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ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל 

לקראת חג הגאולה י"ט כסלו ה'תשד"מ

"לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי' תכתבו ותחתמו,

כולל פעילות רבה בכל המבצעים ובכלל בתורה ובגמ"ח ובתפלה וכל זה באופן דופרצת

ובמיוחד שהשנה הוא ביום דהוי' מלך גאות לבש, ערב שבת קודש ומנוחה שלימה, 

יומין זכאין למהר קיום היעוד בספר נעים זמירות ישראל דוד מלכא משיחא: אלקים נצב )מלך( 

בעדת קל. אתה תנחל בכל הגוים, בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו. 

מנחם שניאורסאהן"



קכג               

        
         

         
           
         
        

          
         

      
       

           
      

    
       

      
          

        
       

        
      

         
      

       
          

         
          
          

        
        

         
        

        
    

           
         

        
       

        
       

           
        

        
       

          
 

      
      

       
        

        
       

       
       

          
 
         

         
        

       
           

        
        

          
 

       
   





































































































































ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח להמשתתפים בהפארבריינגענס בכפר חב"ד ועוד – 

לחג הגאולה י"ט כסלו, ה'תשד"מ

"לכל המשתתפים בהפארבריינגענס די"ט כסלו – שליט"א. 

לחיים, לחיים ולברכה. 

יהי רצון מהשי"ת שבכל אחד ואחת יהי' ויקויים פדה בשלום וגומר במילואו 

והחסידות(  )הנגלה  בתורה  העוסק  שזהו  בהכתוב  חז"ל  כביאור  לזה  הכלים  בעשיית  ושיצליחו 

ובגמ"ח ובתפלה 

וכל זה באופן שופרצת ומתחיל בהמבצעים ובכל המבצעים

ובמיוחד שהשנה הוא ביום דהוי' מלך גאות לבש, ערב שבת קודש ומנוחה שלימה, 

יומין זכאין למהר קיום היעוד בספר נעים זמירות ישראל דוד מלכא משיחא: אלקים נצב )מלך( 

בעדת קל, אתה תנחל בכל הגוים, בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו. 

מנחם שניאורסאהן"


