
סיפורים מתגלגלים
מיקום הלוחות. הזמן הכי טוב לנסוע לרבי מה אמר הרבי למי שהפסיד 

את היחידות שלו? 

החסיד מרוסיה מדבר
ההכנה הראשונה לראש השנה וההבדל בין 

חסיד למתנגד. מיקומה המעודכן של ירושלים

א ביסאלע לחיים
התוועדות מרתקת עם החסידים הרבנים 

משה סלונים וזלמן נוטיק ע"ה

והבט פני 
משיחך

אלבום מרהיב מחודש 
החגים בחצרות קודשנו

עמלק של  בקרירות  נלחמים 
התקשרות עצם הנשמה, אוצרות ושפע של ברכות, רק להתחבר לבוא ולקחת! • דברי הרבי אודות הנסיעה לחודש החגים

מיוחד!



לך לך מארצך כדי לבוא לרבי
נתינת יישר כח לכל האורחים שליט"א אשר, הרגש החסידי 
שלהם האיר בהם בגילוי ובא לידי פועל ממש, לקיים את 
ה"לך לך מארצך גו' כדי להיות בד' אמותיו )בית הכנסת 

ובית המדרש( של נשיא הדור.

משיחת ש"פ לך לך תשמ"ח – התועדויות עמ' 429

פרנסה בגשמיות
אותו  ראו  לא  תשרי  חדש  שבכל  יותר גדול  עוד  ולפלא 
פה, ושעד כמה שלא יהי' מושקע בענין של פרנסה צריך 
לדעת ולא לשכוח, שפרנסה נקבע בזמני ראש השנה ויום 
תלוי  בגשמיות  יהודי  איש  ופרנסת  למעלה,  הכיפורים 
בפרנסה ברוחניות וכאשר באים בין חסידים פרישט מען 

זיך אפ ]מתרעננים[.

אגרות קודש ח"י עמ' נה

בית מרפא
חיי  זמן  בכל  נפלאים  דברים  יודעים  רבינו  חדרי  אודות 
רבינו בעלמא דין לא היתה שריפה בביתו גם כשנשף הכל 
מסביב. אח"כ כשנחרבו החדרים, ולא רצו לשוכרם, ולא 
הי' מי שישכירם, ועשו מהם בית החולים. בשנים ההם פעם 

התפשטה המחלה הידוע ר"ל חולירע.

– וכידוע מתשובת רבינו הצמח צדק בענין זה שצוה כי 
הרבנים ידרשו מהיתר אכילה ביום הכיפורים – והיה מוכן 
מיני אוכל. פעם נחלש אחד בליאזנע, והי' כבר גוסס ר"ל, 
ולא רצו עוד להתעסק עמו – כרגיל בעניני רפואה לשפשף 
הגוף – והביאוהו והניחוהו בבית רבינו ונתרפא. והי' נקרא 

בית החולים בשם בית מרפא.

ספר השיחות תרצ"ו עמ' 2

יום הולדת חסידי
היו חסידים שראו יום בואם לרבי בפעם הראשונה, את יום 

הולדתם החשוב ביותר.

לליובאוויטש,  הראשונה  בפעם  בא  קמאי  מחסידי  אחד 
באור ליום שישי פרשת משפטים. בכל שנה ושנה היה ער 
בה  באותה שעה  תפילין  להניח  ומכוון  הלילה,  אותו  כל 

נכנס לחדר ה"צמח צדק" בפעם הראשונה.

היום יום ל שבט, אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ ג עמ' תה

גודל הרחמנות
ישנם אמנם כאלו שלא באו, אלא נשארו לשבת ב"חור" 
בדמיינם  קַאטוך"(,  אין  זיך  בַא  זיצן  )"געבליבן  שלהם 
"העבירו"  וכך  המלך...  בארמון  שיושבים  לעצמם 

)"אפגעשמאכטעט"( את כל משך "זמן שמחתנו".

הסיבה לכך שיכול להיות מצב זה )לשבת ב"חור" ולחשוב 
שנמצאים ב"ארמון המלך"( היא – חשכת הגלות, אבל, מה 
שייך חושך הגלות לאלו השייכים לנשיא דורנו, שמכריז 
שכבר סיימו כל העבודה, כולל גם "צחצוח הכפתורים"?!...

ומובן גודל הרחמנות עליהם, ובמילא, גדול יותר הצורך 
לעודדם כו' שלא יפלו ברוחם כו', ואדרבה – שיהיה אצלם 

הענין ד"כפלים לתושיה".

ובכל אופן – כל זה שייך לצד השמאלי, אבל העיקר הוא 
לכל  יישר־כח  להביע  כאמור,  הימני,  בצד  שנעשה  מה 

האורחים כו'.

משיחת ש"פ לך לך תשמ"ח. התוועדויות ע' 534

הגיהנם של חסיד
שתיאר  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  לדברי  בנוגע  גם  לבאר  יש 
על  )נוסף  גופא  חסידים  שבין  החילוק  ארוך  בסיפור 
חסידי  בין  חסידים(,  שאינם  לאלה  חסידים  בין  החילוק 
עוה"ז  הן  יש להם  פולין  פולין לחסידי חב"ד – שחסידי 
"ווערן אויסגעריסן" הן  והן עוה"ב, משא"כ חסידי חב"ד 

בעוה"ז והן בעוה"ב:

ה"תורה"  אזי   – לרבו  נוסע  פולין  מחסידי  חסיד  כאשר 
היא בקיצור, ו"שיריים" )בפרט ביו"ט( ישנם בריבוי, בכל 
הסעודות, ואח"כ יוצאים בריקוד, וכך עובר כל הזמן מתוך 
עבודה בשמחה, ולפני שחוזר לביתו נכנס אל הרבי להפרד 
ומזונא  חיי  לו בבני  ומבקש ברכתו בכל המצטרך  ממנו, 
רויחא, עבור בת בוגרת, עבור פרנסה וכו', והרבי מבטיח 
הבקשות  על  לבעה"ב'טע  ומספר  לביתו  וכשחוזר  לו, 
והברכות שקיבלו מהרבי, הרי גם היא שמחה מנסיעתו אל 
הרבי, וכשרוצה לנסוע לרבו עוד הפעם, מסייעת בידו עי"ז 
שנותנת לו צידה לדרך, "קלעצלעך מיט הערינג", וכמה 

פרוטות עבור הנסיעה וכו' – כך שיש לו עולם הזה.

ולאחרי ק"כ שנה, בבואו לעוה"ב, וב"ד של מעלה שואלים 
אודות מעמדו ומצבו )"ווָאס הערט זיך מיט אים"(, און עס 
ווערט ביטער... יש לו תשובה מן המוכן: הייתי חסיד של 
ְיַחי'.  אלא  ִיְחי'  א"ת  ִיְחֶי'",  באמונתו  ו"צדיק  שלי,  הרבי 
עליו,  צוה  שהרבי  מה  כל  קיים  האם  אותו  וכששואלים 
שומר  לי שאהי'  ואמר  ברכות,  לי  נתן  שלי  הרבי  משיב: 
תומ"צ, שיהי' לי שיעור בלימוד התורה וכו', וזאת עשיתי. 
וכשממשיכים לשאול אותו אודות "דע את אלקי אביך", 
"צפית במרכבה", משיב: לימדוני שצריך אמונה, כאמור, 
יש  ואמונה  ְיַחי',  אלא  ִיְחי'  א"ת  יחי'",  באמונתו  "צדיק 
ובמעשה  מרכבה  במעשה  דורשין  שאין  גם  ולימדוני  לי, 
תיבת  שראיתי  מקום  ובכל  זאת,  קיימתי  ואכן  בראשית, 
"אצילות", ועאכו"כ "צמצום" או "קו", ברחתי מזה כמטחוי 

קשת... שהרי מי אני ומה אני, ובמופלא ממך אל תדרוש!

ובמילא, כיון שאמונה יש לו מעל הראש )מקיף אמיתי(, 
שהרי כל ישראל הם "מאמינים בני מאמינים", ובפרט עדת 
החסידים )"ביי זיי איז דָאך ניט שייך צו זָאגן"(, ואת דברי 
הרבי קיים הן בקום ועשה והן בשב ואל תעשה – הרי, כל 

הג"ע והעוה"ב אינו מספיק עבורו!...

ואילו חסיד חב"ד שנוסע אל הרבי – הרי הוא נדחף )לא 
לקבלת "שיריים", דמאן דכר שמי', אלא( לשמיעת המאמר, 
את  ולהבין  לשמוע  לו  קשה  הדחיפות  מרוב  ולפעמים, 

המאמר...

– סיפר לי יהודי א', "ַא עולם'שער", מה שנשאר בזכרונו 
בעת  כך  כל  אותו  דחפו  בליובאוויטש:  שהי'  מהשבת 
אמירת המאמר שידע רק הקושיא על הפסוק שבהתחלת 
התירוץ  ולקראת  הבין,  לא  המאמר  פנים  את  המאמר. 
בסיום המאמר "איז ער שוין געווען אינגַאנצן צוקוועטשט" 
הידור  של  באופן  דחפוהו  ולכן,  הוא,  מי  ידעו  ]כנראה 
לאחרי  הַארץ"(  די  )"איבערכַאפן  לטעום משהו  מצוה...[. 
המאמר לא הי' שייך, כיון שהיתה "חזרה", ואח"כ התפלה, 
ולאחרי המאמר והחזרה והתפלה באריכות )קצת עכ"פ(, 
הגיע כבר זמן תפלת מנחה, וכך עבר עליו כל יום השבת 
"ַא פַארמַאטערטער, ַא צוקוועטשטער און ַא הונגעריקער", 

וגם את המאמר לא ידע... –

ואח"כ כשנכנס אל הרבי – מתבייש לדבר אודות צרכיו 
הגשמיים, פרנסה, בת בוגרת וכו', שכן, לאחרי שזה עתה 
שמע מאמר מהרבי אודות אצילות ולמעלה מאצילות, איך 
יקח זמנו של הרבי כדי לספר לו שזוגתו אינו נותנת לו 
מנוח בגלל שאין לה בשר לשבת ולחם שחור בימי השבוע, 
החנוני אינו רוצה עוד ליתן בהקפה, הבעלי־חובות יורדים 
לחייהם וכו'... מהרבי הוא מבקש אודות אהבת ה' ויראת 
זרות,  מחשבות  ללא  להתפלל  שיוכל  עול,  קבלת  ה', 
והרבי  וכיו"ב,  חסידות",  ווָארט  ַא  "אין  הרגש  לו  שיהי' 

וכשחוזר לביתו שואלת  לו ברכתו על בקשות אלו.  נותן 
הבעה"ב'סטע – בידעה שברכתו של הרבי מועילה – מה 
הבת  עבור  ל"נדן"  בנוגע  לפרנסה,  בנוגע  הרבי  הבטיח 
עם  דיבר  לא  אלו  ענינים  שאודות  ומשיב,  וכו',  הבוגרת 
התפלה  עבודת  ויראה,  אהבה  אודות  אם,  כי  כלל,  הרבי 
ללא בלבולים מטרדות הפרנסה... הרי מובן מאליו שמקבל 
ממנה "פסק" על אתר, וכשרוצה לנסוע אל הרבי בשנה 
הבאה, צועקת זוגתו שמוטב שישכיר עצמו בתור "חזן" או 
"שמש" וישתכר רובלים אחדים, ואינה מניחה לו לנסוע, 

ואינה נותנת לו מאומה וכו' וכו' – כך שעוה"ז אין לו.

ולאחרי ק"כ שנה, בבואו לעוה"ב – שואלים אותו איזה 
חסיד אתה, ועונה "מיט ַא ברייטקייט": "ַא ליובאוויטשער 
חסיד, ַא חב"ד'ניק". א"כ – ממשיכים לשאול אותו – יודע 
הנך מה הר"ת דחב"ד? ומשיב: בודאי, חכמה בינה דעת. 
שהיא  בלבד,  אמונה  מספיק  שלא   – בזה  הפירוש  ומהו 
בבחינת מקיף, אלא צ"ל גם ידיעה והשגה, "דע את אלקי 
אביך", בפנימיות דוקא. א"כ – אומרים לו – הבה נבחן 
את ידיעתך, "ווערט דָאך ביטער"... ושותק. שואלים אותו: 
אולי הרבי לא למדך, לא תבע ממך? ומשיב: הרבי למדני 
ותבע ממני, שמעתי מאמר אחד, ועוד מאמר ועוד מאמר, 
לא  רגלי  ולילך  הדרך,  הוצאות  עבור  לי  הי'  כשלא  וגם 
יכלתי, שלח אלי הרבי את המאמר בכתב. ובמילא מתחילה 
החקירה ודרישה: היתכן וכו', ומובן מאליו מה נעשה סוף 

הדבר.

משיחת ש"פ ראה, מבה"ח וער"ח אלול תש"י. התוועדויות 
ע' 178 ואילך

אצל  לא  אם  השנה,  בראש  איפה 
הרבי?!

ווי איז ניט ַא איד ראש־השנה אין ליובאוויטש, ווא דען זע 
ַאנדרש ]= כיצד זה שיהודי אינו בראש השנה בליובאוויטש, 

היכן ימצא אחרת[?!

ספר השיחות תורת שלום ע' 188

עליה לרגל של זמננו
כאשר "עושים גם היום" מעין ודוגמת הענין דעליה לרגל: 
בנוגע לתוכן הענין דעליה לרגל בעבודה הרוחנית בנפש 
האדם - מבואר בלקו"ת ש"משחרב ביהמ"ק, הגם שאין 
אנו יכולים להשתחוות )"עיקר הראיה היא ההשתחוואה 
הארה  קדושת  נתפשטה  עכ"פ  ויוצא"(,  משתחווה  שהיה 
ובית־המדרש",  זו אפס קצהו במקדש מעט, בית־הכנסת 
של   - וע"ד  מיוחדים,  וביהמ"ד  ביהכנ"ס   - ועאכו"כ 
היום"  גם  "עושים  ואכן  דורנו.  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
את  מטלטלים  מישראל  ומאות  עשיריות  וכמה  שכמה   -
עצמם )"טלטולי דגברא" וגם "טלטולי דאיתתא"( מביתם 
ומקומם, כדי לשהות במשך מועדי חודש תשרי בד' אמותיו 
של נשיא דורנו, מעין ודוגמת וזכר לענין דעליה לרגל בזמן 

שביהמ"ק היה קיים.

משיחת ש"פ נח. ו' מרחשון תשמ"ז. התוועדויות ע' 564

בית משיח
ולהעיר, ש"בית משיח" בגימטריא "פרצת" )770( ודו"ק.

קונטרס בית רבינו שבבבל הע' 92

דבר מלכות ליקוט חלקי מתורת רבותינו נשיאנו בקשר עם נסיעה לרבי



מתוועד מענדל  ר'  מתוך התוועדויות של החסיד  ר' מענדל פוטרפס בקשר לנסיעה לרבי

מה עושים בחודש אלול?
סיפר ר' מענדל "כשהגיע חודש אלול החלו הבחורים - כמו גם האברכים והבעלי 

בתים - 'לסגור את הגמרא' קימעא ו'לעשות חושבים' כיצד יוכלו להשיג את הכסף 
הדרוש לנסיעה לרבי )תחילה לרוסטוב, ואחר כך לפטרבורג ]לנינגרד[(. לכולם היה ברור 

שחייבים לנסוע, השאלה הייתה איך עושים זאת.

כך היה תמיד אצל חסידים, יהודים נתנו את פרוטתם האחרונה וחסכו לחם 
מפיהם ומפי עולליהם כדי שיוכלו לנסוע לרבי. הנסיעה עצמה הייתה 

אורכת ימים ושבועות, כאשר גם הבעלי בתים היו נאלצים 
לשבות בכל אותו משך זמן מעבודתם ולהיות רחוקים 

מביתם וממשפחתם, וזאת גם בזמן של דוחק ועוני 
בל יתואר, כאשר אנשים מתו מרעב כפשוטו, 
וגם בזמנים שהקוזקים וכנופיות דומות להם 

'השתעשעו' בזריקת יהודים מבעד לחלון 
הרכבת הדוהרת החוצה!...

ונחנו מה?, פנה ר' מענדל לבחורים 
ולאברכים היושבים סביבו ושותים בצמא 
כל הגה היוצא מפיו, היום הנסיעה קלה 

בהרבה, המצב הכלכלי )יחסית למה שהיה 
אז( קל בהרבה, ההקרבה שבנסיעה פחותה 

ואין בה סכנת נפשות - ואנחנו יושבים כאן? 
מ'דארף פארן צום רבי'ן, מ'מוז פארן צום 

רבי'ן ]=צריכים לנסוע לרבי; מוכרחים לנסוע 
לרבי[.

)נוסעים לרבי תש"ע עמ' 110(

מה בין חסיד למתנגד
כל יהודי ירא שמים יש לו רב, מורה דרך ומנהיג כמאמר המשנה 

"עשה לך רב". וכל יהודי נוהג ללכת ולהקביל פני רבו ברגל, כמאמר חז"ל 
הידוע, ובכל אופן גם אם לאו דוקא ברגל, הרי מזמן לזמן הולך יהודי להקביל פני רבו, 

לשמוע ממנו דברי תורה, להתייעץ עמו, לקבל הוראות והדרכות בעבודת ה'.

חסיד נוסע לרבו, וגם "עולמ'שער" )הכוונה כמובן ל'ערלעכער איד'( נוסע לרב שלו, אבל 
הנסיעה היא באופן אחר לגמרי:

המתנגד, כאשר הוא מרגיש שהגיע הזמן לנסוע לרבו, הוא מצטער אמנם לעזוב את ביתו, 
את סדר יומו הקבוע הרצוף תורה ויראת שמים, אך כיון שהוא מבין ומרגיש שחייבים 
מידי פעם להתחזק בתורה ביראת שמים, הריהו נאלץ לעזוב את ביתו ואת סדר יומו, 

לנדוד בדרכים ולנסוע לרבו. אבל, הוא מנחם את עצמו, הנסיעה היא רק לזמן קצר, בעוד 
כחודש ימים ישוב למצבו הקודם ולסדר יומו הרגיל.

כאשר העגלה מתקרבת לעיר בה דר רבו, רואים כבר את השדות הירוקים סביב העיר 
ואת הבהמות הרועות באחו. מישהו מראה לו באצבע: "הנה, אלו הן הבהמות השייכות 

לרבי שלך"! הוא אינו מתרגש כלל. הרי אין אלו אלא בהמות, ומה יש לו להתרגש... 
ולפעמים, יתכן, מסתננת למוח איזה מחשבה חוצפנית: "נו, גם לרב שלי יש בהמות, ממש 

כמו לי, כנראה שיש בינינו מן המשותף"...

כשמתקרבים עוד יותר, רואים מרחוק את בתי עירו של הרב, את ה"חצר", את בני 
משפחתו, את בית הכנסת שלו ומקום דירתו, עדיין אין הוא מתרגש: "סוף סוף אלו דברים 

 די רגילים, דומה למה שיש אצלי".
גם לרב יש בת, משפחה, בית כנסת - ודאי שהוא גדול, חשוב ומופלא, אבל בסך־הכל אין 

הדברים כל כך ב"אין ערוך".

גם כאשר הוא כבר עומד ומחכה לראות סוף סוף את רבו, לקבל ממנו "שלום עליכם" 
לבבי ולשמוע דבר-תורה מפיו, אין הוא יוצא מכליו:

"סוף סוף גם הרב שלי אינו אלא בשר־ודם, אלא מה - הוא יודע את כל הש"ס, הוא יודע 
ראשונים ואחרונים, בקי בספרי השאלות והתשובות, ידע רב לו בכתבי המוסר והחקירה, 
פיו מפיק מרגליות, ויראת השמים שלו היא לתפארת - והרי גם אני אינני 'אפס מוחלט'! 

גם אני יודע כמעט חצי הש"ס, למדתי חלק מן הראשונים והאחרונים, פתחתי גם ספרי 
שאלות ותשובות, הגיתי ועיינתי בספרי מוסר וחקירה. יש אמנם הבדל בינינו, הבדל 

עצום, יש לי הרבה מה ללמוד ממנו, אבל, אין צורך להתרגש יתר על המדה"...

ובה בשעה נופלת לו מחשבה "מן הצד": כן, בעזרת ה', בעוד 
שבועיים אהי' כבר בביתי, אשוב לסדר יומי הקבוע, לשקוד 

על התורה ועל העבודה...

לעומתו, החסיד, כאשר הוא נוסע אל הרבי שלו, 
עוד הרבה לפני הנסיעה הוא כבר מתרגש, 
מתכונן ומחכה לאותו רגע נכסף בו יזכה 
לראות את פני הרבי. אפשר לומר שכל 

השנה הוא חיכה וציפה לאותו רגע 
מיוחל בו יזכה להיות אצל הרבי. וכאשר 

מתחילים לנסוע בפועל ממש,

וככל שמתקרבים יותר ויותר, כך גואים 
בליבו ההתרגשות, הכיסופים והגעגועים 

אל הרבי.

כאשר העגלה מתקרבת לעיר בה שוכן הרבי, 
ופלוני מראה באצבעו ואומר "הנה, אלו הבהמות 

של הרבי" - הוא מביט עליהן בערגה ובכיסופים. 
"אמנם אלו רק בהמות", הוא מהרהר, אך כזו זכות נפלה 

בחלקן, להיות הבהמות של הרבי! הלוואי ואזכה אני להיות 
"בהמה של הרבי", וכפי הפתגם הידוע )שהובא כמה פעמים באג"ק 
של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א( שחסיד הינו "בהמה של הרבי": הבהמה 
אינה דואגת לפרנסתה, זאת היא דאגתו של בעל הבית. היא צריכה לעשות את שלה, 

לתת את החלב כראוי, ואז מובטח לה מזונה וכל צרכי', מידו הפתוחה של אדונה. וכך 
גם חסיד - אין הוא צריך לדאוג לפרנסתו ולמזונו, עליו לדאוג לעושת בפועל ראוי את 

מה ש"בעל הבית" רוצה ממנו, ואז בעל הבית דואג להבטיח לו כל צרכיו הגשמיים מידו 
המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה של "בעל הבית"...

כשמתקרבים עוד יותר, ורואים כבר את בתי העיר, הוא נפעם: הגענו לליובאוויטש: לעירו 
של הרבי "ירושלים" של זמן הגלות!

כשרואים מרחוק את ה"חצר" את בתי המגורים, את בית הכנסת של הרבי, את בני ביתו 
של הרבי - הוא אינו יכול לעצור בעד פרץ רגשותיו:

הנה, רואים כבר את "בית המקדש", "בית רבינו שבבבל" הנה, מקום השראת השכינה 
"שנסע מקום וישב שם", זה לא חלום! אני כבר ממש ממש אצל הרבי בגשמיות! ומחשבה 

חולפת במוחו: הלואי שאהי' שייך "להיות אצל הרבי" גם ברוחניות...

כשכולו התרגשות והתלהבות מקבל הוא את פני רבו באימה וביראה ברתת ובזיע, מבטל 
הוא את מציאותו ומתמסר כל כולו אל הרבי והוראותיו, מנסה לחזור שוב ושוב ולקלוט 

את אותם דברי אלוקים חיים, שהוא שומע מפי הרבי, שהינם ממש "כנתינתן מסיני".

וכאשר מגיע הזמן שהוא צריך להפרד בגשמיות ולחזור למקומו – הוא מזכיר לעצמו 
שכעבור משך זמן יחזור לכאן, להיות שוב אצל הרבי...

)"משיח עכשיו" חלק ד ע' 97(

צריכים לנסוע לרבי?! מוכרחים לנסוע לרבי!
גם בזמן הסכנה, גם בימי האימה, חסידים לא התפשרו, לרבם נסעו. 

לרבי חסיד  נוסע  כך 



הרבי רוצה שנכנס ליחידות!
הרה"ח ר' אברהם ליסון נסע לחצרות קדשנו לחג השבועות בראשית שנות המ"ם.

לאחר חג השבועות הוא נסע למונטריאול לביקור קצר לבקר את בני משפחתו. ובשובו נודע לו 
אשר התקיימה היחידות הכללית לאורחים שבאו לחג. והוא החמיץ את היחידות.

הוא הודיע על כך לאשתו מרת יהודית ז"ל, וזו הודיעה לו שמצידה שיישאר חודש נוסף עד לחג 
הגאולה י"ב תמוז, אז תיערך שוב יחידות לאורחים. אבל שלא ישוב לאה"ק ללא שייכנס ליחידות.

לפועל, הוא נכנס כעבור זמן ל'יחידות' פרטית. בהיכנסו ל'יחידות', אמר לו הרבי: פון ארץ ישראל 
דארף מען דיר שרייבן זאלסט אריין גיין צו מיר אף 'יחידות'?... ]=האם מארץ ישראל צריכים 

לכתוב לך כדי שתיכנס אלי ל'יחידות'?[...

)100 פניני הרבי עמ' 46(

אילו היה לי כנפיים הייתי טס לרבי
ליב  זלמן  ר'  סיפר  רושצה'  'מרינה  החבד"י  הכנסת  בבית  שהתקיימו  מההתועדויות  אחת  על 
עסטולין ע"ה: היה זה בהתוועדות שהתקיימה לרגל י"ב תמוז. ראש המתוועדים היה הרב שובאוו 

]הרב ישעי' זושא שובאוו, רבם של החסידים במוסקווה[.

לאחר חצות הלילה, התגבר הרגש החסידי, ואת כולם הציף רגש געגועים עזים לרבי, שמזה כמה 
שנים שהה מחוץ לגבולת רוסי'.

ואז סיפר הרב שובאוו כיצד התגעגע אדמו"ר הזקן לראות את רבו וחברו ר' מענדל מויטבסק, 
ובתנועה זו של געגועים החל לשיר לפי הלחן של הניגון 'קול דודי דופק' עם המילים האלו: "אז 
איך וואלט האבן גאלדענע רעדלעך, איך וואלט דיר קייקעלען, אז איך וואלט האבן גאלדענע 
פליגעלאך איך וואלט דיר פליען, איי רבי! קול דודי דופק, דודי דופק פתחי לי..." ]אילו היו לי 

גלגלים מזהב הייתי מתגלגל אליך, אם היו לי כנפיים של זהב הייתי עף אליך...[

לבית  וקולו נשמע מחוץ  ושוב,  הניגון שוב  עזה שפרצה מתוך נימי נשמתו, ניגן את  בדבקות 
הכנסת. באותם ימים טרופים היה בכך משום סכנת נפשות, אך געגועיו העזים לרבי השכיחו 

ממנו הכל.

)'גאון וחסיד' על הרז"ל ע"ה עסטולין עמ' 74(

הלוחות נמצאות במז'יבוז'
סיפר המשפיע ר' שמואל גרונם ז"ל אסתרמן: ר' זאב קיצעס היה מגיד במזיבוז', לפני שהגיע 
הבעש"ט למזיבוז' הוא היה כפוף אל הבעש"ט, ורצונו היה אדיר לעלות לארץ הקודש. הוא שאל 
על כך כמה פעמים את הבעש"ט, אך הוא לא הסכים. למרות זאת, מחמת גודל תשוקתו לעלות 

לארץ הקודש, החליט לנסוע.

בימים ההם, כאשר היו מתכונים לנסיעה, היו מתחילים את הנסיעה כשהבצק תופח, כלומר בערב 
שבת קודש בבוקר כשכל היהודים אופים חלות לשבת ובערב שבת היו נוסעים מהעיר ושובתים 
לא הרחק מהעיר. וכאשר ר' זאב קיצעס נסע בערב שבת קודש בבוקר ממזיבוז', הוא פגש את 
הבעש"ט שהיה בדרכו למזיבוז'. שאל אותו הבעש"ט: לאן פניך מועדות? סיפר לו ר' זאב כי הוא 
משתוקק מאוד לנסוע לארץ הקודש, ולכן הוא מוכרח לנסוע. אמר לו הבעש"ט: לא אמנע אותך 
מלנסוע, אך מאחר שאני נוסע כעת למזיבוז', אני מבקש ממך משום כבודי שתחזור למזיבוז' 

ותשבות עמי, ואחרי השבת תיסע כרצונך.

אמר לו ר' זאב: את האמת אגיד לרבנו. הוצאות הדרך רבות הן מאוד, עד אשר אזכה לעלות 
לארץ הקודש, וחס אני על הוצאות החזרה למזיבוז'. אמר לו הבעש"ט: הוצאות החזרה שלך 
למזיבוז' לשבת קודש תהיינה עלי ואפילו את דמי המרחץ אשלם עבורך. הסכים ר' זאב לחזור 
אתו למזיבוז' שניהם הלכו לבית המרחץ והבעש"ט קיים את הבטחתו ושילם את דמי המרחץ גם 

עבור ר' זאב.

לאחר סיום הרחיצה, הלכו שניהם לטבול. אמר הבעש"ט לר' זאב תיכנס ראשון למקווה. נכנס ר' 
זאב וטבל במקוה כמה פעמים. ויהי, אך יצא ר' זאב מן המקווה, והוא אמר לבעש"ט:  אינני נוסע 
לארץ הקודש. שאל אותו הבעש"ט: מדוע? ענה ר' זאב כאשר טבלתי במקווה בעיניים פקוחות 
ראיתי את כל נסיעתי לארץ הקודש, כיצד אני עולה לירושלים ומגיע להר הבית ונכנס אל העזרות 

וההיכל וכאשר נכנסתי לקודש הקודשים ושאלתי היכן הארון, אמרו לי: הארון הוא במזיבוז'.

)כפר חב"ד גיליון 693(

להגיע לרבי כמה שיותר מהר
ר' מענדל סיפר פעם בהתוועדות בישיבה שהוא נשאל ע"י כמה מאנ"ש דאוסטרליה שעומדת 
בפניהם אפשרות לנסוע לרבי לח"י אלול ואזי יוכרחו לחזור לביתם לקראת ראש השנה ולהפסיד 
תקיעות מפי הרבי וכו' או שיסעו לראש השנה ממש בסמוך לו והשבתי להם אמר ר' מענדל שיסעו 
לח"י אלול מאי טעמא? פשוט כי ח"י אלול הוא קודם לראש השנה און וואס פריער קומט מען צום 

רבי'ן איז בעסער ]כל שמקדימים להגיע לרבי הרי זה משובח[.

)התמים גליון לא עמ' 59(

הר על כף המאזניים 
הרה"ח רבי הלל מפאריטש היה אומר כשהולכים לליובאוויטש ברגל ומזדמן שבדרך מטפסים על הר גבוה הנה כשיגיעו לבית דין 
)ליקוטי סיפורים עמ' רצז( של מעלה יניחו על כף המאזניים את כל משקלו של ההר כדי להכריע את העניין לכף זכות 

מעשה חסידישע  א 
צריך לספר סיפורים מחסידים שהיו יהודים חסידיים )חסידישע אידן(, וכוונתי דוקא מחסידים לא מרביים, 

שכן כאשר מספרים אודות רבי נהי' קס"ד שזהו ריחוק באין ערוך וכו' מה שאין כן כשמספרים מחסידים 
לומדים מכך וכו'" )מיחידות הרבי לאבא פליסקין(

ועד לם  לעו ח  מלך המשי ו  נ רבי ו ו  נ ר מו ו  נ נ אדו חי  י

ב"ה

חותמים עכשיו על פלעדזש להתאחדות החסידים

שמאמין
מי 

חותם 
פלעדזש
charidy.com/hisachdus ומקבלמשקיע
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סעווען סעוונטי. מספר שהפך למושג. מושג שכולל עולם 
ומלואו. לשאלה "מה אומר לך 770" תוכל לקבל תשובות 

מרגשות בכל פינה בעולם. תקצר היריעה לתאר את מה שעבר 
ועובר על בית צנוע זה ב־45 השנים האחרונות. פלאי פלאים 

של אגדות ניסים ונפלאות. מרכז עצבים לעשרות אלפי שליחים 
המפוזרים על פני כל היבשות. אין כאן המקום להרחיב דברים 

על בית מיוחד ויוצא דופן זה. נעמוד כאן על הצד החסידי-מעשי 
הקשור בייעוד ובתפקיד "בית רבנו שבבל" בימים אלה.

בשעות לילה מאוחרות של התוועדות חסידית ב־770, 
כטוב לב, אחד החסידים ביי"ש, הסביר את הנאמר 

בהגדה של פסח "אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו 
את התורה דיינו". 770 – הוא הר סיני, הרבי – הוא משה 
רבנו, המאמרים ושיחות הקודש – הם מתן תורה. כאשר 
חסיד בא ל־770, גם כאשר עדיין לא ראה את הרבי ולא 
שמע את תורתו – "דיינו", התבצעה כבר פעולה אדירה 
אצל החסיד. עצם היותו במקום זה פעל כבר את צחצוח 

כלי החסיד בכדי שיהיה ראוי לרבי ולתורתו. ההכנה 
לרבי זה 770, הסביר אותו חסיד. 770 פועל על החסיד 

גם באופן 'מקיף', כמו סוכה המקיפה, וגם באופן 'פנימי'. 
היא מכשירה את החסיד להיות כלי קבלה לרבי.

לאחר אמירת לחיים נוספת המשיך אותו חסיד: "כ"ק 
אדמו"ר הריי"ץ נ"ע הסביר בשיחותיו הקדושות את 

המעלה האדירה של ניצול חוש הציור והדמיון למטרות 
של קדושה. חוש הציור מביא את האדם להרגיש ולחוות 

מחדש דברים שקרו לפני שנים רבות. כל חסיד צריך 
לדמיין לעצמו רגעי התעלות שהיו לו ב־770, לחוש אותם 

מחדש ולחיות אותם. זהו ה"בית יד" דרכו חיים וחשים 
את הרבי" סיים אותו חסיד את דבריו.

הרגש של חסיד לאחר קצת משקה.

לכל אחד מעדת החסידים ישנו מטען עשיר ומגוון של 
חוויות רבות הקשורות בבית זה. חוויות הקשורות עם 

דוחק רב בעונת השיא של השנה, ועם שקט ושלווה של 
התבודדות בעונות הרגועות )המעטות יחסית( של השנה. 

חוויות של יחידות בחדרו הקדוש של הרבי, חוויות 
הקשורות בחלוקת דולרים, בחלוקת כוס של ברכה 

במסירת פ"נ, בקבלת לקח, בברכת אתרוג ולולב. חוויות 
של התוועדות עם הרבי וחוויות של התוועדות חסידית. 

חוויות הקשורות עם קבלת פנים לאורחים הרבים 
שמגיעים וחוויות הקשורות לצאתכם לשלום לאורחים 

שחוזרים.

חוויות הקשורות עם מפגשי רעים לאחר התנתקות של 
שנים. חוויות של תפילות, חוויות של בקשת רחמים, 

חוויות של חסידות, חוויות של שירה נגינה וריקודים, 
חוויות של התעוררות והחלטות טובות. חוויות של פרידה 

וגעגועים.

לכל אחד מעדת החסידים, בכל קצוות תבל, ישנם רגעי 
התעוררות והתעלות בהם נזכר על אותן החוויות שעברו 

עליו ב־770. נזכר הוא ברגעי דמע וזיעה, רגעי דבקות 
והתקשרות. משחזרים מחדש בדמיוננו את אותן חוויות 

עמוקות ובלתי נשכחות, במפגשים עם ידידים, חברים או 
מקורבים מנסים להעביר להם חלק מחוויות ורגשות אלו.

הוזכר כאן רק אפס קצהו מחוויות החסידים ב-770. 
חוויות רבות הקשורות בימי החגים, כמו תקיעות של 
ראש השנה, ערב יום כיפור, נעילה, שמחת תורה, או 

כל סוגי הכנסים שהתקיימו בבנין זה ובמיוחד המעמד 
המרטיט של כינוס השלוחים – אלו חוויות שיש לייחד 

להם פרק בפני עצמו. כל כוונתי בכתבה זו היא להחליף 
דעות עם אחיי החסידים על הצורך שכל חסיד יבוא 

בחודש תשרי ל־770.

חוויות חודש תשרי, החודש השביעי המושבע בחוויות, הן 
נצחיות. הן חייבות לבוא לחזור על עצמן. מקומו הטבעי 
של כל חסיד בחודש תשרי הוא ב-770. אם דבר זה היה 
מובן ופשוט במשך כל 45 השנים שעברו מאז תש"י, הרי 

שבשנים האחרונות ובמיוחד בשנה זו, תשנ"ה, קיבלו 
משנה תוקף – וכפי שניווכח להלן מתוך שיחותיו הק'. 

עלינו להיות בחודש תשרי ב-770 לא רק בגלל החוויות, 
לא רק בהתרפקות על העבר, אלא בעיקר בגלל ההווה 
והעתיד. הגאולה האמיתית והשלימה שתהיה מיד נאו, 

וכדלקמן.

"צוואה" הוא מושג שאי אפשר לייחסו לרבנו מה"מ 
שיל"ו. המושג "צוואה" מתאים לפי נבואת ישעיהו )לח. 

א(, "צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה", אך לא לרבי 
שהוא נצחי והנהגתו בעולם נצחית ללא הפסק כלל. את 
המושג "צוואות" יש להחליף במושג "הוראות". עשרות 

שנים שהרבי נתן ונותן הוראות ברורות ביותר כיצד 
עלינו לנהוג בכל שטח ובכל נושא. אין שום נושא שהרבי 

לא נגע בו ולא התייחס אליו. לעדת החסידים יש היום 
שו"ע של הוראות ברורות כיצד לנהוג בכל פרט מאירועי 

החיים.

אלא שיש הבדל בין סוגי ההוראות. ההוראות שניתנו 
בשנים האחרונות היו הכנה לתקופת "רגע קטן", בו 

יהיה מצב של "אנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא". דגש 
ההוראות היה יותר על "עבודה בכח עצמו". מכל חסיד 

נדרש שיהיה קאים אדעתיה דרביה", כי לאחר שנת 
הארבעים "נתן לכם לב לדעת ועיניים לראות". וכדברי 

הרבי בשיחת י"א שבט תשמ"ח: "כל חסיד יכול כיום 
לכוון אל רצונו והוראותיו של הרבי. הקב"ה יאיר את 

מוחו ולבו באופן שיגיע בעצמו להחלטה הדרושה והטובה 
בגשמיות וברוחניות".

חלק מההדרכות וההוראות בכל הקשור ל-770, רוכזו 
בקונטרס "בית רבינו שבבבל". בקונטרס, שיצא לאור 

סמוך מאד לז"ך אדר-ראשון תשנ"ב מגדיר הרבי בצורה 
ברורה ביותר: א( "איה מקום כבודו" של השכינה. ב( היכן 
יתגלה מלך המשיח. ג( היכן יבנה לראשונה בית המקדש 

השלישי. הרבי גם מסביר את כל התכונות הנפלאות 
והנסתרות של 770, והקשר שצריך להיות לכל חסיד עם 

מקום קדוש זה.

הרבי נותן הוראות ברורות לכל חסיד כיצד עליו לנהוג 
בתקופה קשה זו של "ברגע קטן עזבתיך", וכיצד יכולים 

אנו גם בתקופה גורלית זו להמשיך ולחיות עם הרבי 
בפועל ממש.

העילוי של "בית רבנו שבבבל" לעומת יתר בתי כנסיות 
ובתי מדרשות, בזה שהוא "בית רבנו" סתם, "רבנו" של 

כל ישראל, נשיא הדור – הנשיא הוא הכל.

- העילוי של "בית רבנו שבבבל" הוא בזה ששם מקומו 
הקבוע של נשיא הדור, הכולל את כל הדור. לכן יש 

במקום השראת וגילוי השכינה, מעין ודוגמת השראת 
וגילוי השכינה בבית המקדש.

- העילוי של "בית רבנו שבבבל" ביתו של נשיא הדור 
שכולל את כל הדור כדוגמת "תלפיות" "תל שכל פיות 

פונים בו", כדרשת חז"ל בנוגע לבית המקדש.

- העילוי של "בית רבנו שבבבל" שבו יתגלה תחילה 
בית המקדש השלישי ורק לאחר מכן יועתק למקומו 

בירושלים. על זה מרמז הרמב"ם "ויבנה מקדש במקומו", 
במקומו ממש, במקומו של משיח, ב־770.

- העילוי של "בית רבנו שבבבל" שהוא הממוצע המחבר 
את כל בתי הכנסת שבכל העולם כולו עם בית המקדש, 
שיבנה במהרה, ועל ידי 770 יבואו כל בתי הכנסת לבית 

המקדש.

- העילוי של "בית רבנו שבבבל" שבו מתחילה גאולת 
השכינה, מתאים לכתוב "ושב ה' אלוקיך את שבותך". 

השכינה נגאלת מהגלות, כביכול, יחד עם ישראל, 
ראשית גילוי השכינה יהיה ב-770 ואח"כ נעתק למקומו 

בירושלים.

- העילוי של "בית רבנו שבבבל" שבו מתקיימים דברי 

מאת: הרב משה סלונים

השביעי החודש  את  לחגוג 
השביעי עם  ביחד 



מאת: הרב זלמן נוטיק

אמותיו בד'  השהיה 
הרבי של 

חז"ל שמשיח עומד על גג בית המקדש ומודיע להם 
לישראל "הגיע זמן גאולתכם". גג בית המקדש הוא "בית 

רבנו שבבבל" – 770.

הנה כי כן, שבע מעלות ועילויים נפלאים הקיימים 
במקום אחד יחיד ומיוחד – 770!

שבע המעלות שצוינו לעיל נלקחו כולם מתוך קונטרס 
"בית רבינו שבבבל" שהוגה בזמנו על ידי רבנו עצמו. 

זוהי תורת החיים שלנו, זו צריכה להיות כל מהותנו.

את תקופתנו מאפיין ליקוי חושים ותרדמה עמוקה. מצד 
אחד מגלה לנו הרבי דברים נעלים ונשגבים פלאי פלאים 

ממש. דברים שהיו מוציאים את חסידי אדמו"ר הצ"צ 
מכליהם ולא היו מסוגלים להישאר על עמדם. ומאידך, 

האדישות המשוועת של דורנו. אנו מקיימים את הנבואה 
של "היינו כחולמים". שומעים דברים ברורים כאלה על 

ייעודו ותפקידו של 770, ובכל זאת העולם שלנו כמנהגו 
נוהג. אסור לנו להשלים עם מציאות זו. עלינו להתאושש 
ברגעי הגלות האחרונים, לחיות עם הרבי, לחיות עם 770 

ולא רק לחיות אלא להידבק ב־770 בכל התוקף.

אם כך הם הדברים לגבי 770 של כל השנה, על־אחת־
כמה־וכמה בחודש תשרי, החודש שמושבע בכל, חודש 

כללי על כל השנה כולה. ובשנה זו נזכה בוודאי שחודש 
תשרי יהיה חודש הגאולה השלימה לה אנו מחכים אלפי 

שנים.

אין שום ספק שכל חסיד צריך לשאוף להיות בתשרי יחד 
עם מלכנו משיחנו.

מקומו הטבעי של כל חסיד בחודש תשרי הוא בבית 
רבינו שבבבל – 770!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

)בית משיח גליון 45(

חודש תשרי בליובאוויטש. ה"זאל" הגדול מלא בבחורים 
ואברכים. עיניים בורקות ויוקדות ברשפי אש האמונה 

הלוהטת. בכניסה מתנשקים האורחים הוותיקים עם 
האורחים הטריים שבאו זה עתה. בפינה המזרחית יוצאים 

מספר תמימים, שכפי הנראה באו זה עתה, במחול, 
כששירת "והוא יגאלנו" מלאת כיסופים פורצת מפיהם. 

ברקע נשמע קול הלימוד של אלפי האורחים שהגיעו 
אל בית המקדש בענני שמייא, כרעש גלי ים - מי הדעת 

הטהור - השוצפים את הגלות.

ואני, מטייל בכל מראות הקודש ועיני אינם חדלים לשבוע 
הבט במראות הקודש. אני חש כטובל בים של אמונה, 
ותפילה בלבי שתחושות אלו ואמונה לוהטת זו תגשים 
את עצמה ברגע זה ממש בהתגלות הרבי מלך המשיח 

שליט"א.

באחת מהפינות רואה אני שני בחורים משוחחים ביניהם. 
אני מתיישב מאחוריהם וללא משים מאזין לשיחתם. 

מענדי מדבר ברגש רב על הרבי חי וקיים ב־770, על כך 
שברגע הגיעו לכאן הוא חש בנשימתו את מלך המשיח 

ועל כך שבעצם הגאולה נמצאת כאן. תפקידו, הוא טוען, 
לקחת את האוירה של כאן, את אוירת הגאולה, ולהעביר 

אותה הלאה לכל קצוי תבל.

שלום־בער מדבר דוקא על חוסר. "אין מקום - הוא טוען 
- שאני כל כך מרגיש את חסרונו של המלך כמו ב־770". 

הוא מרגיש מועקה כבדה

בליבו בהביטו על הכסא הקדוש, שהעין הגשמית אינה 
רואה את מלך המשיח יושב ומדבר אל קהל החסידים.

ואני היושב מאחור עוצם את עיני וחושב "מיניה ומיניה 
יתקלס מלכא עילאה":

הבחור בהגיעו ל־770 מתעלה לדרגא אחרת: או שהוא 
מתחיל לחוש את מלך המשיח ואת נשימת אויר ימות 

המשיח, או שהוא מרגיש את מצוקת הגלות ואת חסרונו 
הגלוי של המלך, אותו לא חש כלל בהיותו במקום שבתו 

בישיבה הרחק מעבר לים.

שם, הוא בכלל לא מרגיש עד כמה חסר לו הרבי. שם, לא 
הזיז לו שכבר זמן רב כל כך לא שומעים את קולו הקדוש 

של הרבי.

את תחושת החוסר הנורא כל כך, שמרגיש זה עתה - 
הופך הוא לאנרגיה אדירה שמטביעה בחיות עצומה את 

זעקת ה"עד מתי", אותה זעק עד היום רק כ"מצות אנשים 
מלומדה".

עכשיו הוא זועק זאת בעצם נפשו ממש. והרי זה גם 
משתלב בתוך תחושת ימות המשיח, שהרי אמר הבעש"ט: 

ב"מקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא", והמקום שבו 
מקבלים את הרצון והצמאון למשיח וימות המשיח - זה 

ב"בית משיח".

הרצון הזה, אותו הוא מקבל דוקא כאן, מעביר אותו 

היישר אל ימות המשיח - בעצם מציאות הרצון.

בדמיוני אני רואה את מנדי ושלום־בער חוזרים לארץ 
ומתמזגים יחד באותה תחושה שהרבי דורש מאיתנו 

שנחוש בכל רגע:

מחד - פקיחת עיניים עד כמה שרק אפשר, וראיית 
הנסים והנפלאות של הרבי מלך המשיח אותם אנו זוכים 

לראות מתחוללים מול עינינו כל רגע.

לראות כיצד תורת החסידות דרכי החסידות עניני ומבצעי 
הקודש של הרבי מתפשטים ומגיעים לכל יהודי. להביט 
ולראות כיצד העולם דוהר במהירות מדהימה לשלימות 

של גאולה.

ומאידך - לא להסתפק בשום גילוי, יהיה נעלה ככל אשר 
יהיה, אלא, לדרוש ולבקש את גילוי העצמות ממש, גילוי 
גופו הגשמי של הרבי, עצמות ומהות כפי שמלובש בגוף.

באותו רגע חשתי כיצד עצם השהיה ב־770, מחברת את 
מה שהרבי אומר לנו לחיות עם זה, יותר מכל התוועדות, 

מאמר או שיחה. עצם השהייה בין הקירות הקדושות 
מעצבת את דעתנו בכיוון הנכון והאמיתי.

ויהי רצון שמילים אלו יאבדו את משמעותם לגמרי כי 
ברגע זה ממש נזכה לגילוי העצמות בהתגלות מלכנו 

משיחנו תיכף ומי"ד ממ"ש.

)התמים חודש תשרי ה'תשס"א(

מרירות או שמחה, דכאון או בטחון. תלוי באיזה משקפיים 
תתבונן. זהו ההבדל בין מענדל לשלום בער, אך האמת היא, 

ב־770 חיים את ימות המשיח בפשטות, אך לא מסתפקים בזאת 
ודורשים את ההתגלות בנחישות.



סוכות תש''נ  באוהל בערב ראש השנה
תשמ''ב

 קבלת פנים ערב ראש השנה
תשמ''ג

 מוצאי ראש השנה
תש''מ

סוכות תשמ''ב

ערב ראש השנה תנש"אצום גדליה תשמ''א

צאתכם לשלום תשכ"ב

חלוקת לעקאח תשמ''ח

מוצאי יום כיפור תשל''ז

 לחזות
פני

מלך

אלבום תמונות מכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מתשרי 
במהלך השנים



יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
ליצירת קשר - 058.460.1770

ב"ה

משקיעים
בתוכנית הפלעדזש

של התאחדות החסידים

ונכנסים
להגרלה:

כרטיסי טיסה לרבי + אירוח! 
לאורך השנה

*הזוכה במסלול זה, מקבל 2 כרטיסי טיסה
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הוצאות לאור ואירועים 
של התאחדות החסידים

לאורך השנה

*מינימום השקעה 120 ₪

מגזין דרך המלך מידי 
חודש יחכה לך בתיבת 

הדואר


