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רר רבי יוסף י"ב וי"ג בתמוז הם ימי "חג הגאולה" שבו שוח
, הרבי השישי בשושלת אדמו"רי חב"ד, ע"ניצחק שניאורסאהן 

 " החזקת והפצת הדת ברחבי ברית המועצות. ממאסרו ב"עוון
חסידי חב"ד חוגגים את שחרורו של הרבי, לא רק כחירות 

החסידות על ממשלת  צחוןיאישית שזכה לה הרבי, אלא כנ
 ית שביקשה למחוק את האמונה היהודית.סטמוניהרשע הקו

 

 הרבי ניצח את המעצמה הסובייטית
 

רוסיה הסובייטית. אלה היו השנים וחמש שנה נפל דבר ב תשעים לפני
האפלות ביותר של המשטר הקומוניסטי. השלטון החדש, ששאף 
להשתלט על העולם כולו ולהביא לכל האנושות את 'בשורת' הקומוניזם, 

'אויבי  פשרות לחיסול-היה שיכור ניצחון. קלגסיו ניהלו מסע חסר
 המשטר', ובראשם יהודים שומרי תורה ומצוות.

 
אלפים שולחו -ומשפט. מאות הכלא בלא דין-שלכו לבתימיליונים הו

לסיביר, הומתו או פשוט 'נעלמו'. לא היה לפני מי לערער או להתלונן. 
 כול עשה ככל העולה על רוחו ומי יאמר לו מה תעשה.י-השלטון הכול

יצחק -רק אדם אחד העז להתקומם נגד מזימות המשטר העריץ: רבי יוסף
יובאוויטש. הוא הקים רשת מחתרתית של שניאורסון, הרבי הקודם מל

ה פני כל המדינ-על נפש, שהתפזרו-חסידים נחושים ובעלי מסירות
ורה, ת-כנסת, תלמודי-ושימרו את גחלת היהדות. הם פתחו בתי

ילה ולאספקת מ-הרה. במחתרת דאגו לשחיטה כשרה, לבריתט-מקוואות
 קדושה וספרות יהודית.-תשמישי

ה' היהודית שלו )ה'יבסקצי חד המחלקההשלטון הקומוניסטי, ובמיו
הידועה לשמצה(, הבין את הסכנה. מאמץ מיוחד נעשה להדברת 

ת. הפעילים נלכדו זה אחר זה, נאסרו, הוגלו והומתו. המחתרת החסידי
אבל במקומם כל פעיל שנתפס, תמיד בא אחר. נחשפה ישיבה בעיר 

מחרת היא צצה ונפתחה מחדש בעיר אחרת. החסידים לא ל –אחת 
 ויתרו.
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כ"ק אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש, בימי סיפור מאסרו וגאולתו של 
סידי רוח וללהט הח-האימים של השלטון הקומוניסטי, הוא מופת לעוז

יה המנהיג היהודי היחיד שהעז להתייצב מול נכנע. הרבי ה-הבלתי
המשטר הקומוניסטי ולנהל מערכת ענפה של חיי יהדות מחתרתיים, 

 מתחת לאפו של השלטון.
. רפ"ז, לאחר סדרה של איומים ואזהרותמאסרו של הרבי קרה בשנת ת

ה' ]=המחלקה היהודית[ ושמו 'שול בלנינגרד היה מוסד של ה'יבסקצי
רות קומוניסטית ואת עיתון און בוך'. מטרת המוסד הייתה להפיץ ספ

תית. בשנת תרפ"ז ד-יה, 'אמת', ולהרבות בהטפה ותעמולה אנטיהיבסקצ
במוסד מתמעט, מספר  יה, לתדהמתה, שמספר החבריםנוכחה היבסקצ

 המנויים של העיתון יורד וגם ההכנסה הצטמצמה.
כינס אספה, לחקור ולגלות את הסיבה לכך. על שאלתו הראשונה   יו"ר 

ענו כולם פה אחד: "בעירנו מתגורר לאחרונה הרב שניאורסון. 
כנסת, והוא יסד ה-בהשפעתו, החלו מחדש להתווסף מתפללים בכל בתי

הילים', שיעורי גמרא ועוד. קשה לנו ללחום נגדו כי כוחו רב". 'חברות ת
שמע היו"ר את דבריהם, חמתו בערה בו והוא קרא: "חייבים לסלקו מן 

 הדרך!".
 
 

 המאסר
 

דקות מספר לאחר חצות הלילה שבין שלישי לרביעי, אור לט"ו בסיוון 
רוסית החשאית( או )המשטרה ה-פ-תרפ"ז, התפרצה פלוגת שוטרי ג

ון( מליובאוויטש. יצחק שניאורס-לביתו של האדמו"ר הריי"צ )רבי יוסף
בראש הפלוגה עמדו שני קומוניסטים יהודים צעירים, נחמנסון ולולב 

ניאורסון?", קרא בכיר השוטרים. "אם באתם לביתו שמם.. "מי כאן ש
של אדם באמצע הלילה, אתם בוודאי יודעים את מי חיפשתם; הרעש 

 וח.ר-וההפחדה שלכם מיותרים לגמרי", השיב להם הרבי בקור
ו בבית הרבי, עצרו אותו והובילוהו למאסר או ערכו חיפש-פ-סוכני הג

וכן בטבורה של כלא הנודע לשמצה בשם 'שפאלרקי', השה-בבית
 פטרבורג.
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בטרם עזב הרבי את ביתו, ביקש למסור, שהחסידים יאמרו תהילים 
-ע לכולם שהמאסר לא יפריע להמשך מלאכתהכנסת ולהודי-בבתי

 הקודש. יש להמשיך בעבודה למרות הכול.
את התפילין של הרבי החרימו שלטונות הכלא. הרבי הכריז שהוא שובת 

ין. ביום חמישי, בשעה עשר בלילה, נקרא רעב עד שיחזירו לו את התפיל
רעב הנמשכת -הרבי לחקירתו הראשונה, כשהוא בעיצומה של שביתת

 יומיים. ביום שישי אחרי הצהריים קיבל הרבי את התפילין ומיד הניחן.
ברשימותיו מתאר הרבי את תפילתו כאשר מצא את עצמו בתא הכלא: 

י הושיבו במאסר, ולא "אנא ה', הביטה וראה בעוני עמך! הלוא לא אות
אותי הם חפצים להעניש, כי אני מה אני, רק מה שהנני, גזע אבות 
קדושים ואחת האבנים אשר עמודי חצרות ה', חצרות התורה, נשענים 

 עליהם. אנא ה'!".
צרו לפני אסירים יהודים נוספים שהיו כל יום היה חוזר תורה בתא מע

 שם, ולאחר מכן רשם זאת על בדילי סיגריות.
ר ועונה. הרבי הואשם בהפעלת רשת עשר ימים נחק-במשך שמונה

ה כשרה ועוד. הרבי ורה, ישיבות, מקוואות, שחיטת-שהפעילה תלמודי
נתפס בעיני השלטון כהתגלמות החושך והרוע. מי שנתפסו מארגנים חיי 

 תורה ומצוות כונו 'שניאורסונים'.
 
 

 מהיפך החיים לשחרור
 

במהלך ימי מאסרו החל העולם להתעורר. גל אדיר של מחאות מכל 
רחבי תבל שטף את השלטון הרוסי. ראשי מדינות ודיפלומטים נכנסו 

העולם  לפעולה. בכל אלה לא היה כדי להבטיח את שחרורו של הרבי.
ה". באותם "מוות ביריי -דינו -לא ידע כי באותם ימים כבר נקבע גזר

 ימים שאפה רוסיה להוכיח כי היא אינה נכנעת לשום לחץ. 
אולם בחסדי ה' נסוגו הרוסים מכוונתם. הפעולות וההשתדלויות 

ביחוד טרחה גב' פישקובה ולזכותה יש לשחרור הרבי, הוכתרו בהצלחה. 
תוצאות הלומר שהיא לקחה על עצמה את החלק הארי של העבודה. 

ה לשלטון בתנה פקודה מהשלטון המרכזי במוסק, שניהראשונות היו
בלנינגרד להקל את תנאי מאסרו של הרבי. בעקבות זאת החלו להתייחס 

או הלנינגרדי -פ-אליו יחס נוקשה פחות. בשל הלחץ הגובר לא ביצע הג
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מוות בירייה. במקום זה הוחלף  -הדין שגזרו תחילה על הרבי -את גזר
 איי סולובקי.הדין לעשר שנות גלות ב-גזר

שוב החלה השתדלות נמרצת, ובעקבותיה הוחלף העונש לשלוש שנות 
 הם רצו  :חיפשו להתנקם ברביו וכעס הםאך  מה.סטרק גלות בעיר

 לשלוח אותו לשם בשבת. הרבי מחה, והכריז שלא יסע בשבת. 
 .ואכן ע"י השתדלויות הנסיעה נדחתה ליום ראשון

עלה הרבי לרכבת  שר ימי מאסר,ע-ביום ראשון, ג' בתמוז, אחרי תשעה
מה. בתחנת הרכבת התאסף קהל עצום, והרבי סטרשהובילה אותו לק

 ול.אף הכ-קרא לכולם להתחזק ביהדות על
-פ-מוז, הגיע הרבי למשרד הגלא חלפו עשרה ימים נוספים וביום י"ב בת

תייצבותו השבועית. הפקיד אמר לו בנימה ידידותית: מה, להסטראו בק
מלא,  "אתה פטור מכל התייצבות נוספת. הגיעה פקודה לתת לך שחרור

ואני מאושר להיות הראשון לבשר לך על גאולתך". אולם יום זה היה יום 
חג בעיר, ולכן לא ניתנה לרבי תעודת שחרור עד למחרת, יום רביעי י"ג 

ג הגאולה בקרב החסידים. י"ג בתמוז לח-י"בבתמוז. מאז נקבעו ימי 
 ויהיה הדבר לפלא בעיני העולם כולו.

 
 

 גאולה לכלל ישראל
 

במכתב ששיגר הרבי הריי"צ לחסידיו עם שחרורו כתב: "לא אותי בלבד 
גאל הקב"ה בי"ב בתמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, 

 שם ישראל יכונה". מצווה, וגם את אשר בשומרי 
הרבי ראה בי"ב תמוז לא חג פרטי שלו ונס אישי שקרה לו, אלא אירוע 
בעל חשיבות רבה מאוד לכל יהודי ברחבי תבל. ואמנם, חג הגאולה 

סידים, אלא לכל היהדות האישי של הרבי הפך מיד לא רק לחגם של הח
  הנאמנה וכלל ישראל.
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 היהדות עולה ופורחת
 

הרדיפה של השלטונות הקומוניסטיים כוונה לא רק כלפי הרבי, אלא גם 
כלפי חסידיו ושליחיו. רבים מהם נעצרו והוגלו, ורבים הוצאו להורג, רק 
בשל פעילותם היהודית. השלטונות הקומוניסטיים קיוו לחסל את 

. הרבי היווה מבחינתם את החומה היהדות בתחומה בדרך של דיכוי הדת
האחרונה שביקשו להפיל, ונכשלו. חסידיו נותרו ברחבי בריה"מ אף 
לאחר שהרבי עזבה. לאחר שחרורו, הם המשיכו לפעול במחתרת 

 ולהחזיק את גחלת היהדות מאחורי מסך הברזל. נאבקו ואף ניצחו.
ע את היום, הדברים מתבהרים. אכן, בי"ב תמוז תרפ"ז ספג שלטון הרש

המכה הראשונה, שנועדה להבהיר לו ולעולם כולו, שבמאבק בין 
היהדות תנצח. במאבק בין הכפירה לבין  –הקומוניזם לבין היהדות 

האמונה תנצח. במאבק בין הרשע והשחיתות לבין הצדק  –האמונה 
 נצחו ערכי האמת, הצדק והיושר.י –והיושר 

. הקומוניזם נראה בימים ההם נראה היה שהדת היהודית שייכת לעבר
תשעים כעתיד מזהיר, שיסחוף במהרה את האנושות כולה. כיום, אחרי 

שנה, הקומוניזם מונח זה כבר בפח האשפה של ההיסטוריה,  וחמש
ר פורחת ועולה היהדות האמיתית, זו המועצות לשעב-ואילו ברחבי ברית

שבשמה נלחם הרבי, נאסר ושוחרר. שליחיו של הרבי פועלים כיום 
ל רחבי חבר המדינות, בתמיכה גלויה של השלטונות בכל מקום. בגלוי בכ

 המאמינים ניצחו ויד החסידים היתה על העליונה.
זה אפוא יום חגה של האמונה בה' ובתורתו, חגם של כל המאמינים 
בתורת ישראל ובמצוותיה. וכשם שעברנו את אימי הקומוניזם, כך בע"ה 

 אמיתית והשלמה.נעמוד נגד כל הקמים עלינו, עד הגאולה ה
 
 

 פשעים שהוסתרו
 

לו נציגי חב"ד את תיק החקירה של המועצות, קיב-לאחר קריסת ברית
קי'. למרבה הצער הסוהר 'שפולר-הרבי הריי"צ, שנשתמר בארכיון בית

 והאכזבה התברר כי יד אלמונית 'טיפלה' בתיק קודם מסירתו.
וסקים "קיבלנו תיק מדולל, עם כעשרים וחמישה עמודים בלבד, הע

בער לווין, -ברובם בפרטים הטכניים של המאסר", אומר בצער הרב שלום
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יורק, שם נמצא התיק. הוא -מנהל הספרייה המרכזית של חב"ד בניו
מעריך כי בתיק המקורי היו לא פחות מאלף עמודים, שבהם תועדו 
החקירות, לצד החומר ה'מפליל' שנאסף כנגד הרבי. "זה אוצר היסטורי 

שהיה יכול לשפוך אור על מאורעות רבים בתקופה ההיא",  חשוב ביותר,
אומר הרב לווין ומוסיף: "נראה שמסירת התיק במלואו הייתה חושפת 

כך של השלטונות, ולכן טרח מישהו לרוקן כמעט -פשעים חמורים כל
 לגמרי את התיק".

 
 

 התוועדויות ואירועים בכל רחבי העולם
 

התוועדויות  -כבוד "חג הגאולה" חסידי חב"ד בכל רחבי תבל מארגנים ל
ואירועים שונים, בהתאם למכתבו של הרבי כי  "יום זה, הינו יום מסוגל 
להתוועדות והתעוררות לחיזוק התורה בכל אתר ואתר לפי עניינו". 
בהתוועדויות אלה יספרו את סיפור המאסר והגאולה של הרבי, יפיקו 

ל בין הגאולה של את הלקחים האקטואליים, ויצביעו על הקו המובי
הרבי אז, לגאולה הכללית, הקרובה לבוא, של עם ישראל כולו, למענה 

 פועלים היום שליחי הרבי בכל פינה בעולם.
הרבי מליובאוויטש, חתנו של הרבי הריי"צ, הנהיג לערוך מגבית ביום 
סגולה זה, עבור המוסדות הידועים בשם "אהלי יוסף יצחק". בישראל 

-יוסף-ים שתחת רשת 'אוהליספר וגני ילד-בתיפועלים כיום עשרות 
גאולה כ"ק אדמו"ר שמו של בעל ה-יצחק' ליובאוויטש, הקרויים על

 הריי"צ נ"ע ומגביות רבות נערכים למענם.
סיפורים ואפיזודות קטנות על מסירות  | מסירות נפש על ת ורה ומצוות |

מניח תפילין: לאחר שהשומר שלווה את  :הריי"צ בכלא הנפש של הרבי
לא הסכים לו להניח תפילין, ניצל הרבי כמה רגעים  הרבי בתא המעצר

 בהם החייל הלך בראש ולא שם לב, והחל להניח תפילין. הרבי ספורים
ובראותו את  הספיק להניח את ה"של יד" כשהחייל הסתובב לעבר הרבי

החייל החל לתלוש את  .ה את הרביהתפילין, קפץ כחיה טורפת והכ
רבי. הרבי שכב כמה רגעים מתעלף ה נפל -התפילין מהרבי, ובהכותו שוב

במפרקתו וסחבו. הכאבים הקשים שגרמו לו  והחייל תפס אותו
 .וררו את הרבי מעלפונוע -של החייל  לחיצותיו הקשות
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סיפורים ואפיזודות קטנות על מסירות 
 הריי"צ בכלאהנפש של הרבי 

 
 ראוכל כש

 

בית הסוהר, רק מה  לא אוכל את אוכל" :הרבי המאסר אמרבמהלך 
מים חמים לשתיה אקח מבית  .שיובא לי מביתי, ויהא זה רק לחם בלבד

 . "הורתחו בדוד מיוחד למים הסוהר בתנאי שאדע שהם
אתה לתת הכשר על מטבח בית  האם חושב"הצ'קיסט התרתח: 

ומיד , "ני נותן הכשריםואינ" –הרבי  ענה לו - "אינני רב" –? "הסוהר
 הניח הרבי את התפילין. 

לשבת,  "עבר זמן רב, והשומר הכניס לרבי שלש חלות "לחם משנה לא
כרגיל היה הלחם  ,שהובאו בשבילו מהבית. היה זה מקרה יוצא מן הכלל

נות, מחשש שלא לחתיכות קט שנשלח לאסיר מביתו, נחתך וכל מה
וזה שימש ביטוי ליחס שלמות  חלות הרבי קיבל .יבריחו משהו בפנים

 נשתנה לטובה יחסו של השומר כלפי הרבי.  ומאז ,מיוחד כלפיו
הראשונה שלו בבית הכלא, ערך הרבי בחתיכת חלה  את סעודת השבת

בקול  מים קרים מהברז. מאידך עשה קידוש וברך ברכת המוציא ובקצת
ים מאוהסוהר ה רם, מלווה ניגון חב"די מיוחד, וכל זה ב"שפלרקה" בית

  .של הצ'יקה

 
 

 חלטתי בכל מחיר!לא משנה את ה
 

 החוקרים לרבי את גזר הדין הסופי: שלש שנות גלות בחקירה הודיעו 
הרבה סבל  ,לקוסטרומה! ולולאוו הוסיף: מצבך יהיה קשה שם מאד

אתה להציל את נפשך  ויסורים מוכנים לך שם בעיר קוסטרומה. יכול
יזמתה  הילות היהודיות לפיהק ממצוקות אם תסכים להשתתף בועידת

פרסם הודעה שאתה חוזר בך  -ליר"ה"" - של הקהילה הלנינגרדית
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אינני מתחרט ואינני  -לועידה, ומיד תצא לחפשי.  מהתנגדותך, הסכם
 יכולים אתם לאיים עלי בעונשים –רבי בתקיפות ענה ה – חוזר בי

ם יכולי ,תיתשפיעו עלי לשנות את דעתי והחלטהכבדים ביותר ולא 
 .אתם אף לשלחני לסיביר אם רצונכם בכך

 
 
 

 
 

אלינו מהנהגת בעל המאסר ההוראות  
 והגאולה 

 
 כל שנה מתווסף

 

מובן  ,(שעל זה היה המאסרשהגאולה קשורה לענייני תורה ומצוות ) כיון
 –לעצמותו ית'  פוא שהגאולה קשורה לכל סדר ההשתלשלות עדא

ובכל שנה שחוגגים את  משום שהתורה והמצוות זה תכלית הבריאה.
ל השנה הקודמת. ממילא מובן ע מתחדש בזה עוד –המאסר והגאולה 

שהשנה מתווסף עוד בענין הגאולה, ויש נתינת כח להוסיף עוד בתורה 
 שהיה לפני. וע"י הוספה זו נזכה לגאולה השלימה בב"א. צוות על מהומ
 
 

 "י שלא מחשיבםע –ניעות ועיכובים הדרך לבטל מ
 

שהובילו את הרבי הריי"צ למעצר, קיבל על עצמו החלטה  ברגעים
לעניינים של  איתנה, שלא להתפעל כלל מאנשי הגפאו, ולא רק בנוגע

 .""כאין ואפס ממש –אות יראת שמים, אלא כלל לא להחשיבם למצי
נפשי כזה, וכן נהג בפועל.  ואכן לכל אורך המעצר הרבי היה במצב

שוטרים לחדרו וביקשו ממנו לקום. אך  לדוגמא: באחד מהימים נכנסו
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הרבי ענה שלא יקום. )כי כשאסיר קם לפקודת הסוהר, הוא מראה בזה 
, השיב יכו אותו –ענו השוטרים שאם לא יקום  ,(מרותם שנתון תחת

טרים שו ואכן הם היכו את הרבי ויצאו מהחדר. וכך גם שנכנסו ,''נו הרבי
כזו, הפקידים החלו  הרבי לא קם בשבילם. ודוקא ע"י הנהגה –נוספים 

לכבד את דעתו הק' של הרבי, ולהמתיק את גזר הדין. מכאן ההוראה 
כלל את כל המניעות  באשר יהודי מחליט בתוקף שלא להחשיאלינו: כ

שאף אם  –המנגדים לתורה ומצוות, וכהחלטה כה תקיפה  ועיכובים, וכל
כיר מ ע"י זה פועל שגם הלעומת זה –אותו, זה לא פוגע בהחלטתו  יכו

שלא רק שאין  וחש שישנה יהדות, חסידות, רבי. וכל שכן בזמננו זה,
ודאי שאין להתפעל  –מנגדים לתומ"צ, אלא אף עוזרים לא בפועל 

 מקשיים, ויש לקיים רצון ה' בכל מחיר.
 
 

 איש אחד כנגד מדינה שלימה

הצליח להתגבר על  –מדינה שלימה מול  "צ, שהיה אחדאם הרבי הריי 
 ר שפתחש בימינו לאחכ" –ות ולהפיץ תורה ומצו כל המניעות ועיכובים

 ואחד, ובפרט שאין את כל המניעות ועיכובים דהצינור לכל אח תהרבי א
 .שכל אחד צריך להפיץ תורה ויהדות –

 
 

 הגאולה בשלבים
 

ברור הוא נשאלת שאלה פשוטה, הרי דבר המאסר והגאולה  סיפורעל 
שהתרחש כאן נס שלמעלה לגמרי מדרכי הטבע מפני שהרוסים התייחסו 
לרבי כ'אויב' של ברית המועצות ואם כן מדוע ה' עשה את הנס בשלבים 
שקודם כל הרבי שוחרר מבית האסורים לעיר גלות ורק אחרי זה 
נשתחרר לגמרי מדוע הנס לא היה באופן כזה שבבת אחת יתהפך הכל 

 פשי?והרבי יצא לחו
והתשובה לכך היא: רצונו של הקדוש ברוך הוא, בבריאת העולם הוא 
שהעולם הזה הגשמי יהיה דירה לקדוש ברוך הוא, כלומר מטרת בריאתו 
של כל חפץ בעולם היא לגלות את כבודו של הקב"ה בעולם )לדוגמא, 
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מכשיר הרדיו נועד כדי להפיץ שיעורי יהדות לקהל נרחב( כמ"ש כל 
כבודי בראתיו, ולכן בסופו של דבר המטרה והתכלית הנקרא בשמי ול

היא שהעולם בעצמו וכל פרט ופרט בעולם ישרת בעצמו את הקדושה 
 ויהפך בעצמו למסייע לגלות את כבוד ה' בעולם.

ממשלת  -ולכן, הנס של גאולת הרבי היתה באופן כזה שהעולם עצמו 
י, הם רוסיה הקומוניסטית, אותם אלה שנלחמו נגד כל סממן יהוד

בעצמם שיחררו את הרבי! כלומר: אם הנס היה באופן כזה שבבת אחת 
משחררים את הרבי לחופשי, זה היה מראה שהעולם עצמו לא מוכן 
לעשות את זה ורק הקב"ה עושה נס ושובר את הטבע של העולם בכדי 
לשחרר את הרבי, אבל על ידי שהנס נעשה בשלבים, זה הראה שהעולם 

זו ששחררה את הרבי ולכן זה קורה לאט לאט = הממשלה עצמה היא 
 לפי הכלים של העולם.

: יהודי צריך לדאוג שהעולם עצמו יכנס לגאולה הן ההוראה מכל זה
בנוגע אליו עצמו, צריך לדעת שלא מספיק שיש אצלו את עצם הנשמה 
שהיא תמיד קשורה לקב"ה אלא צריך לדאוג שכל מציאותו )= כל 

המחשבה דיבור ומעשה שלו וכל איבריו  העולם( השכל והמידות שלו,
יהיו חדורים בנקודה זו של עצם הנשמה. והן בנוגע לעולם, שצריך לדעת 
שהעולם כיום מוכן לגאולה, ברגע שיהודי יעשה את העבודה שלו כראוי 
בלי להתפעל מהעולם וביחד עם זה בתוך הטבע והכלים של העולם מיד 

 ה!הוא יראה איך העולם עצמו מסייע לגאול
 

 )מעובד ע"פ שיחת ש"פ קרח ה'תנש"א(
 
 

 ישיבה גדולה ליובאוויטש בית שמשע"י תלמידי  מהחומר נערךחלק 
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 מלך המשיח שליט"אלזכות הוד כ"ק אדמו"ר 

 

יום הולדתו  - ע לרגל"צ נ"הריי לזכות הוד כ"ק אדמו"ר
 הגאולהחג  -ב תמוז "בי

 
                              בכל רחבי תבל להצלחה רבה  שלוחי הרבילזכות 

 ומופלגה במילוי שליחותם
 

 לשמירה והגנה לזכות כלל ישראל בכל מקום שהם
 

לזכות החפצים בעילום שמם שיחיו לרפואה שלימה וקרובה ולזכות 
 משפחותיהם שיחיו יה"ר שיתברכו בכל מילי דמיטב בגו"ר תכה"י

 
 

 חיה קלרהבן רחל שלה לבריאות ועשירות בקרוב. ולזכות  ישראללזכות © 
 שמואלבן חיה קלרה,  מענדלמנחם בן חיה קלרה,  יוסף יצחקבת רבקה, 

 בן חיה קלרה
 

 
 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


