ב"ה

ערש"ק פרשת תולדות
חשון תשע"ה
גיליון מס' 9

ילדים יקרים,

–

אבא770 ,

מדברי הרבי על שליחות
השליחות שייכת לכל בני הדור

ּכּולם ָל ַד ַעת ֶּש ָּכל ֶּא ָחד
" ֶּב ֱא ֶּמת ַל ֲא ִמּתו ְצ ִר ִיכים ָ
ִש ָר ֵאלֵ ,הם
ַח ָדיוְ ,בתו ְכ ֵכי ְּכ ַלל י ְ
ְכּולם י ְ
ְא ַחת ֵמ ִא ָּתנּו ו ָ
וַ
לּוחים" ֶּשל ְנ ִשיא דו ֵרנּו ּכ"ק מו"ח ַא ְדמו"ר! ֶּש ֵּכן.
" ְש ִ
ְהּודים
ֵמ ָאז ֶּש ִנ ְת ַמנָה ִל ְנ ִשיא ַהדורַ ,נעֲשּו ָּכל ַהי ִ
ָשיא הּוא ַהּכל".
לּוחיוֶּ ,ש ַה ֵרי " ַהנ ִ
ּוש ָ
ֲב ָדיו ְ
ֶּש ְבדור זֶּה ע ָ

הרבי נמצא עם השלוחים

" ַּכ ֲא ֶּשר ְמ ַמ ְל ִאים ֶּאת ְש ִליחּותו
ֶּשל ָה ַר ִביָ ...ה ַר ִבי ִנ ְמ ָצא ִעמו
ַב ָמקום בו הּוא ִנ ְמ ָצא ...וְלא זו
ִב ְל ַבדִּ ,כי ִאםְ " ,ב ָכל ָמקום
ֶּשהו ְל ִכים ֵהם ,הו ֵל ְך ִע ָמם ָה ַר ִבי"

זכות השלוחים שנתמנו בפועל
רּוך
יח ֶּשל ַה ָקדוש ָב ְ
ִש ָר ֵאל הּוא ָש ִל ַ
ְא ָחד ִמי ְ
ְהּודי ( ֶּש ֵּכן ָּכל ֶּא ָחד ו ֶּ
ָיך ְל ָכל י ִ
" ַל ְמרות ֶּש ִע ְניָין ַה ִנזְ ָּכר ְל ֵעיל ַשי ְ
ּובגָלּוי ֵא ֶּצל ֵא ֶּלה ֶּשזָכּו ֶּש ְנ ִשיא דו ֵרנּו ּכ"ק מו"ח ַא ְדמו"ר ִמינָה או ָתם
ָשה ְ
הּוא – )...עו ֵמד ַה ָד ָבר ְב ַה ְדג ָ
לּוחים" ֶּשל ְנ ִשיא דו ֵרנּוְ ,ל ַב ֵצ ַע
יק ֵרא ַעל י ְֵדי ְנ ִשיא דו ֵרנּו) ְב ֵשם " ְש ִ
ּול ִה ָ
ְב ַע ְצמו ,או ַעל י ְֵדי ְשלּוחוִ ,ל ְהיות ( ְ
חּוצה"
ַה ָפ ַצת ַה ַמ ֲעיָינות ָ
ַהדּות ו ֲ
ְהי ֲ
יּוח ֶּדת ַב ַה ָפ ַצת ַהּתו ָרה ו ַ
ְש ִליחּותו ַה ְמ ֶּ
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סיפור לרגל
כינוס השלוחים,
מהמשפיע
ר' מענדל
פוטרפס ע"ה
במשך שנות המאסר והגלות הארוכות ברוסיה ,פגש
ר' מענדל אנשים שונים ומשונים .רבים מהם סיפרו לו
את סיפור חייהם ,ומכל סיפור למד ר' מענדל הוראה
בעבודת ה'.
יום אחד פגש ר' מענדל באסיר שהיה בעברו חייל נבחר
בצבא הרוסי ,בחיל הים .תפקידו המיוחד של אותו
חייל-אסיר היה לצלול למעמקי הים ,לתור סביב אותה
אוניה טבועה ,ובכישרונו המיוחד הוא היה קולט וזוכר
כל זיז ,כל בליטה שיוצאת מהאוניה ,ולאחר מכן עולה
מעל פני המים ,ומשרטט בדיוק נמרץ כל מה שראה.
בעקבותיו ירדו צוללנים נוספים ,ולפי השירטוט שלו
קשרו חבל אחד לכל בליטה וזיז .את כל החוטים היו
קושרים אל בלון ענק אותו היו מנפחים ,וכך צפה
האוניה הטבועה ועלתה מעל פני המים.
ר' מענדל שמע את הסיפור ,נענה ואמר" :כך יבוא
המשיח!" כל השלוחים שהרבי שולח הם החבלים
שמקושרים לכל פינה ברחבי תבל .החבלים כבר
מקושרים לרבי .כשיגיע רגע הגאולה  ,הרבי יגביה את
עצמו ,ומיד יעלה אתו את כל היהודים מכל קצוות תבל
אל הגאולה האמתית והשלימה.
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שלוחים

תלמידי כיתה א' פועלים בשליחות

שליחות  -גם בפרטים הקטנים

דרישת שלום לתלמידים היקרים
שנסעו לכינוס השלוחים:
התוועדות 'צאתכם לשלום'
לשליח לוי וולף,
לפני נסיעתו לכינוס השלוחים
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הצצו

השליח ארי סטולין
מכיתה ג' עלה לציון
של אדמו"ר הרש"ב
ביום הולדתו כ' חשון

וכך מספר המחנך:
במהלך ההתוועדות אמרנו לחיים ,ניגנו ניגונים חסידיים,
ושמענו סיפורים מרתקים על בעל יום ההולדת
הרבי הרש"ב נ"ע.
מספר תלמידים שהתארגנו מבעוד מועד להנעים לנו
את ההתוועדות בניגוני חב"ד מקוריים ,הלא הם
התלמידים היקרים:
יונתן לואיס על הכינור ,שניאור הלפרין אף הוא
על הכינור ,ושניאור וילהלם על האורגן.
שאר התלמידים נתנו את קולם בשירה.
יישר כח גדול ,היה מיוחד במינו!
גם תלמידי כיתה ג'
התוועדו לכבוד כ' חשון.
בתמונות תוכלו לראות אותנו אומרים 'לחיים'
ומקשיבים לסיפור חסידי מפי התלמיד ארי סטולין

ארי התפלל
להצלחת תלמידי
כיתה ג' ששלחו לו
את שמותיהם
לברכה והצלחה.
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במחשבה

shlichuton@gmail.com

המטוס בדרך לכינוס השלוחים.
עזרו לו להגיע ל:770-
מענדי קופמן
אברהם יצחק גלזמן
מענדל קמינצקי
מוישי זקלס

כיתה ה'
טומסק ,רוסיה

רגעים
התדעו היכן צולמה התמונה ובאיזה מעמד?
התמונה השבועית:
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