע  צִבְעו
הַמַּתְאִים לוֹ, עַל פִּי 
הַמִּסְפָּר הַמּוֹפִיעַ 

ּוּר  ּ אֶת הַצִּי בְּתוֹכוֹ, וְגַלּו
הַמָּלֵא.

ּפָזֶלּפָזֶל

1

2

3

4

5
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97

98

תּוֹרַת הַחֲסִידוּת הִנָּהּ טְעִימָה מִן הַתּוֹרָה חֲדָשָׁה שֶׁנִּלְמַד בַּגְּאֻלָּה. 
ּ עַל יַד כָּל אֶחָד מִסִפְרֵי הַחֲסִידוּת כַּמָּה חֲלָקִים מֵכִיל כָּל הַסֶּט. כִּתְבו

הַפְּרָס הַשָּׁבוּעַ הוּא: חֲתִימַת הָרַכָּז
10 ספרי קומיקס

 סִיַּמְתָּ לְמַלֵּא אֶת כָּל הַמַּדְבֵּקוֹת שֶׁל הַשָּׁבוּעַ?
גַּשׁ לָרַכָּז וְַקבֵּל אֶת כַּרְטִיס הַהַגְרָלָה הַשְּׁבוּעִית

93
92

95

94

96

מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ 
 ּ יְלַמֵּד אוֹתָנו
חִדּוּשִׁים 
גְּדוֹלִים 
בְּעַצְמוֹ, לְאַחַר 
שֶׁהוּא יְקַבֵּל 
אוֹתָם מִן 
הַקָּבָּ"ה.

תּוֹרַת חֲסִידוּת 
חַבַּ"ד הִנָּהּ 

הֲכָנָה וּטְעִימָה 
מִן הַתּוֹרָה 
שֶׁתִּתְגַּלֶּה 

בַּגְּאֻלָּה.

ּ הַקָּבָּ"ה עֹמֶק חָדָשׁ בַּתּוֹרָה, עֹמֶק אֵלָיו  לֶעָתִיד לָבוֹא יְגַלֶּה לָנו
ִּיעַ בְּאֹפֶן עַצְמָאִי. ּ יְכוֹלִים לְהַג ּו אֵינֶנ

בַּגְּאֻלָּה לֹא תִהְיֶה שִׁכְחָה וּמִמֵּילָא נִלְמַד כָּל דָּבָר פַּעַם אַחַת 
בִּלְבַד. לְאַחַר מִכֵּן נוּכַל לְהַעֲמִיק בַּדְּבָרִים.

ִים
ּוּט

ַלִּק
 ה

ֵפֶר
ס

ּוֹת
ָשִׁי

פָּר
ֹת 

חו
שִׂי

ּטֵי 
ִקּו

ל

ּוֹם, מְחַדֵּשׁ חִדּוּשִׁים בַּתּוֹרָה, הוּא מִתְכּוֹנֵן  כַּאֲשֶׁר יְהוּדִי הַי
וּמֵבִיא לְהִתְגַּלּוּתָהּ שֶׁל 'תּוֹרָה חֲדָשָׁה מֵאִתִּי תֵצֵא'.

תּוֹרָה חֲדָשָׁה מֵאִתִּי תֵצֵא
שָׁבוּעַ 9
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אַחַת הַנְּבוּאוֹת 
הַמּוֹפִיעוֹת בְּסֵפֶר 
מַלְאָכִי, הִנָּהּ 
 ּ הִתְגַּלּוּת אֵלִיָּהו
הַנָּבִיא לְעַם יִשְׂרָאֵל 
לִפְנֵי הַגְּאֻלָּה 
הָאֲמִתִּית וְהַשְּׁלֵמָה.

ּ, הִיא כְּדֵי לְבַשֵּׂר  ִּיעַ אֵלִיָּהו הַסִּבָּה הָעִקָּרִית שֶׁבִּשְׁבִילָהּ מַג
ּ אֶת בְּשׂוֹרַת הַגְּאֻלָּה, וְלִדְאֹג שֶׁנִּתְכּוֹנֵן לְקַבְּלָהּ. לָנו

ּ מַחְזִיר אֶת לִבָּן שֶׁל יִשְׂרָאֵל בִּתְשׁוּבָה  אֵלִיָּהו
וּמַעֲשִׂים טוֹבִים לִקְרַאת הַגְּאֻלָּה הַשְּׁלֵמָה.

אַחַת מִפְֻּעלּוֹתָיו 
 ּ שֶׁל אֵלִיָּהו

הִיא לְהַכְרִיעַ 
בְּכָל מַחֲלוֹקוֹת 

הַחֲכָמִים בְּלִמּוּד 
הַתּוֹרָה.

ּ הַנָּבִיא בְּנִשְׁמָתוֹ. בְּבוֹאוֹ לְבַשֵּׂר עַל  ִּיעַ אֵלִיָּהו בִּבְרִית מִילָה, מַג
ּ כְּמוֹ שֶׁהוּא מְלֻבָּשׁ בְּגוּפוֹ הַגַּשְׁמִי. ִּיעַ אֵלִיָּהו הַגְּאֻלָּה, יַג

מָשִׁיחַ יָכֹל לָבוֹא בְּכָל 
ִּיעַ  ּ הֲרֵי מַג יוֹם, וְאֵלִיָּהו
 ּ יוֹם לִפְנֵי, לָכֵן אֵלִיָּהו
ִּיעַ בְּכָל  הַנָּבִיא מַג
יוֹם, וּמְבַשֵּׂר לְאֵלֶּה 
הַמְחַכִּים, שֶׁהַגְּאֻלָּה 
בָּאָה בְּקָרוֹב מַמָּשׁ.

 ּ וְאַף שֶׁלֹּא 'אָתָא אֵלִיָּהו
מֵאֶתְמוֹל', הֲרֵי יִתָּכֵן שֶׁלְּבֵית דִּין 
ִּיעַ בְּעֶרֶב שַׁבָּת. וְאַף  הַגָּדוֹל הִג
ּ בָּא בְּעַרְבֵי שַׁבָּתוֹת  שֶׁאֵין אֵלִיָּהו

מִפְּנֵי הַטֹּרַח. הֲרֵי בְּוַדַּאי 
מְוַתְּרִים יִשְׂרָאֵל עַל הַ'טֹּרַח' 
ּ וּמָשִׁיחַ! בִּשְׁבִיל בִּיאַת אֵלִיָּהו

ּ הַנָּבִיא אֵלִיָּהו

הַפְּרָס הַשָּׁבוּעַ הוּא: חֲתִימַת הָרַכָּז
מארז פרסים ומשחקים מבית צבאות השם

 סִיַּמְתָּ לְמַלֵּא אֶת כָּל הַמַּדְבֵּקוֹת שֶׁל הַשָּׁבוּעַ?
גַּשׁ לָרַכָּז וְַקבֵּל אֶת כַּרְטִיס הַהַגְרָלָה הַשְּׁבוּעִית

שָׁבוּעַ 10

פתור את התרגיל, וצא למדבקה המתאימה: מספר המילים בעמוד, תוסיפו 1 לחלק ל-11 ועוד 12
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107

109

106
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ּ בַּגָּלוּת וְאֵין בֵּית מִקְדָּשׁ,  בְּעָמְדֵנו
ּ יְכוֹלִים לְקַיֵּם אֶת כָּל מִצְווֹת  ּו אֵינֶנ

הַתּוֹרָה. הַדָּבָר הָעִקָּרִי לוֹ יִדְאַג מֶלֶךְ 
ּוּכַל לְקַיֵּם אֶת תַּרְיַ"ג  הַמָּשִׁיחַ הוּא שֶׁנ

הַמִּצְווֹת בִּשְׁלֵמוּת.

בְּנוֹסָף לַמְּלוּכָה, יִהְיֶה מָשִׁיחַ גַּם רַב וְיוֹרֶה לִבְנֵי 
יִשְׂרָאֵל אֶת הַ'תּוֹרָה חֲדָשָׁה' שֶׁיְּקַבֵּל מִן הַקָּבָּ"ה.

מָשִׁיחַ, כְּשׁוֹפֵט, יִפְסֹק עַל פִּי הָרֵיחַ וְלֹא עַל פִּי סְבָרוֹת 
וּמַסְקָנוֹת. הוּא יָרִיחַ אֶת הָאָדָם וְיֵדַע לִפְסֹק לוֹ דִּין.

מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ יִמְלֹךְ עַל כָּל הָאֲנָשִׁים בָּעוֹלָם, 
ּ בְּהֶתְאֵם לִרְצוֹן הַקָּבָּ"ה. וְיִדְאַג שֶׁיִּתְנַהֲגו

ּ וְהָאָבוֹת, וְגַם  מָשִׁיחַ יְלַמֵּד תּוֹרָה אֶת מֹשֶׁה רַבֵּינו
ּ הַפְּשׁוּטִים בְּיוֹתֵר. יִלְמַד עִם כָּל הַיְּהוּדִים, אֲפִלּו

בְּנוֹסָף לַיְּהוּדִים, יִשְׁפֹּט מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ, גַּם... אֶת הַגּוֹיִים! 
ּ אֵלָיו לְמִשְׁפָּט וְהוּא יַכְרִיעַ בֵּינֵיהֶם. מִכָּל הָעוֹלָם יָבוֹאו

ְ הַמָּשִׁיחַ מֶלֶך

הַפְּרָס הַשָּׁבוּעַ הוּא: חֲתִימַת הָרַכָּז
2 זוכים - מיני גיטרה

 סִיַּמְתָּ לְמַלֵּא אֶת כָּל הַמַּדְבֵּקוֹת שֶׁל הַשָּׁבוּעַ?
גַּשׁ לָרַכָּז וְַקבֵּל אֶת כַּרְטִיס הַהַגְרָלָה הַשְּׁבוּעִית

שָׁבוּעַ 11
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הַפְּרָס הַשָּׁבוּעַ הוּא: חֲתִימַת הָרַכָּז
השתתפות בצילום תוכנית הראלי

 סִיַּמְתָּ לְמַלֵּא אֶת כָּל הַמַּדְבֵּקוֹת שֶׁל הַשָּׁבוּעַ?
גַּשׁ לָרַכָּז וְַקבֵּל אֶת כַּרְטִיס הַהַגְרָלָה הַשְּׁבוּעִית

מָשִׁיחַ שֶׁבְּכָל דּוֹר

111
112

113

116

114

115

 ּ מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ לֹא יוֹפִיעַ פִּתְאוֹם מִשָּׁמַיִם. הוּא נִמְצָא אִתָּנו
בִּזְמַן הַגָּלוּת, וְכָל הַזְּמַן פּוֹעֵל וּמִשְׁתַּדֵּל לַהֲבָאַת הַגְּאֻלָּה.

מָשִׁיחַ אֵינוֹ יוֹשֵׁב לָבֶטַח בְּבֵיתוֹ. כְּכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בִּזְמַן הַגָּלוּת, 
הוּא סוֹבֵל וְכוֹאֵב מִן הַגָּלוּת הַקָּשָׁה. בְּאֶמְצָעוּת יִסּוּרָיו הוּא 
ּיִים לַגְּאֻלָּה. מְכַפֵּר עַל עֲווֹן בְּנֵי דּוֹרוֹ וְהוֹפֵךְ אוֹתָם לִהְיוֹת רְאו

בִּזְמַן הַגָּלוּת מָשִׁיחַ נִקְרָא גַּם בְּשֵׁם מְצֹרָע. פִּצְעֵי הַצָּרַעַת 
ִּים וּמַפְצִיעִים רַק בְּעוֹר בְּשָׂרוֹ. כִּי  ִּים, הֵם חִיצוֹנִי אֵינָם פְּנִימִי

ִּים בִּלְבַד. ּוּתוֹ וְהַנְּגָעִים חִיצוֹנִי מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ שָׁלֵם בִּפְנִימִי

ּ כִּי נְשִׂיא הַדּוֹר, הוּא נְשִׂיא  הָרַבִּי מְגַלֶּה לָנו
תּוֹרַת הַחֲסִידוּת וְהוּא הַמָּשִׁיחַ בְּאוֹתוֹ דּוֹר.

בִּזְמַן הַגְּאֻלָּה, 
ִּיעַ רֶגַע  כְּשֶׁיַּג

הָאֱמֶת, יִתְגַּלֶּה ה' 
אֶל מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ 

וְיִשְׁלַח אוֹתוֹ 
לִגְאֹל אֶת יִשְׂרָאֵל.

נֶאֱמַר בַּמִּדְרָשׁ: לְאַחַר שֶׁמֶּלֶךְ הַמָּשִׁיחַ מִתְגַּלֶּה, הוּא 
מִתְכַּסֶּה וְנֶעֱלָם מֵעֵינֵי הַקָּהָל לִזְמַן מְֻסיָּם, לְאַחַר מִכֵּן 

הוּא יִתְגַּלֶּה שׁוּב בְּשִׂיא תִּפְאַרְתּוֹ לְעֵין כֹּל.

שָׁבוּעַ 12

העולם כולו שואל מי יביא 

משיח? והתשובה היא.. דמות 

פניו מופיעה בעמוד 32
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ּפָזֶלּפָזֶל

  לוּחַ
הַחְלָטֹות 

טֹובֹות

הֹורָאֹות:

ּ אֶת לוּחַ  מַלְּאו
הַמַּעֲשִׂים הַטּוֹבִים. 
ְ, עֲלֵיכֶם  לְאַחַר מִכָּך

לְהַדְבִּיק עָלָיו אַרְבָּעָה 
פְּתָקִים עִם מַעֲשִׂים 

טוֹבִים מְיֻחָדִים 
ּז  שֶׁעֲשִׂיתֶם לְזֵרו

הַגְּאֻלָּה.
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131

133

135

132

134

136

מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ לֹא יָצוּץ מִתּוֹךְ מְעָרָה. יִהְיֶה לוֹ שִׁלְטוֹן וְהַנְהָגָה 
עוֹד בִּזְמַן הַגָּלוּת ]שֶׁהֲרֵי נֶאֱמַר לְגַבָּיו: "יַעֲמֹד מֶלֶךְ מִבֵּית 

]...ְ דָּוִד", מַשְׁמָע שֶׁגַּם לִפְנֵי שֶׁנֶּעֱמַד הָיָה מֶלֶך

הַקָּבָּ"ה הִבְטִיחַ לְדָוִד הַמֶּלֶךְ: הַמְּלוּכָה תִּשָּׁאֵר בִּידֵי זַרְעוֹ, 
וּמֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ יִהְיֶה מִצֶּאֱצָאָיו

מָשִׁיחַ מְקַבֵּל אֶת כֹּחוֹ מִן הַתּוֹרָה, לָכֵן עָלָיו לִהְיוֹת יְהוּדִי 
הָעוֹסֵק בַּתּוֹרָה יוֹמָם וָלַיְלָה, וּמְגַלֶּה בָּהּ חִדּוּשִׁים וְהוֹסָפוֹת.

הָחֵל מִשְּׁנַת תש"י, הָרַבִּי מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ הוּא נְשִׂיא הַדּוֹר 
הַשְּׁבִיעִי וּמַנְהִיג בְּגָאוֹן אֶת חֲסִידָיו וְאֶת כָּל עַם יִשְׂרָאֵל.

ּוֹ בֵּן אַחַר בֵּן  יֶשְׁנָהּ מְגִלַּת יֻחֲסִין הַמְּעִידָה כִּי הַמַּהֲרַ"ל מִפְּרָג הִנ
ְ, וְכָל אַדְמוֹ"רֵי חַבַּ"ד הִנָּם צֶאֱצָאִים שֶׁל הַמַּהֲרַ"ל. לְדָוִד הַמֶּלֶך

מִשַּׁחַר יַלְדוּתוֹ הִתְפַּרְסֵם הָרַבִּי כְּמַתְמִיד עָצוּם וּבָקִיא 
בְּכָל הַשַּׁ"ס וּבַפּוֹסְקִים. כְּמוֹ כֵן חִבֵּר הָרַבִּי הֲמוֹן סְפָרִים. 

ּ לְמַעְלָה מִ-300 סְפָרִים!! ּוֹם הִתְפַּרְסְמו עַד הַי

שָׁבוּעַ 13
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ּוֹם בְּמִצְווֹת. הַהַדְגָּשָׁה "עוֹסֵק"  תְּנַאי נוֹסָף: מָשִׁיחַ יַעֲסֹק כָּל הַי
– כִּי הַמִּצְווֹת הֵם כְּמוֹ הָעֵסֶק שֶׁלּוֹ, בָּהֶן הוּא מֻנָּח כָּל הַזְּמַן.

תַּפְקִידוֹ שֶׁל מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ, לָכוֹף אֶת עַם יִשְׂרָאֵל לְקַיֵּם 
ָּנָה לִכְפִיָּה בְּכֹחַ, אֶלָּא בְּנֹעַם וּבְשַׁלְוָה,  תּוֹרָה וּמִצְווֹת. אֵין הַכַּו

לְהַשְׁפִּיעַ עַל יְהוּדִים לְקַיֵּם אֶת רְצוֹן הַבּוֹרֵא.

פְֻּעלָּה נוֹסֶפֶת שֶׁל מָשִׁיחַ: הַמִּלְחָמוֹת בָּעוֹלָם שֶׁמַּטְּרָתָן 
'לְהָרִים דַּת הָאֱמֶת וּלְמַלְּאוֹת הָעוֹלָם צֶדֶק'. לְפִי חֲזַ"ל 
הַמִּלְחָמָה אֵינָהּ צְרִיכָה לִהְיוֹת דַּוְקָא עִם נֶשֶׁק, הִיא 
ּ מִלְחָמָה רוּחָנִית. יְכוֹלָה לִהְיוֹת בְּדַרְכֵי שָׁלוֹם, וַאֲפִלּו

בְּנִיַּת הַמִּקְדָּשׁ וְקִבּוּץ נִדְּחֵי יִשְׂרָאֵל הֵם הַשָּׁלָב הַמַּכְרִיעַ בּוֹ עוֹבֵר 
מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ מֵהַגְדָּרַת 'בְּחֶזְקַת מָשִׁיחַ', לַוַּדָּאוּת הַמֻּחְלֶטֶת, הַחֲלוֹם 

שֶׁהִתְגַּשֵּׁם, תּוֹחֶלֶת הַדּוֹרוֹת שֶׁסּוֹף סוֹף הִתְגַּשְּׁמָה: "מָשִׁיחַ וַדַּאי"!

לְאֹרֶךְ הַשָּׁנִים, גַּם בַּתְּקוּפוֹת הֲכִי קָשׁוֹת, גִּלָּה הָרַבִּי 
ּוּם כָּל מִצְוָה קַלָּה, הִדּוּר עַד כְּדֵי  הִשְׁתַּדְּלוּת עֲצוּמָה בְּקִי

מְסִירוּת נֶפֶשׁ. וְעוֹד: כָּל יְהוּדִי שֶׁהָרַבִּי פּוֹגֵשׁ הוּא מְדַבֵּר אִתּוֹ 
ּוּם הַמִּצְווֹת. ּוּק וְקִי עַל חִז

הָרַבִּי שָׁלַח שְׁלוּחִים לְרַחֲבֵי הָעוֹלָם כְּדֵי לִדְאֹג לְכָךְ 
שֶׁכָּל יְהוּדִי יוּכַל לְקַיֵּם מִצְווֹת, וְרוֹאִים בְּמוּחָשׁ, אֵיךְ 
ּוֹם לְיוֹם בְּיַהֲדוּת. אַלְפֵי וְרִבְבוֹת יִשְׂרָאֵל מִתְחַזְּקִים מִי

בְּמַהֲלַךְ הַשָּׁנִים, נִלְחַם הָרַבִּי אֶת מִלְחַמְתָּהּ שֶׁל תּוֹרָה כְּמוֹ 
ּ יְהוּדִי' וְעוֹד. הָרַבִּי אוֹמֵר גַּם  ּן חֹק 'מִיהו שְׁלֵמוּת הָאָרֶץ, תִּקּו
.ּ שֶׁנְּפִילָתָהּ שֶׁל רוּסְיָה הִיא חֵלֶק מִפְֻּעלּוֹתָיו שֶׁל נְשִׂיא דּוֹרֵנו

הַפְּרָס הַשָּׁבוּעַ הוּא: חֲתִימַת הָרַכָּז
ערכת חשיבה - 6 משחקים
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 האתגר
 מתחיל
כאן

שולט בשפת 
 הסימנים?

פנה לתוכן 
העניינים
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ִחיָדהִחיָדה
חִידָה: לִפְנֵיכֶם קֶטַע מִשִּׂיחָה שֶׁל הָרַבִּי מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ, בּוֹ 
הוּא אוֹמֵר עַל עַצְמוֹ בְּאֹפֶן בָּרוּר כִּי הוּא מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ. 

ּ אֶת מְקוֹר הַשִּׂיחָה. מִצְאו

148

149

הַפְּרָס הַשָּׁבוּעַ הוּא: חֲתִימַת הָרַכָּז
3 זוכים - בלייבלד
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147
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ּי לִהְיוֹת מָשִׁיחַ' בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר,  ּוֹ 'רָאו בְּכָל דּוֹר, נְשִׂיא הַדּוֹר הִנ
ּי  ּ, הַנָּשִׂיא - הָרַבִּי שְׁלִיטָ"א - הוּא הָרָאו מוּבָן אֵיפֹה שֶׁבְּדוֹרֵנו

בְּיוֹתֵר לִהְיוֹת הַמֶּלֶךְ הַמָּשִׁיחַ.

ּ בָּרַבִּי כָּל סִימָנֵי 'חֶזְקַת מָשִׁיחַ', לָכֵן  ּ, הִתְקַיְּמו כְּפִי שֶׁרָאִינו
.ְ ִּים לְהִשָּׁמַע לִדְבָרָיו מִדִּין מֶלֶך ּ מְצֻו אָנו

 ּ רַבָּנֵי חַבַּ"ד הוֹצִיאו
פְּסַק דִּין שֶׁבּוֹ 

נֶאֱמַר: הָרַבִּי הוּא 
מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ וְצָרִיךְ 

לְהִתְגַּלּוֹת. אוֹדוֹת 
פְּסָק זֶה אָמַר 

הָרַבִּי כִּי הוּא חוֹדֵר 
בְּגִדְרֵי הָעוֹלָם.

הָרַבִּי הוֹרָה לִקְרֹא 
אֶת פְּסַק הַדִּין 
 ּ עַל קִבְרֵי רַבּוֹתֵינו
ּ בְּרוּסְיָה. נְשִׂיאֵינו

ּוֹם, לְאַחַר ג'  גַּם הַי
 ּ ּו ּז, כַּאֲשֶׁר אֵינֶנ תַּמּו
רוֹאִים אֶת הָרַבִּי בְּעֵינֵי 
ּ בְּטוּחִים  בָּשָׂר, אָנו
ּנְבוּאָתוֹ  בְּהַבְטָחָתוֹ ו
ִּיעַ זְמַן הַגְּאֻלָּה,  שֶׁהִג
ּ יַפְצִיעַ  וּכְמֹשֶׁה רַבֵּינו
וְיִזְרַח, יִתְגַּלֶּה וְיִגְאַל 
אֶת עַם יִשְׂרָאֵל מִן 
ּוֹרָאָה, תֵּכֶף  הַגָּלוּת הַנ
וּמִיָּד מַמָּשׁ.

ּ ְ הַמָּשִׁיחַ בְּדוֹרֵנו מֶלֶך
שָׁבוּעַ 14
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לגו להרכבה 1300 חלקים
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153
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 ּ חֲסִידִים הֶאֱמִינו
תָּמִיד כִּי הָרַבִּי הוּא 

מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ, אַךְ 
הָרַבִּי אָסַר לְפַרְסֵם 
זֹאת בַּצִּבּוּר הָרָחָב, 
ִּיעַ הַזְּמַן  בְּטֶרֶם הִג

ְ. מִכֵּיוָן שֶׁזֶּה  לְכָך
מַפְרִיעַ לַהֲפָצַת 

תּוֹרַת הַחֲסִידוּת.

בַּשָּׁנִים תנש"א 
וְתשנ"ב הִתִּיר 

הָרַבִּי אֶת הֲפָצַת 
הַבְּשׂוֹרָה גַּם לַאֲנָשִׁים 

שֶׁלֹּא מִתּוֹךְ חַבַּ"ד, 
וְאַף עוֹדֵד זֹאת 

ּוֹת שׁוֹנוֹת. בְּהִזְדַּמְּנֻי

יְתֵרָה מִכָּךְ: הָרַבִּי 
רָמַז כַּמָּה פְּעָמִים 
לְגַבֵּי שְׁמוֹ הַמְפֹרָשׁ 
שֶׁל מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ, 
בְּדַבְּרוֹ וְאָמַר 
"מָשִׁיחַ - מְנַחֵם 
שְׁמוֹ" וּכְגוֹן דָּא.

 ּ בִּשְׁנַת תשנ"ג זָכִינו
לִרְאוֹת אֶת הָרַבִּי 
בַּמִּרְפֶּסֶת, וּמֵאָז 
שִׂמְחַת תּוֹרָה הֵחֵל 
מְעוֹדֵד אֶת שִׁירַת 
הַחֲסִידִים 'יְחִי 
ּ . . מֶלֶךְ  אֲדוֹנֵנו
הַמָּשִׁיחַ", לְעֵין כֹּל 
בַּפִּרְסוּם הֲכִי גָּדוֹל.

ּ חֲסִידִים בְּקַמְפֵּיְן עֲנָק, הַמַּסְבִּיר שֶׁהָרַבִּי  בִּשְׁנַת תשנ"ג יָצְאו
ּ זֹאת בְּעִבְרִית וְאַנְגְּלִית בָּעִתּוֹנִים  הוּא מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ. הֵם פִּרְסְמו

הַגְּדוֹלִים בְּיוֹתֵר. הָרַבִּי רָאָה מוֹדָעוֹת אֵלֶּה וְאִשֵּׁר אֶת פִּרְסוּמָן.

ּ"ד שְׁבָט הֶחְלִיט מַטֵּה מָשִׁיחַ לְאַרְגֵּן  לִקְרַאת יו
ּוּס עוֹלָמִי בְּהִשְׁתַּתְּפוּת הָרַבִּי מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ.  כִּנ
הָרַבִּי יָצָא לַמִּרְפֶּסֶת וְעוֹדֵד אֶת שִׁירַת הַ'יְחִי' 

לְעֵינֵי מִילְיוֹנִים רַבִּים שֶׁל צוֹפִים!

צְרִיכָה לִהְיוֹת 
הוֹסָפָה עִקָּרִית 

ִּים )גַּם(  בְּעִנְיַן הַחַי
עַל יְדֵי פְֻּעלַּת הָעָם 

שֶׁמַּכְרִיזִים "יְחִי 
הַמֶּלֶךְ", שֶׁתָּכְנָהּ שֶׁל 
הַכְרָזָה זוֹ – שֶׁכְּבָר 
 ּ ִּיעַ הַזְּמַן דְּהָקִיצו הִג
ּ שׁוֹכְנֵי עָפָר –  וְרַנְּנו
כ״ק מו״ח אַדְמוֹ״ר 
ּ וְעַד  נְשִׂיא דּוֹרֵנו

ּ דָּוִד  ּ וְרַנְּנו דְּהָקִיצו
מַלְכָּא מְשִׁיחָא! )ב' 

נִיסָן תשמ"ח(

שָׁבוּעַ 15

פתור את המבוך, והמשך לעמוד הנכון
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הַפְּרָס הַשָּׁבוּעַ הוּא: חֲתִימַת הָרַכָּז
סט אגרות קודש )22 כרכים(

 סִיַּמְתָּ לְמַלֵּא אֶת כָּל הַמַּדְבֵּקוֹת שֶׁל הַשָּׁבוּעַ?
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אֲנִי? לְהָבִיא 
אֶת הַגְּאֻלָּה?!

156

158

157

159

160

ּ לְהַפְנִים דָּבָר חָשׁוּב מְאוֹד! הֲבָאַת הַגְּאֻלָּה הִיא מְשִׂימָה  עָלֵינו
ּ. עָלַי לָקַחַת אַחֲרָיוּת! אֵין עַל מִי  אִישִׁית שֶׁל כָּל אֶחָד מֵאִתָּנו
לְהָטִיל אֶת הָעֲבוֹדָה, אֲנִי עַצְמִי צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת לִפְעֹל וּבְהַתְמָדָה!

ּ נִשְׁעָנִים עַל  ְ, אֲבָל אֲנַחְנו ּ מְאוֹד נָמוּך הַדּוֹר שֶׁלָּנו
ּ זֶה[ הָעוֹמֵד  הַדּוֹרוֹת הַקּוֹדְמִים, כְּמוֹ אָדָם נַנָּס ]דּוֹרֵנו

עַל גַּבֵּי עֲנָק ]כָּל הַדּוֹרוֹת[ אֲזַי הוּא גָּבוֹהַּ מְאוֹד.

בְּכַף מֹאזְנַיִם, הַצַּד 
הַכָּבֵד יוֹתֵר שׁוֹקֵעַ. 

ּוּק  אִם הַכַּף בְּדִי
בָּאֶמְצַע, כָּל דָּבָר הֲכִי 
קָטָן יִגְרֹם לָהּ לִפֹּל 

לְמַטָּה. יִתָּכֵן וְהָעוֹלָם 
ּוּק בְּאֶמְצַע הַכַּף,  בְּדִי
וּמִצְוָה קְטַנָּה שֶׁלִּי, 
מַטָּה אֶת הַכַּף לַצַּד 

הַנָּכוֹן.

לְכָל יְהוּדִי חֵלֶק בָּעוֹלָם 
אוֹתוֹ הוּא צָרִיךְ לְבָרֵר. 
כַּאֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֶת עֲבוֹדָתוֹ 
בִּשְׁלֵמוּת, בִּיכָלְתּוֹ לִפְעֹל 
גְּאֻלָּה בָּעוֹלָם כֻּלּוֹ, שֶׁהֲרֵי 
כָּל חֵלֶק כּוֹלֵל בְּתוֹכוֹ אֶת 
כָּל הַשְּׁאָר.

כֹּחָם שֶׁל הַיְלָדִים גָּדוֹל בַּהֲבָאַת הַגְּאֻלָּה, כְּפִי שֶׁאוֹמֵר הַנָּבִיא 
ּ לִתְשׁוּבָה הַיְלָדִים  מַלְאָכִי שֶׁלִּפְנֵי בּוֹא הַגְּאֻלָּה, יִתְעוֹרְרו

ּ אַחֲרֵיהֶם גַּם אֶת הַהוֹרִים. תְּחִלָּה וְיִסְחֲפו

ִחיָדהִחיָדה

לִפְנֵיכֶם 
שְׁנֵי מַעֲשִׂים 
מְיֻחָדִים 
עֲלֵיהֶם 
נֶאֱמַר כִּי הֵם 
מְקָרְבִים 
בִּמְיֻחָד 
אֶת בִּיאַת 
הַמָּשִׁיחַ. 
 ּ הַשְׁלִימו
עַל יַד כָּל 
 ּ מַדְבֵּקָה מַהו
הַמַּעֲשֶׂה 
הַטּוֹב 
שֶׁנַּעֲשָׂה.
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גַּשׁ לָרַכָּז וְַקבֵּל אֶת כַּרְטִיס הַהַגְרָלָה הַשְּׁבוּעִית

מֶה עָלַי לַעֲשׂוֹת?

174

176

178

175

177

179

ּ לְהַאֲמִין וּלְחַכּוֹת. כַּאֲשֶׁר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רוֹאֶה אֶת  עָלֵינו
בָּנָיו מַמְשִׁיכִים לְחַפֵּשׂ וְלִדְרֹשׁ אֶת הַגְּאֻלָּה מִבְּלִי לְהִתְיָאֵשׁ, 

.ּ הוּא יֵעָנֶה לְבַקָּשָׁתֵנו

ּ. בָּרֶגַע שֶׁנִּתְחָרֵט  הַגָּלוּת הִנָּהּ 'עֹנֶשׁ' מֵהַקָּבָּ"ה עַל חֲטָאֵינו
וְנָשׁוּב בִּתְשׁוּבָה, מַבְטִיחָה הַתּוֹרָה כִּי "מִיָּד הֵם נִגְאָלִים".

סִבַּת הַגָּלוּת הִנָּהּ שִׂנְאַת חִנָּם, לָכֵן, כְּדֵי לְבַטֵּל אֶת הַגָּלוּת, 
ּ לְהוֹסִיף בְּאַהֲבַת יִשְׂרָאֵל, אַהֲבַת חִנָּם לְכָל יְהוּדִי. עָלֵינו

ֵּן אֶל  לַהֲבָאַת הַגְּאֻלָּה, נְחוּצָה מְעַט ֻחצְפָּה! נְבַקֵּשׁ וְנִתְחַנ
ְּ'ֻחצְפָּה', לֹא נְוַתֵּר, נַמְשִׁיךְ  ּ כ הַקָּבָּ"ה, וְגַם אִם יֵחָשֵׁב לָנו

וְנִדְרֹשׁ עַד לַהִתְגַּלּוּת הַשְּׁלֵמָה.

לַהֲבָאַת הַגְּאֻלָּה, לֹא נְחוּצָה תְּשׁוּבָה מֻשְׁלֶמֶת. דַּי בְּהִרְהוּר 
תְּשׁוּבָה אֶחָד, מַחְשָׁבָה אַחַת שֶׁל רָצוֹן לְהִתְקַדֵּם וְלִהְיוֹת טוֹב 

ּ עוֹמֵד בַּפֶּתַח. יוֹתֵר, וּמְשִׁיחַ צִדְקֵנו

ִּים אֶחָד  ְ, בַּגְּאֻלָּה, נִחְיֶה בְּאַהֲבָה וְאַחְדוּת אֲמִתִּי יְתֵרָה מִכָּך
ּ לְהִשְׁתַּדֵּל לֶאֱהֹב כָּל אֶחָד, כְּמוֹ  ּ, עָלֵינו ּוֹם, בְּדוֹרֵנו לַשֵּׁנִי. הַי

שֶׁנֹּאהַב אוֹתוֹ בַּגְּאֻלָּה הַשְּׁלֵמָה.

שָׁבוּעַ 17

הקריאו בשולחן שבת את כל התוכן המופיע בעמוד זה, החתימו את ההורים במוצאי 
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הַפְּרָס הַשָּׁבוּעַ הוּא: חֲתִימַת הָרַכָּז
סקייטבורד

 סִיַּמְתָּ לְמַלֵּא אֶת כָּל הַמַּדְבֵּקוֹת שֶׁל הַשָּׁבוּעַ?
גַּשׁ לָרַכָּז וְַקבֵּל אֶת כַּרְטִיס הַהַגְרָלָה הַשְּׁבוּעִית

מְכִינִים עוֹלָם לַגְּאֻלָּה

180

182

184

181

183

185

ְּ'גָלוּת'  בְּרַחֲבֵי הָעוֹלָם מְפֻזָּרִים נִיצוֹצוֹת קְֻדשָּׁה. הֵם ב
ּ מְבָרְרִים  ּוּם תּוֹרָה וּמִצְווֹת אָנו בְּתוֹךְ הָעוֹלָם וְעַל יְדֵי קִי

ִּיעָה הגְּאֻלָּה לָעוֹלָם. ִּיצוֹצוֹת, וְכָךְ מַג ְ'גוֹאֲלִים' אֶת הַנ ו

כַּאֲשֶׁר נוֹתְנִים צְדָקָה נֹאמַר: "גְּדוֹלָה צְדָקָה 
שֶׁמְּקָרֶבֶת אֶת הַגְּאֻלָּה", בְּכָךְ נִזְכֶּה גַּם בְּמִצְוַת 

ְּ'לִמּוּד עִנְיְנֵי גְּאֻלָּה וּמָשִׁיחַ'. צְדָקָה וְגַם ב

הָרַבִּי הוֹרָה לְהַדְפִּיס אֶת סֵפֶר הַתַּנְיָא, בְּכָל מְקוֹם יִשּׁוּב 
בָּעוֹלָם. הַתַּנְיָא הוּא סֵפֶר הַבָּסִיס שֶׁל תּוֹרַת הַחֲסִידוּת, יוֹצֵא 

ּ מְפִיצִים אֶת תּוֹרַת הַחֲסִידוּת. אִם כֵּן, שֶׁאָנו

הַדֶּרֶךְ הַטּוֹבָה בְּיוֹתֵר לְבָרֵר אֶת הָעוֹלָם, הִיא עַל יְדֵי 
נְתִינַת כֶּסֶף לִצְדָקָה. שֶׁהֲרֵי כָּל דָּבָר נִתָּן לִקְנוֹת בְּכֶסֶף 
ּ חֵלֶק הַרְבֵּה יוֹתֵר גָּדוֹל בָּעוֹלָם. וְאִם כֵּן יוֹצֵא שֶׁבֵּרַרְנו

הַבַּעַל שֵׁם טוֹב עָלָה לְהֵיכַל הַמָּשִׁיחַ וְשֶׁאֵלוֹ "מָתַי 
 ּ ִּיעַ?", הַמָּשִׁיחַ עָנָה לוֹ: "כַּאֲשֶׁר יָפוּצו אַתָּה מַג
מַעַיְנוֹת תּוֹרַת הַחֲסִידוּת בְּכָל מָקוֹם בָּעוֹלָם".

בִּשְׁנַת תשנ"א בִּשֵּׂר הָרַבִּי: עֲבוֹדַת הַשְּׁלוּחִים לְהָפִיץ 
מַעֲיָנוֹת בָּעוֹלָם הִסְתַּיְּמָה, כָּעֵת צָרִיךְ לְהָכִין אֶת 

הָעוֹלָם לְקַבָּלַת פְּנֵי מָשִׁיחַ בְּפֹעַל מַמָּשׁ.

שָׁבוּעַ 18
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לִחְיוֹת מָשִׁיחַ

הַפְּרָס הַשָּׁבוּעַ הוּא: חֲתִימַת הָרַכָּז
הכרזת פסוק ביום צ"ה

 סִיַּמְתָּ לְמַלֵּא אֶת כָּל הַמַּדְבֵּקוֹת שֶׁל הַשָּׁבוּעַ?
גַּשׁ לָרַכָּז וְַקבֵּל אֶת כַּרְטִיס הַהַגְרָלָה הַשְּׁבוּעִית

191

186

188

190
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ְ, שֶׁכָּל דָּבָר  יְהוּדִי צָרִיךְ לִהְיוֹת חָדוּר בָּעִנְיָן שֶׁל מָשִׁיחַ כָּל כָּך

שֶׁהוּא רוֹאֶה, הוּא מְקַשֵּׁר לִימוֹת הַמָּשִׁיחַ.

מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ קִבֵּל אֶת הַשְּׁלִיחוּת לִגְאֹל אֶת עַם יִשְׂרָאֵל. וְכָעֵת 
ְ, לְהִתְבַּטֵּל אֵלָיו וּלְמַלֵּא אֶת רְצוֹנוֹ. ּ לְקַבֵּל אוֹתוֹ כְּמֶלֶך עָלֵינו

כָּל אֶחָד בֶּאֱמֶת רוֹצֶה לַעֲשׂוֹת 
 ּ אֶת רְצוֹן ה', אֲבָל הַגּוּף שֶׁלָּנו

מַסְתִּיר אֶת הָרָצוֹן וּמַפְרִיעַ לוֹ. 
ּוֹם הִיא לְגַלּוֹת אֶת  ּ הַי עֲבוֹדָתֵנו
ּי  הָרָצוֹן, וּמִמֵּילָא לְהִתְנַהֵג כָּרָאו

- כְּמוֹ בִּימוֹת הַמָּשִׁיחַ.

ּ אוֹכְלִים,  ּ מְאוֹד מְחַכִּים לְבִיאַת מָשִׁיחַ, וְלָכֵן הַמָּזוֹן שֶׁאָנו אָנו
ּ מְחַכִּים לִסְעוּדַת שׁוֹר הַבָּר וְהַלִּוְיָתָן. ּ. אֲנַחְנו אֵינוֹ מַשְׂבִּיעַ אוֹתָנו

ּ אֶת  ּ מְקַבְּלִים עָלֵינו ְ' אֲנַחְנו ּ מַכְרִיזִים 'יְחִי הַמֶּלֶך כְּשֶׁאָנו
ּוֹם "יְחִי  ְ. אוֹ כְּפִי שֶׁאוֹמְרִים הַי ִּים בַּמֶּלֶך מַלְכוּתוֹ וּמוֹסִיפִים חַי

ּ מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ לְעוֹלָם וָעֶד". ּ וְרַבֵּינו ּ מוֹרֵנו אֲדוֹנֵנו

ּוֹ  אֵצֶל יְלָדִים, הַנְֻּקדָּה הַז
ּי! וּכְפִי שֶׁרוֹאִים בְּמוּחָשׁ  בְּגָלו
שֶׁיֶּלֶד קָטָן אוֹהֵב לְנַשֵּׁק אֶת 
ּזָה וַאֲרוֹן קֹדֶשׁ. כַּאֲשֶׁר  הַמְּזו
יְלָדִים מִתְנַהֲגִים כְּמוֹ שֶׁצָּרִיךְ 
נִכָּר שֶׁהֵם 'מְשִׁיחָי'.

ּוֹת טֶבַע הָאָדָם, שֶׁגַּם כַּאֲשֶׁר מִצַּד הָרֶגֶשׁ  בְּכֹחַ הַתּוֹרָה לְשַׁנ
שֶׁלּוֹ נִמְצָא עֲדַיִן חַס וְשָׁלוֹם מִחוּץ לְעִנְיַן הַגְּאֻלָּה, הֲרֵי עַל 
יְדֵי לִמּוּד הַתּוֹרָה בְּעִנְיְנֵי הַגְּאֻלָּה מִתְעַלֶּה לְמַעֲמָד וּמַצָּב שֶׁל 
גְּאֻלָּה, וּמַתְחִיל לִחְיוֹת בְּעִנְיְנֵי הַגְּאֻלָּה, מִתּוֹךְ יְדִיעָה וְהַכָּרָה 

וְהַרְגָּשָׁה שֶׁ"הִנֵּה זֶה בָּא". )דְּבַר מַלְכוּת בָּלָק(

שָׁבוּעַ 19
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חֲגִיגוֹת הַגְּאֻלָּה

הַפְּרָס הַשָּׁבוּעַ הוּא: חֲתִימַת הָרַכָּז
ערכת חדר צבאות השם

 סִיַּמְתָּ לְמַלֵּא אֶת כָּל הַמַּדְבֵּקוֹת שֶׁל הַשָּׁבוּעַ?
גַּשׁ לָרַכָּז וְַקבֵּל אֶת כַּרְטִיס הַהַגְרָלָה הַשְּׁבוּעִית
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כְּשֶׁה' עוֹשֶׂה 
לִיהוּדִי נֵס, אֵין הוּא 

צָרִיךְ לִשְׁמֹר אוֹתוֹ 
בְּשֶׁקֶט, אֶלָּא לָצֵאת 
וּלְפַרְסֵם אוֹתוֹ לְכָל 

הָעוֹלָם כֻּלּוֹ, וְלֹא 
 ּ לְהִתְבַּיֵּשׁ אֲפִלּו

לָצֵאת בְּרִקּוּדִים 
עַל הַנִּסִּים.

שִׂמְחָה מְסַיַּעַת 
לְהִתְגַּבֵּר עַל 

מְנִיעוֹת וְעִכּוּבִים, 
וּלְקַיֵּם תּוֹרָה 

וּמִצְווֹת. נִפְרֹץ 
עַל יְדֵי שִׂמְחָה 

אֶת חוֹמַת הַגָּלוּת 
וְיִתְגַּלֶּה מָשִׁיחַ 

הַנִּקְרָא 'הַפּוֹרֵץ'.

נִרְקֹד וְנִשְׂמַח 
לְלֹא כָּל סִבָּה 
מְיֻחֶדֶת, שִׂמְחָה 
אֲמִתִּית הַמְיֹעֶדֶת 
אַך וְרַק לְהָבִיא 
מָשִׁיחַ. עַל 
שִׂמְחָה כָּזוֹ 
אוֹמֵר הָרַבִּי 
"!ּ ּ וְיִוָּכְחו "יְנַסּו

 ּ ּ נְשֵׁי וּבְנוֹת יִשְׂרָאֵל תֻּפִּים מְיֻחָדִים, וְהוֹדו בִּיצִיאַת מִצְרַיִם שָׁמְרו
ּוֹם צְרִיכוֹת הַנָּשִׁים  בְּעֶזְרָתָם לַה' לְאַחַר קְרִיעַת יַם-סוּף. גַּם הַי

לִדְאֹג לְֻתפִּים וְלָצֵאת עִמָּהֶם בְּמָחוֹל – בַּגְּאֻלָּה הַקְּרוֹבָה! ּוּם  הִשְׁתַּתְּפוּת וְקִי
מִצְוַת קִדּוּשׁ הַלְּבָנָה 
הִיא סְגֻלָּה מְיֻחֶדֶת. 
ּ חוֹגְגִים  וּכְמוֹ שֶׁאָנו

אֶת לֵדַת הַלְּבָנָה 
מֵחָדָשׁ, נִזְכֶּה 

לַחְגֹּג אֶת לֵדַת עַם 
יִשְׂרָאֵל וְהִתְחַדְּשׁוּתוֹ 

בַּגְּאֻלָּה.

ִחיָדהִחיָדה
חִידָה: לִפְנֵיכֶם שְׁנֵי מַעֲשִׂים מְיֻחָדִים עֲלֵיהֶם נֶאֱמַר כִּי 

ּ עַל יַד  הֵם מְקָרְבִים בִּמְיֻחָד אֶת בִּיאַת הַמָּשִׁיחַ. הַשְׁלִימו
ּ הַמַּעֲשֶׂה הַטּוֹב שֶׁנַּעֲשָׂה. כָּל מַדְבֵּקָה מַהו

197198

שָׁבוּעַ 20 ספור את הבלונים המפוזרים ברחבי העמוד, וצא לעמוד המתאים
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מהי המדבקה 
בה מופיעים הכי 

הרבה אנשים 
בבת אחת?

כמה פעמים 
מופיעה באלבום 
תמונתו של הרבי 

מלך המשיח 
שליט"א?

באחד מפרקי האלבום 
מופיעה תמונה של 

אחד מגדולי החסידים 
פעמיים! מיהו החסיד 

ומהו הפרק?

לפניך חתיכה שנפלה מאחת 
המדבקות. מצא את המדבקה 

ממנה נלקח החלק.

כמה פעמים מופיעה 
באלבום המילה 

"גאולה" )כולל ה' 
הידיעה וכדו'(?

האלבום מורכב 
ממספרים 

רצופים, אך 
מספר אחד חסר. 

מהו המספר?

לפניך משפט מתוך 
האלבום, אך סדר 

המילים בו התבלבלו. 
סדר את המשפט: 
 ְ "הִנֵּה ֻמשְׁלֶלֶת דֶּרֶך
הָעוֹלָם, שֶׁתִּהְיֶה 
מָשִׁיחַ בִּימוֹת בָּא 
הַהַנְהָגָה, כַּאֲשֶׁר 
מְבִינִים עַל תַּאֲוַת 

שֶׁהִנֵּה הוֹפֶכֶת לִהְיוֹת 
הַמָּשִׁיחַ.

מצא את המדבקה 
שתחתיה כתובים 
המילים הבאים: 
גדול, הנביא, 

ההורים, יתעוררו.

לפניך המשך של אחד 
מציטוטי השיחות 

המפוזרים ברחבי האלבום. 
מצא את הציטוט "ומה 
טוב – שהלימוד יהיה 

)ברבים( בעשרה"

בחר את אחת המדבקות שאתה אוהב, וצייר אותה כאן

ברחבי האלבום מפוזרים משפטים, 
חידות ורמזים שיובילו אותך לפתירת 

אחת מן החידות הקשות שמעסיקות את 
כל העולם. עקוב אחר המשפטים וגלה 

את הסוד..
אך שים לב, כל הכתובים, הרמזים 

והחידות כתובים בכתב מיוחד, כתב קטן 
אותו ניתן לראות רק בזכוכית מגדלת...

בהצלחה!

התשובה לחידה היא

הראשון שיפתור את כל החידות יזכה 
 ב'אוצר הסודי'!

סיימתם גשו לרכז/ת הסניף

אתגר
הזכוכית
מגדלת
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סיימתם את העמוד השבועי?
נכנסתם ל:

*כל חייל/ת שימלאו את האלבום במלואו עד לב' ניסן תשע"ח, 
נכנסים להגרלה הגדולה שתתקיים ביום צבאות ה'.

את מעטפות המבצע ניתן לקבל חינם בסניפי צבאות השם 
ברחבי הארץ, או לרכוש במוקדי ההפצה

סיימתם למלאות את מדבקות 
 הזהב עד ט"ו שבט?

זכיתם בשי אישי יוקרתי

באלבום מפוזרים מדבקות המסומנים בכסף. 
 3 המסיימים הראשונים בכל סניף

יקבלו מתנה אישית

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

 בין כל מסיימי האלבום
תתקיים הגרלת ענק על

 ועוד פרסים
יקרי ערך

 תנועת הנוער
 צבאות השם
בארץ הקודש
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 בכל שבוע הגרלה
חדשה ומפתיעה

 החידות המפתיעות
של האלבום

דולר של הרבי < 2 זוכים - מכונית רובוט < אופניים < 150 ש"ח זיכוי לשבת צבאות השם < 4 זוכים - חולצת מדי צבאות 
השם < טיסה בכדור פורח < חת"ת מעור עם שם הזוכה < 3 זוכים - שולחן הוקי < דולר שהתקבל מהרבי מלך המשיח < 10 
ספרי קומיקס < מארז פרסים ומשחקים מבית צבאות השם < 2 זוכים - מיני גיטרה < השתתפות בצילום תוכנית הראלי < 

ערכת חשיבה - 6 משחקים < 3 זוכים - בלייבלד < לגו להרכבה 1300 חלקים < סט אגרות קודש )22 כרכים( < כניסה חינם 
ליום צ"ה לכל המשפחה < סקטבוי < הכרזת פסוק ביום צ"ה < ערכת חדר צבאות השם


