


לצפות:
מידי יום בתכנית היומית – ללמוד את החומר היומי מתוך
חוברת הלימודים – לפתור את ה'חידה היומית', לבצע את

ה'משימה היומית'.

לעדכן:
בטלמסר המבצע בכל יום על הצפייה בתוכנית,

הלימוד, ביצוע המשימה ופיתרון החידה ונכנסים להגרלת הענק של 
המבצע.

ההגרלות:
דולר שנתקבל מידו הקדושה של הרבי שליט"א, סט לקו"ש,
רחפן מקצועי ויוקרתי, סט ד"מ לנוער, אופני הרים, אמפי 3,

ועוד עשרות פרסים יקרי ערך...

שי אישי:
נוסף לכל ההגרלות, חייל שיבצע את המשימות בשלימות,

יקבל שי אישי ללא הגרלה.

לפני שיוצאים לשליחות:
יחי המלך המשיח! שלום חיילים – שלוחים חסידים מקעמפ אורו של משיח!

קוראים לי שמוליק, אני בן 11 וחצי ואני גר בעיר פרו שבבוליבה

מה אני עושה שם? אנחנו שלוחים של הרבי שליט"א מלך המשיח!
אתם בטח שואלים איפה אני לומד, מי החברים שלי ואיך אנחנו בכלל מצליחים 

להסתדר במקום שאין בו כמעט יהודים...

האמת, שאם לפני כמה שנים היו שואלים אותי את השאלות האלו – לא הייתי 
יודע מה לענות, אולי בכלל לא הייתי רוצה להיות בשליחות... אבל אחרי שהבנתי 
עד כמה חשוב ומיוחד זה להיות שליח של הרבי שליט"א מלך המשיח – הכל 

שווה!

בבוליבה,  כאן  שלנו,  המיוחדים  השליחות  חיי  על  קצת  לכם  לספר  רוצה  אני 
ובעיקר להזכיר לכם את מה שלמדנו ביחד בקעמפ האחרון )כן כן, אפילו אני 
השתתפתי באורו הישר מבוליביה!( – כל אחד, ובפרט אנחנו – חיילי צבאות ה' 
מקעמפ "אורו של משיח", הוא שליח של הרבי שליט"א מלך המשיח, יש לנו 

תפקיד מיוחד – להביא את ההתגלות ממש ממש עכשיו!

כבר ממש  אני  בפרו,  המיוחד שלנו  ביחד למסע השליחות  נצא  בואו  קדימה, 
מחכה לכם!

שמוליק.



ביטול למשלח

"בוקר טוב שמוליק", אבא העיר אותי בשעה מאוד מוקדמת בבוקר, 
כשעוד היה קצת חושך בחוץ.

בהתחלה לא הבנתי למה אבא מעיר אותי כל כך מוקדם, הרי יש 
עוד המון זמן עד שמתחילים הלימודים בבית הספר הוירטואלי של 
השלוחים, שבו אני והאחים של לומדים עם החברים שלנו, שגם הם 
בשליחות בכל מיני מקומות בעולם, אבל מיד נזכרתי שאתמול אבא 
הבטיח לי שאצטרף אליו לנסיעה לעיר הסמוכה, להביא לבית חב"ד 

משלוח מיוחד של אוכל כשר שהגיע מארץ ישראל.

אמרתי "מודה אני" בזריזות, נטלתי ידיים, הסתכלתי בתמונה של 
הרבי שליט"א מלך המשיח שנמצאת על יד המיטה שלי, וזינקתי 

מהמיטה בזריזות כדי להיות מוכן כמה שיותר מהר.
כשכבר הייתי מוכן וסיימתי "ברכות השחר" אבא חיכה לי בסלון עם 
כוס שוקו חמה, "קדימה שמוליק, תשתה בזריזות ונצא לדרך, צריך 

להזדרז כדי שנספיק לחזור בזמן", אמר לי אבא.

תוך שתי דקות כבר סיימתי לשתות ועליתי על הרכב הגדול של בית 
חב"ד, אבא הניע את הרכב ויצאנו לדרך הארוכה.

כמה זמן לוקח לכם להגיע מהבית בירושלים לסבא וסבתא בכפר 
חב"ד? או לדודים בנחל'ה? שעה? שעתיים? אצלנו הנסיעה בין עיר 
לעיר יכולה להימשך חמש, שבע שעות ולפעמים אפילו יום שלם!

וחצי שעות  יש רק שלוש  די קרובה,  נוסעים לעיר  עכשיו אנחנו 
נסיעה עד שנגיע...

האמת, שבזמן ששתיתי את השוקו בבית התעוררה אצלי שאלה 
חשובה לשאול את אבא, מזל שהנסיעה כל כך ארוכה ולאבא יש 

המון זמן רק בשבילי!

כאן,  דוקא  לחיות  צריכים  אנחנו  למה  "בעצם,  אמרתי,  "אבא", 
בשליחות במקום הרחוק הזה, אתה ואמא לא יכלתם לבחור לגור 

באחת מהערים בארץ ישראל?"

עכשיו, כשחשבתי על זה, השאלה נהייתה אצלי גדולה וקשה הרבה 
יותר, פתאום נזכרתי בבני הדודים שלי, שגרים בכפר חב"ד והולכים 
יום לחיידר אמיתי, עם מלמד וחברים, לא רק במחשב כמו  בכל 
החיידר שלנו, חשבתי על זה שבעצם הם יכולים ללכת לבקר את 
יכולים בגלל שאנחנו  ורק אנחנו לא  סבא וסבתא שלנו כל הזמן 
בשליחות, הם יכולים ללכת לחנות ולקנות ממתק בכשרות מהודרת, 
בזמן שאנחנו צריכים לנסוע שעות ארוכות כדי שיהיה בבית חב"ד 
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לחם וחלב...

"אז למה?" שאלתי פתאום בקול, "למה כל השליחות הזו?"
במושב הנהג, אבא חייך.

"שמוליק, נראה לי ששכחת דבר אחד, חשוב מאוד מאוד, בכל מה 
שקשור לשליחות".

ניסתי להבין על מה אבא מדבר, אבל לא ממש הצלחתי.
כיף  שזה  בגלל  לשליחות  יצאו  לא  העולם,  שבכל  השלוחים  "כל 
להם, או בגלל שבשליחות יהיה להם הרבה כבוד או כסף, השלוחים 
– הביטול שלהם לרבי שליט"א מלך  יוצאים רק בגלל דבר אחד 

המשיח!"

"בשביל כל חסיד", אבא המשיך, " הדבר הכי חשוב הוא לעשות את 
מה שהרבי שליט"א רוצה, אבל אצל השלוחים זה מודגש פי כמה 
וכמה! כל החיים שלנו כאן בשליחות מסתובבים רק מסביב הרבי 

שליט"א מלך המשיח!"
"זה מזכיר לי סיפור", אמר אבא.

הסתקרנתי. לשמוע סיפור מאבא זה דבר שלא שווה להפסיד...
על  ידיעה  החורף של שנת התשנ"ג, התפרסמה  "באחד מחודשי 
סופה קשה שעתידה להתרחש ברחבי ארצות הברית, סופה שיכולה 

לגרום לנזק רב ולמוות של אנשים רבים.

בכל מקום בו הסופה היתה אמורה לעבור – נמלטו התושבים מו 
העיר, לפני שיינזקו.

באחת הערים היה שליח של הרבי שליט"א מלך המשיח, שכמו 
שליח שבטל למשלח לחלוטין מיהר לשאול את הרבי שליט"א אם 

לעזוב את העיר ולברוח כמו כולם למקום מבטחים.

תשובת הרבי היתה מפתיעה ומפחידה כאחד: להישאר בשליחות 
ולא לעזוב את העיר!

כל השכנים והמכרים של אותו שליח ניסו לשכנע אותו לעזוב בכל 
זאת את העיר למקום בטוח יותר, אך לשווא.

והנה, כשהגיעה העת בה היתה אמורה הסופה לעבור בעיר – שינתה 
לפתע הסופה את מסלולה, ועברה למקום אחר!"

"אתה מבין", חתם אבא את הסיפור המרתק, "כשבטלים לרבי לא 
מפסידים שום דבר!"

החידה היומית
איפה נראה בגלוי 
על חסיד הביטול 

שלו לרבי מלך 
המשיח שליט"א?

המשימה 
היומית

עליך להתבונן 
בתמונה של 
הרבי מה"מ 
היום קודם 

השינה
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לקיחת אחריות

בכשרות  אוכל  של  ענקי  משלוח  עם  הביתה,  חזרנו  סוף  סוף 
מהודרת.

אבא היה ממש שמח, במשלוח היו הרבה דברים שהיו חסרים 
בבית חב"ד כבר המון זמן ועכשיו הם הגיעו, ברוך ה'.

טוב שחזרנו, כבר הייתי ממש עייף מהנסיעה הארוכה.

והלכתי  מהרכב  קפצתי  חב"ד,  בית  של  הגדולה  בחניה  עצרנו 
בזריזות לכיוון בית חב"ד, מתכנן לנוח ולהירגע.

פתאום חשבתי על אבא, הוא בטח גם עייף מהדרך, אולי אפילו 
יותר ממני.

הסתכלתי לכיוון הרכב לראות אם גם אבא הולך לנוח, אבל אז 
ראיתי שאבא כבר עסוק בלפרוק את החבילות מהרכב ולהכניס 

אותם למחסן, יחד עם הפועלים הגויים של בית חב"ד.

והלכתי  וכוסות,  קרים  מים  בקבוק  הוצאתי  הביתה,  נכנסתי 
להביא לאבא כוס מים לשתות.

"תודה שמוליק", אבא נהנה מהמים, ויותר – מהנחת שעשיתי לו, 
"רואים שאתה שליח, שליח שאיכפת לו מכל מי שסביבו".

"אבא", העזתי לשאול את השאלה שהציקה לי, "אתה לא עייף? 
אתה לא רוצה ללכת לנוח ולהירגע מעט אחרי הנסיעה הארוכה?"

אבא חייך.

"אתה צודק שמוליק, אני באמת מאוד עייף ורוצה לנוח, אבל 
אני יודע שאם אלך לעשות מה שאני רוצה ולא את מה שצריך 
לא  אם  למשל,  בהרבה.  גדול  נזק  שיגרם  להיות  יכול  לעשות, 
נכניס את מוצרי החלב שהבאנו בבוקר למקרר – הכל יתקלקל 

תוך זמן קצר, וחבל על כל המאמץ שלנו הבוקר!"

אבא הפסיק לרגע כדי לגמור את המים שבכוס.

"בעצם", המשיך אבא, "כל השליחות היא לקיחת אחריות אחת 
גדולה. יכלנו לגור עכשיו במקום אחר, שיהיה לנו הרבה יותר 
דואג לכל המטיילים הישראליים  – מי היה  אז  ונוח, אבל  טוב 

והיהודים שגרים כאן, בפרו? 
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לצאת לשליחות זה בעצם לקחת אחריות, לדאוג ולהשתדל שגם 
ליהודי אחר יהיה טוב בגשמיות וברוחניות, ולא לחכות שהוא 
יסתדר לבד או שמישהו אחר ימצא אותו ויעזור לו, אתה מבין?"
בוודאי, הרגשתי גאווה שגם אני שליח, כזה שלוקח אחריות על 

כל יהודי שסביבו.

"זה מזכיר לי", הוסיף אבא, "את הימים שאחרי השיחה הידועה 
של הרבי שליט"א מלך המשיח, בכ"ח ניסן התשנ"א.

הרבי שליט"א דיבר בשיחה על כך שהאחריות על הבאת הגאולה 
מוטלת על כל יהודי ויהודי, ואי אפשר לחכות ולסמוך על אחרים 

שיביאו את הגאולה!

בהתחלה, החסידים לא ממש הבינו למה הרבי מתכוון. הרי בכל 
השנים סמכנו על הרבי שליט"א, שהוא ינהיג אותנו ויאמר לנו 

מה לעשות, הוא יביא את הגאולה תיכף ומיד.

אבל בכל פעם שביקשו מהרבי שליט"א שהוא יהיה זה שיביא את 
הגאולה – הרבי התנגד בתקיפות ואמר שעכשיו האחריות להביא 

את משיח צדקנו שייכת לכל אחד ואחד, ולא רק לו לבדו!"

"הרבי הדגיש כמה פעמים, שכל אחד יכול וצריך להשתדל להביא 
את הגאולה, אנשים, נשים, ואפילו ילדים – כמוך שמוליק!"

אבא היה מוכרח להמשיך להסביר לפועלים שלנו איך לפרוק 
חב"ד,  לבית  שוב  נכנסתי  דבר,  כל  להניח  והיכן  החבילות  את 

חושב על מה ששמעתי לפני כמה רגעים.

פתאום שמתי לב שאין אף אחד שנמצא בעמדת הכניסה לבית 
חב"ד, מוכן לקבל את מי שאולי יכנס בקרוב.

לרגע התלבטתי, אבל הדברים של אבא עזרו לי להחליט בזריזות.
התיישבתי בעמדת הכניסה, לנוח יהיה אפשר גם עוד מעט.

נכנס  שבדיוק  אחד  ישראלי  שאל  חב"ד?"  בית  זה  פה  "שלום! 
פנימה.

"בטח, ברוך הבא!" אמרתי בחיוך.
כי אני שליח, שליח שלוקח אחריות.

החידה היומית
מה הקשר בין השיחה 

הידועה של הרבי 
מה"מ בכ"ח ניסן לבין 

עבודת השליחות?

המשימה 
היומית

עליך לומר 
לפחות את 

6 הפסוקים 
הראשונים עם 
אחיך הקטנים
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שליחות תמידית

הייתי ממש באמצע המתח. בבית חב"ד פתאום היה שקט ורגוע ולי 
היה זמן להוציא ספר מעניין מהארון ולצלול לתוך הסיפור המרתק.
קראתי עוד פרק ועוד פרק, כבר הייתי ממש קרוב לסוף של הסיפור 

המותח.

"היי שמוליק, מ'נשמע?" נשמע פתאום קול מוכר מכיוון הכניסה 
של בית חב"ד.

זה היה רונן, המטייל הישראלי שמגיע לאחרונה המון לבית חב"ד 
ונהנה להשתתף השיעורים של אבא ובתפילות, ואפילו לעזור קצת 

במה שהוא יכול.
אני  חבל שרק  עכשיו.  יגיע  לא  אחד  אוף. ממש התפללתי שאף 

נמצא בסלון עכשיו.

"תגיד לי שמוליק", אמר רונן, "אתה יודע איפה נמצאות התפילין 
של בית חב"ד? לא הספקתי להניח בבוקר ואני מאוד רוצה להניח 

עכשיו".

בטח שאני יודע, הרי אני הולך עם אבא להניח תפילין לכל היהודים 
שנמצאים בעיר בכל יום שישי, אבל עכשיו ממש לא מתחשק לי 

ללכת עד המגירה שבארון ולהביא אותם לרונן.

"תסתכל, אתה רואה את המגירה? לא, לא המגירה הזאת, השניה, 
גם לא זאת, קצת יותר למעלה", ניסתי לכוון את רונן מהספה איך 

למצוא את התפילין המסתתרות.

רונן הסתבך ולא ממש הצליח להבין לאיזו מגירה בדיוק אני מתכוון.
לא היתה לי בריה. קמתי בחוסר חשק מהספה והבאתי לרונן את 

התפילין.

"שמוליק, נכון שלא ממש רצית להפסיק עכשיו את הספר המעניין 
וללכת להביא לי את התפילין" שאל אותי רונן לפתע.

הסמקתי. לא היה נעים לגלות שהוא שם לב שלא רציתי לעזור לו...
"האמת", אמר רונן, "אני ממש מבין אותך, כל אחד רוצה לפעמים 
קצת חופש והפסקה, אבל אני חייב לספר לך משהו ממש חשוב 

שלמדתי דוקא כשהייתי בצבא בארץ".

עכשיו כבר ממש שכחתי מהספר. לרונן יש סיפורים ממש מעניינים 
ללמוד  והתחיל  חב"ד  לבית  הגיע  שהוא  אחרי  ועכשיו,  מהצבא 
ולהתנהגות  ה'  לעבודת  הוראות  מהם  מוציא  גם  הוא  חסידות, 

חסידית, הטיתי אוזן והקשבתי לסיפור המרתק.
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מחוץ  אויב  בשטח  וסודית  חשובה  במשימה  כשהיינו  היה  "זה 
לישראל, היינו במעקב אחרי בסיס סודי של מחבלים והיינו צריכים 

כל הזמן להסתתר כדי שלא נתגלה.

באחד הימים, עצרנו להפסקה קצרה של אוכל ומנוחה כדי לצבור 
כח להמשך המשימה.

היינו מאוד עייפים, והרשינו לעצמנו קצת להוריד את אפודי המגן 
אז הגיע בריצה מפקד הפלוגה  ולהרגע, אך  וכלי הנשק הכבדים 
שכחתם  עושים,  אתם  מה  "טיפשים,  עלינו:  לצעוק  והחל  שלנו 

שאנחנו במשימה? עוד רגע יגלו את כולנו!"

לא הבנו. הרי אנחנו בהפסקה עכשיו. אסור מידי פעם להשתחרר 
ולהרגע?

"אתם לא מבינים?!" צעק המפקד, "חייל הוא חייל תמיד, גם כשהוא 
במשימה וגם כשהוא בהפסקה, אפילו כשהוא ישן! בתור חיילים 
שניה  בכל  התרחשות,  לכל  ומוכנים  דרוכים  להיות  צריכים  אתם 

במשך היום!"

"ממש אתמול התוועדתי עם אבא שלך, הצדיק, על הסיפור הזה", 
אמר לי רונן, "הבנו ביחד שככה זה גם בחיים שלנו – החסידים של 
הרבי, בכל רגע אנחנו צריכים להיות מוכנים למלא את השליחות 

של הרבי!"

"ממש ככה", אמר אבא שפתאום נכנס לבית חב"ד, "ואפילו יותר. כי 
אפילו אם לא היינו בשליחות עכשיו, גם אז בכל רגע אנחנו צריכים 

לראות איך אנחנו ממלאים את השליחות שנתן לנו הרבי שליט"א 
מלך המשיח, בדיוק כמו חיילים בצבא!"

"אתה מבין שמוליק? בדיוק כמו שאתה עכשיו בשליחות בפרו, ככה 
שליח  הוא  בצפת,  או  בירושלים  חב"ד,  בכפר  שנמצא  שלך  חבר 
של הרבי! אפשר לחשוב בטעות ששליחות זה רק בדברים גדולים 
ואפילו  כנסת  בבית  בחיידר,  זגם  שליחות  באמת  אבל  וחשובים, 
בבית! בכל מקום צריך לחפש רק דבר אחד: איך עושים עכשיו את 

מה הרבי שליט"א רוצה".

שלנו,  בחיים  רגע  כל  השליחות  מקיפה  כמה  עד  הבנתי  פתאום 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  בתמונה  הסתכלתי  החסידים, 
ואמרתי בלב: "רבי, תודה! תודה על הזכות שיש לי להיות שליח 
שלך, בכל רגע ממש! אני מבטיח לבצע את השליחות באופן הכי 

טוב שיש, רק כדי לגרום לך נחת רוח! 

החידה היומית
מה משותף בין 
צבא השלוחים 
לצבא רגיל של 

כל מדינה?

המשימה 
היומית

עליך לחלק 
כרטיס משיח 

ל2 יהודים 
לפחות במהלך 

הליכתך 
ברחוב
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השליחות היחידה

עוד יום נגמר בבית חב"ד, חשבתי לעצמי והבלעתי פיהוק קטן.
זה באמת היה יום עמוס.

של  הוירטואלי  בחיידר  הלימודים  בבוקר,  אבא  עם  הנסיעה 
אותי  עשו  ועוד,  ועוד  בצהריים  רונן  עם  הסיפור  השלוחים, 

ממש עייף.

אמרתי קריאת שמע שעל המיטה מתוך הדף המיוחד שקיבלתי 
ונכנסתי  לשינה  התארגנתי  האחרון,  ב'אורו'  מיוחד  במשלוח 

למיטה, מתכנן לעבור במהירות לעולם של חלומות חסידיים.
אבא נכנס לחדר שלי והתיישב על יד המיטה.

"רציתי לומר לך, שאני ממש גאה בך!  "שמוליק", הוא אמר, 
לתפארת,  שליח  ממש  שאתה  הוכיחה  היום  שלך  ההתנהגות 
שליח שעושה נחת רוח למשלח – הרבי שליט"א מלך המשיח!"

שלא  כזה  מיוחד,  סיפור  מאבא  לבקש  הזמן  ממש  היה  זה 
שומעים בכל יום.

אבא חייך כששמע את הבקשה, חשב מעט והתחיל לספר.
"זה היה כשהייתי קצת יותר גדול ממך, בבר מצווה שלי.

לכבוד הבר מצווה, אבא נתן לי מתנה ענקית, שבאותם הימים 
עלה הון תועפות – נסיעה לרבי שליט"א!

בהשגחה פרטית, זה יצא בדיוק בתקופה של כינוס השלוחים, 
יחד אל הרבי שליט"א,  כשכל השלוחים מכל העולם מגיעים 
אתה יכול רק לדמיין אלו התוועדויות היו שם לילה אחרי לילה.

אני זוכר איך הרבי שליט"א דיבר בהתוועדות בשבת, האוירה 
את  פתח  והרבי  מיוחדת,  ממש  הייתה  טי  סעוון  בסעוון 
שליחות  היא  כעת  השליחות  שעבודת  בהכרזה  ההתוועדות 

מיוחדת, אחת ויחידה – קבלת פני משיח צדקנו!

ופרט  פרט  כל  מזה,  חוץ  בשליחות  דברים  עוד  אין  מעכשיו, 
בשליחות מכוון אך ורק למטרה הכי חשובה – הגאולה האמיתית 

והשלימה!

אני לא זוכר את כל מה שהרבי שליט"א דיבר בהתוועדות, אני 
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את  כששמענו  בנו  שאחזה  הגדולה  ההתרגשות  את  זוכר  רק 
כל  במשך  ב770  שהיו  הגדולות  ההתוועדויות  ואת  הדברים, 

הלילה של מוצאי שבת.

דבר  לעצמי  הבטחתי  הרבי,  של  מיוחדת  התוועדות  באותה 
אחד: כשאגדל אצא גם אני לשליחות היחידה, קבלת פני משיח 

צדקנו!
מאז, עברו כבר שנים רבות, ואנחנו עדיין מחכים להתגלות של 

הרבי שליט"א מלך המשיח בכל רגע ממש.

בכל  להתעקש  נמשיך  אנחנו  השתנתה.  לא  השליחות  אבל 
יתגלה  והרבי שליט"א  התוקף עד שמטרת השליחות תתמש, 

בכל התוקף!

ממש בגלל זה, אני מאוד משתדל להזכיר ולהסביר לכל יהודי 
והשלימה  האמיתית  הגאולה  על  חב"ד,  לבית  אלינו  שמגיע 
שמתקרבת, ועל כך שצריך להתכונן ולחכות לה, במיוחד אני 
השיחות  את  חב"ד  בבית  כאן  המקורבים  עם  ללמוד  משתדל 
לגאולה  אותנו  מכין  שליט"א  הרבי  בהן  מלכות',  ה'דבר  של 
האמיתית והשלימה, ומסביר בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות 

עכשיו כדי להביא אותה!"

"גם אתה צריך לזכור שמוליק", פנה אלי אבא, "לשליחות שלך, 

להביא את  רק מטרה אחת:  יש   – החיים שלך  לכל   – ובעצם 
כמה  ועכשיו,  כאן  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  ההתגלות 
שיותר מהר. גם בזמן של ארוחת בוקר פשוטה, או עוד יום של 
לימודים בחיידר אסור לשכוח את המטרה, את המשימה שנתן 

לנו הרבי שליט"א מלך המשיח, להביא את הגאולה".

לישון, הסתכלתי חזק  והלכתי  שניה לפני שכיביתי את האור 
יד המיטה שלי,  על התמונה של הרבי שליט"א שנמצאת על 
הרגשתי רצון חזק שהשליחות כבר תושלם, ונתראה עם הרבי 
שליט"א בבית המקדש השלישי, הבטחתי להתמסר לשליחות 

היחידה עד שנשיג את המטרה.

ומחייך אלי  בלילה, חלמתי איך הרבי שליט"א מתגלה ב770 
חיוך גדול, גאה בי על שאני שליח, שליח שחי משיח, שמביא 

גאולה.

החידה היומית
מה החידוש ששמעו 
כל השלוחים בשבת 

כינוס השלוחים 
ה'תשנ"ב?

המשימה 
היומית

עליך לקחת 
עט ודף לבן 

ולכתוב מכתב 
לרבי שליט"א 

מה"מ

�� ��



לזכות
כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א

מהרה יגלה אכי"ר
.

לזכות
הת' יונה בן צביה
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