
השבעים חגיגות לקראת
שבעים ימלאו השנה, שבט בי'
מלך שליט"א הרבי של לנשיאותו שנה,
גבוה. להילוך נכנסות וההכנות המשיח
לימוד, מבצעי נפתחו חב"ד בישיבות
ומעמיקים תורתו בלימוד מוסיפים בהם
ההפצה במרכז ומשיח. גאולה בעניני
עם מיוחדות תמונות לאור הוציאו ממש
למען ובאגודה זו שנה המלווה הכיתוב
נערכים והשלימה, האמיתית הגאולה
י' לרגל המרכזית העצרת של לקיומה

יבואו. נוספים פרטים שבט.

נצח דידן - טבת ה׳
ה' לקראת נערכים חב"ד במוקדי
משפט נצחון את מציינים בו טבת,
של ספרייתו על בתביעה הספרים
בהתאם המשיח. מלך שליט"א הרבי
מכירת ירידי ייערכו זה, ליום להוראות
ויתקיימו משמעותיות בהנחות ספרים
היריד נצח". "דידן בסימן התוועדויות
בכפר תיערך המרכזית וההתוועדות
החסידים. התאחדות ידי על ב' חב"ד
חסידות ספרי של מרכזי יריד כן כמו
רח' ברק, בבני יתקיים ומשיח וגאולה

וחמישי. רביעי בימים 10 מתתיהו

אבבה באדיס מקוה
בי"ט ציין באתיופיה, חב"ד בית
הנבנה המקווה בור השלמת את כסלו
הרב השליח עם חגיגי באירוע במקום,

במדינה. הפועל חביב אליהו

טובות חדשות

את להאיר - חנוכה

הגאולה באור העולם

שטח לתוך העייפים הלוחמים נכנסו אחד אחד
לו ששיוו וההדר היופי וההרוס. הפרוץ המקדש
אלא עדיין. ניכרו המפורסם, מראהו את בעבר
לא מלאכה להם ציפתה החרבות החומות שבין
אבני את לפרק עליהם היה ראשית פשוטה,
לה', הקרבנות הוקרבו עליו מזבח אותו המזבח,
לאחר הבית, מחדרי באחד כעת נגנזו אבניו
חלופה נמצא גם כך הכובשים. בידי שחוללו
היוונים, ידי על שנשדדה הזהב למנורת זמנית,
למראה, פשוט במעמד כעת מסתפקים כשהם

קנים. שבעה בעל

השאלה עלתה כעת
עוזה: במלא החריפה
נדליק? שמן באיזה
הזמן זה ימים, שמונה
שמן להגעת עד שייקח
כשר, ובעיקר זך זית
טומאה. חשש ללא כזה
היו מסביבם אמנם
שמן, וחביות כדי פזורים
פתוחים, היו כולם אך
שהם לכך ועדות אות
מתאימים ואינם נטמאו

ה'. בבית להדלקה

פשרות בלי
אחרים, באנשים מדובר היה אם או אחר במקום
עצמם, את לשכנע מצליחים היו שהם יתכן
יקרה לא להתפשר. חייבים - ברירה אין ש'הפעם
שמן באותו נשתמש פעמי חד באופן אם כלום

טמא'. - בעייתי

לא השני, המקדש בבית שהחשמונאים, אלא
הלא מהמקסימום. פחות על לחשוב הסכימו
על היתה לא האימתני בכובש מלחמתם כל
עיניהם לנגד עמדו חופשיים חיים לא זוטות,
גשמית. רווחה ולא
היה ההרואי מאבקם
וכנגד בה' האמונה על
ביקשו אשר אלו

רצונך", מחוקי ולהעבירם תורתך "להשכיחם
המעטים הגיבורים, בפני החלשים עמדו כך
והצדיקים הטמאים, מול הטהורים רבים, כנגד
לחינם, מלחמה זו היתה לא הרשעים. לעומת
התייוונו, לא נכנעו, שלא אלו של הקרב זה היה
התפשרו שלא אלו העולמית, לאוירה נכנעו לא
דביקות של חיים לכונן נפשם את למסור ובחרו

הקדושה. ובתורה העולם בבורא מוחלטת

שלא התעקשותם את להבין ניתן כך רק
שאינו בשמן אחד, ליום לא אפילו להשתמש,
הפינות בכל לחפש טהור,
ולמצוא, הקדוש, בבית
אותו את יתברך, בחסדו

מפורסם. שמן פך

הנצחון דרך
טרם המאבק כי דומה
ישנם כיום גם נסתיים.
להתחשב שמבקשים מי
והעולם. האומות בדעת
אשר אלו ישנם כיום גם
חוות את מעדיפים
מול המשפטית הדעת
נפש בחירוף להגן הצורך
היום גם יהודי. כל על
שיקוליהם כי הם מודים
מה מההשאלה נגזרות ואחרות אלו לפעולות
הגויים. המשפטנים יגיבו כיצד האומות, יאמרו
כשהתברר צביעות, של אבן עוד הוסרה השבוע,
הרי הגויים, בעיני חן למצוא המאמצים למרות כי
שמטרתה מעוותת בחקירה לפתוח בחרו שאלו

ישראל. השמצת

מלך שליט"א הרבי קובע כך היחידה, הדרך
של חייו את עליון כערך להציב היא המשיח,
יאמרו מה בטענת כך על להתפשר ולא יהודי כל
מאבקיו בכל ישראל עם ניצח זו בדרך רק הגויים.
בשורת את להפיץ כעת גם נדרשים אנו כך רק -
את ולהביא פשרות, ללא - כולו לעולם הגאולה
ממש. ומיד תיכף והשלימה, האמיתית הגאולה

הבטוחה הדרך
הגאולה להבאת
הקטן הכד את למצוא התאמצו המנורה, להדלקת טמא שמן על התפשרו שלא מהמכבים ללמוד עלינו
והשלימה. האמיתית הגאולה את ולהביא פשרות ללא לפעול נמשיך היום, גם ימים. שמונה שדלק
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גג על השבוע הוצבה רומיידה, תל את לפנות המשפט בית החלטת מול
האיזור. תושבי לכל המאירה חנוכה מנורת שבחברון, המכפלה מערת
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

מישולובין דובער שלום ר' למשפחת
השידוכין בקשרי מענדל מנחם הת' הבן בוא לרגל

למשפחת מושקא חי'ה עב"ג
הנדל שמואל ר'

של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא
והשלמה האמיתית הגאולה זמן

קנלסקי שיחיו נחמה ורעייתו אברהם ר' למשפחת
השידוכין בקשרי מוטי הת' הבן בוא לרגל

למשפחת ציני עב"ג
ציק שיחיו רונית ורעייתו יצחק לוי ר'

של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא
והשלמה האמיתית הגאולה זמן

טוב טובמזל מזל

 
   
   
  
  
    
   
   
   
   
  
   
   

במצרים שבר כי יעקב וירא
א) מב, (בראשית

זקנתי וגם הייתי "נער הכתוב: שאמר זה
כה). לז, (תהלים נעזב..." צדיק ראיתי ולא
זה פסוק נחמן, בר שמואל רבי אמר
מימות הייתי", "נער אמרו. העולם שר
המשיח. ימות עד זקנתי", "גם אדם.
מן העולם את הקב"ה שעזב ראיתי ולא
מעמיד ודור דור שבכל אלא הצדיקים,

תנחומא)צדיקים. (מדרש

רחמים לך יתן ש-ד-י וא-ל
יד) מג, (בראשית

ליסורים לומר שעתיד מי יעקב, אמר כך
רבה) (מדרש די. ליסורי יאמר הוא די,

האדם על הבאים שהיסורים עוד וי"ל
החמישי והמין פנים.. מחמישה הם

במלך שנאמר מה וכן הדור.. על להגן
ומכאובינו נשא הוא חלינו "אכן המשיח
זה די, ליסורין לומר שעתיד מי סבלם"..

והתחיה. הגאולה בעת קץ לעת
תואר) (יפה

חנוכה זאת

הנתינת- גם נכללת בחנוכה השמן בנס
לשלימות ראוי יהי'ה העולם שטבע כח
הוא השמן שנס כיון - העתידה הגאולה
והדליקו שמן.. של אחד פך ש"מצאו..
טבע שמצד היינו, ימים", שמונה ממנו
המנורה להדלקת אפשרות היתה העולם
היו"ט קבעו ולכן ימים, שמונה במשך
שמונה בו ושידליקו ימים, לשמונה
נעשה העולם שטבע נרמז שבזה נרות,

לבוא. דלעתיד לשלימות ראוי

ה'תש"נ) מקץ פרשת (שבת

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:23 16:08 ירושלים

17:24 16:24 תל-אביב

17:22 16:14 חיפה

17:26 16:26 באר-שבע

17:21 16:17 ניו-יורק

ז). ד, - יד ב, (זכריה ושמחי. רני :
הפטרת של ואחרון ראשון פסוק ומוסיפין
ואחרון ראשון פסוק וכן חודש ראש שבת

חודש מחר של

מההתחלה כבר נס,

מלך דבר

מקץ פרשת
מקץ

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות

03-658-4633 טלפקס
רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

נקבע מדוע – השאלה ידועה החנוכה לחג בנוגע
השמן והלא ימים? שמונה למשך החנוכה חג
שהנס יוצא כן ואם אחד, ליום הספיק שמצאו
אחד שמונה? ולא ימים, שבעה במשך רק היה
הראשון היום של שהנס הוא, לזה ההסברים

הפך-שמן. של המציאה היה

אפשר כי גלוי, נס אינו השמן) פך (מציאת זה נס
ימצאו לא שהיוונים טבעי דבר היה שזה לומר
ולפי במחבוא. מונח היה הוא כי השמן, פך את
באופן התרחש חנוכה נס למה להבין: צריך זה
(מציאת טבעית בצורה היתה הנס שתחילת כזה
שמונה (שדלק גלוי נס היה הנס והמשך השמן),
היה גלוי, נס כאן שיהיה רוצה הקב"ה אם ימים)?
רצונו ואם מהשמיים, טהור שמן פך שירד צריך
שימצאו להיות צריך היה טבעי, נס שיהיה הוא

ימים? השמונה לכל שיספיק טהור שמן

נעצרה כשהספינה
של המאסר בסיפור רואים אנו לזה דומה שאלה

הזקן: אדמו"ר

ביקש למקום, ממקום בספינה הוליכוהו כאשר
כדי הספינה את שיעמיד מהפקיד הזקן אדמו"ר
שוב סירב וכשהפקיד הלבנה, את לקדש שיוכל
אדמו"ר אמר ואז מלכת, הספינה עמדה ושוב,

את אמר (ולא הברכה עד ה'" את "הללו הזקן
ללכת. הספינה המשיכה ואז עצמה), הברכה
הספינה, את שיעמיד מהפקיד שוב ביקש אח"כ
אדמו"ר קידש הספינה את העמיד וכשהפקיד

הלבנה. את הזקן

היה יכול הזקן אדמו"ר אם השאלה: ונשאלת
לבקש עליו היה מה לשם הספינה, את לעצור
כבר שהספינה ולאחרי בעצמו? שיעצור מהפקיד
זאת ניצל לא מדוע הראשונה), (בפעם נעצרה
שוב יעצור שהפקיד וחיכה הלבנה את לקדש

כך? אחר

הטבע בדרכי
על להיעשות צריך מצוות קיום בזה: וההסבר
גם אלא המצוות, קיום רק ולא הטבע, כללי פי
בדרכי להיעשות צריך המצווה לקיום ההכנה
הפקיד שדווקא הזקן אדמו"ר רצה ולכן הטבע,
את לקדש לו ויתן הספינה את יעצור מרצונו

הלבנה.

(וגם המצווה שקיום חנוכה, לנס בנוגע גם וכך
היה המנורה הדלקת של המצווה) לקיום ההכנה
פך מצאו ולכן הטבע, כללי פי על להיעשות צריך

עצמו בנס גם וכך טבעית), (בצורה טהור שמן
זה היה – ימים שמונה למשך הספיק שהשמן –
(שהנס טבעי זית לשמן ששייכת ניסית בצורה
במשך ושיתכלה יותר, איכותי יהיה שהשמן פעל

יותר). ארוך זמן

מוכשר העולם
כללי דבר למדים אנו חנוכה נס של זה מעניין
והמצוות: התורה קיום לכללות בנוגע ועיקרי

שהוא כזה, באופן העולם את ברא הקב"ה
תורה לקיים ליהודי לסייע צריך עצמו מצד
(כבזמן והסתר העלם של בזמן ואפילו ומצוות,
סייע עצמו והעולם הטבע אז גם הרי חנוכה),
אלא עוד ולא השמן פך את למצוא לחשמונאים
טבעי. זית בשמן – ימים שמונה דלק שהשמן
ישראל בני של העבודה לכללות בנוגע גם וכך
אחד לכל נותן שהקב"ה ומצוות, תורה בקיום
תורה לקיום האפשרויות כל את מישראל ואחד
מסייע עצמו העולם שטבע באופן ומצוות,
הגוף ומנוחת הרחבה מתוך זה וכל – ליהודי

ממש. בגשמיות מופלגה ועשירות והנפש

שהעולם למדים אנו חנוכה שמנס – ועיקר ועוד
ראוי גם) הוא אלא ליהודי, שמסייע רק (לא
שהטבע והשלימה, האמיתית לגאולה ומוכשר
לגילוי ומבורר מזוכך נעשה עצמו העולם של
ישראל בני כל זוכים ומיד ותיכף הגאולה, של
– "מקץ") – השבוע בפרשת (כמודגש ל"קץ"
ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה

ה׳תש״נ) מקץ ש״פ שיחת (ע״פ



הגאולה עיר ים בת פרישמן, בנצי ר' עם

המאה' 'עסקת ביטול נס
מלמד תשנ"ב, וישב ש"פ מלכות' ה'דבר בשיחת
לב לשים המשיח, מלך שליט"א הרבי אותנו

בעולם. המתחוללים לניסים

חסר הינו בכנסת, העכשווי הפוליטי המצב
למעלה במשך בו מצב היה לא מעולם תקדים.
לבחירות והולכים ממשלה, מורכבת לא משנה
מידה בקנה אירוע השלישית. בפעם כלליות
והשפעותיו. לתוצאותיו לב לשים אותנו מחייב שכזה היסטורי

שליט"א הרבי ידי על לנו ניתן כבר בזה, החיובי הצד ראשית,
שהטוב התש"נ, בשנת הפוליטי למשבר בקשר שאמר המשיח מלך
על בתוקף לעמידה האפשרות הוא בישראל, ממשלה שאין בזה

ישראל. ארץ שמירת עקרונות

ממש של הצלה מהווה הפוליטית היציבות שחוסר ברור בנוסף,
טראמפ של ממשלו אמנם ארה"ב. ממשלת של המאה' מ'תכנית
בצורה להעריך ניתן אך התכנית, פרטי את לפרסם היום עד נמנע
חלק על אחרים או כאלה וויתורים בתוכה כוללת שהיא ברורה,
טראמפ ממש. פיקוח-נפש שמהווה דבר ישראל, ארץ משטחי
משני כואבים וויתורים "תידרוש שלו שהתכנית הכריז כבר עצמו

הצדדים".

לעומת במיעוטו" "הרע בגדר שהדבר שיטענו קולות יהיו אם גם
מלך שליט"א הרבי שכדברי לנו, ברור עדיין אחרות, תוכניות
מהווים וויתורים על הדיבורים עצם ואפילו ויתור, כל המשיח

נפש. ופיקוח השם חילול

הנוכחי הממשל של האפשרות מדיניים, מומחים לדעת כי יצויין
למהלכים ללכת ישראל ממשלת על כעת דווקא ללחוץ בארה"ב
המדינות בין הידידות קשרי בגלל ביותר גבוה הינו אלו, מסוכנים
לו לומר שקשה כמי ידוע עצמו שטראמפ ובגלל יותר חזק
לפני מדבריו ללמוד ניתן כיום, דווקא הגבוהה הסכנה על לא...
אפשרי". בלתי זה אז - שלום ישיג לא קושנר "אם כשבועיים:

לגמרי יבטל - שנדחה כיון
לפועל לצאת אמורה היתה התכנית העצום! הנס את רואים ופה
שבזכות אלא שעברה, בשנה הראשונות הבחירות אחרי מיד
דברי בה יתקיימו ה' ובעזרת ונדחית נדחית היא הפוליטי המשבר
קושנר של לנחיתתו במקביל ממש ידחה". - שנדחה "כיון חז"ל
הכנסת הודיעה המסוכנת, התכנית את לקדם כדי הקודש בארץ

חדשות. בחירות קיום ועל פיזורה על

באלול. הבחירות אחרי עד שנה חצי בעוד נדחה התכנית פרסום
בחירות יש מתפזרת, שוב הכנסת עצמו. על הסיפור חזר ושוב
ממשלה... תקום שלאחריהם בטוח כשלא אדר, לחודש שנקבעו
במערכת עמוק שקועים יהיו כבר בארה"ב תקום, באם וגם
לתכנית גורם התכנית, בפרסום העיכוב עצם שלהם. הבחירות

מציאותית. פחות הרבה להיות

מלך שליט"א הרבי עצום. בנס שמדובר מלא בפה לקבוע ניתן
ומונע שלום, של באופן - ומנצח השם מלחמות לוחם המשיח
עם להתמודד שתצטרך ממשלה הקמת של אפשרות מלכתחילה
הק': וכדבריו בזה, מסתפקים לא כמובן אנחנו האמריקאי. הלחץ
יחד צדקנו". משיח יהי' הבא הממשלה שראש העיקר והוא "ועוד
של ההתגלות את דורשים הניסים, על יתברך להשם ההודאה עם

ממש. ומיד תיכף כל לעין המשיח מלך שליט"א הרבי

זמן במשך חסיד עומד לפעמים
התפילין הנחת בדוכן ארוך,
לזכות והשבים לעוברים ומציע
מי אין מה, משום אך במצווה,

המצווה. את לקיים שניגש

"אניח או בבית", הנחתי "כבר
חלק רק הינן יותר" מאוחר
שניתן הנימוסיות מהתשובות
מהמשיבים כשחלק לשמוע,
בצורה אף לענות בוחרים

אחרת.

אביב, מרמת בלאס כפיר ר'
יום מידי נמרצות הפועל
הוא בה בשכונה שכזה בדוכן
תומכי ישיבת של בכולל לומד
כבר ראה אביב, ברמת תמימים
אפילו החיוביות התוצאות את

היענות". מ"חוסר

הוא אפילו לעיתים
לשער יודע לא בעצמו
הטמונה ההצלחה את
לאדם. הפניה בעצם
אחד אותו לפעמים
יותר מאוחר יניח אכן
פניה, אותה בזכות
מתגלה ולפעמים
רק הסיפור המשך

פרטית... בהשגחה

באירוע לאחרונה,
בישיבה, השלוחים" "כינוס
מעלת על לדבר ממנו כשביקשו
הוא בחר בדוכן, הפעילות
בסיפור הנוכחים את לשתף

נחשף: אליו

חזרתי בו יום לאחר זה "היה
אך ה'מבצעים', בדוכן מפעילותי
את להפשיל הסכים לא אחד אף

המצווה. לקיום שרוולו

לכמה לתת הצלחתי ושם פה
(כרטיס משיח כרטיס מהאנשים
שליט"א הרבי תמונת עם ביקור
הדרך), ותפילת המשיח מלך
יהודים לזכות היה רצוני אך
שלא מה החשובה, במצווה

הצלחתי.

מגיע מכן, לאחר ימים כמה
יהודים מאותם אחד לדוכן
וקיבל ברחוב יום באותו שעברו

שכזה. כרטיס ממני

לא אתה החיים! את לי "הצלת
שומע ואני לעברי, קרא מאמין!"
חייו על מצמרר סיפור ממנו,

עד לאחרונה, מאוד שהתדרדרו
טעם מצא לא שהוא כך כדי
ליטול בדעתו העלה ואף בחייו,

וחס. חלילה - נפשו

גבוהה, בקומה גר "אני
החלטה, לכלל ומשהגעתי
לפותחו... החלון לעבר פסעתי
על מבחין אני רגע, באותו ואז,
של בתמונה הסמוכה, השידה

המשיח. מלך שליט"א הרבי

שקיבלתי כרטיס אותו זה היה
ממך. לכן קודם

הטהורות עיניו את הרגשתי
אותי ועוצרות בי מביטות
הנורא. המעשה את מלבצע
והנה אלי, שבה נשימתי עצרתי,
מה לך לספר באתי היום אני
בודד בכרטיס פעלת

לי"... שהבאת

לא כפיר, מספר אגב,
הפעם זאת היתה
נתקלתי בה הראשונה
כך הכל בתופעה

עוצמתית.

חודשים, מספר לפני
שליט"א לרבי כתבתי
על המשיח מלך
ב'מבצעים' פעילותי
כי ציינתי ואף יום מידי
לעיתים שלי, בשכונה במיוחד
תוצאות שאין נראה רבות

מהפעילות. ממשיות

במשך בדוכן עומדים פעם לא
תפילין הנחת ואפילו שעות,
לעשות, מצליחים לא אחת
מעבר תוצאות על לדבר שלא

לכך.

שליט"א הרבי לי כתב בתשובה,
מעודד מאוד מכתב המשיח מלך
רואה שאינו שלמרות נאמר שבו
יודע אינו הרי בפעילותו, ניצנים
יראה אף ובקרוב פועל הוא מה

ניצנים...

ניגש בדוכן, עומד בעודי למחרת
אותי ושואל צעיר, בחור אלי
תורה, ללמוד רוצה מאוד "אני
שיעור למצוא יכול אני איפה
הפניתי באיזור?" כאן תורני
שלנו, הישיבה לכתובת אותו
הגיע שהוא יום מאותו וב"ה
ללמוד נשאר הוא אחד לשיעור

בישיבה...

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק כסלו-טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ו. פרק ומתנה. זכיה הל'

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

ג-ה. פרק ויובל. שמיטה הל'

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

ספר והוא עבודה ספר וגו'. שלום שאלו יב-יג. פרק
א. פרק אלו. בפרקים הבחירה.. בית הלכות שמיני..

ב-ד. פרק
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במבצעים... הולך כשלא

ארצות נשיא את לגרש גם אפשר זה לפי
אינדיאני, שם ולהושיב מוושינגטון הברית

באו שכבר למרות ברם, לו?! שייכת היתה שוושינגטון
להתחשב הדעת על כלל עולה אין - זו תביעה לטעון אינדיאנים
לפיה הבתרים", בין "ברית ישנה שכאן בזה הוא, ההבדל בה.

תש"ל) פורים (משיחת קדוש. לעם הקודש ארץ שייכת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

טענה לא - 'כיבוש'

בלאס כפיר

העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
הפצת את ומרחיבים מצטרפים

שבוע. מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:
WhatsApp מנוי +1(646)7702811
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בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,

כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com :האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום לאימייל שלחו דיווחים

העסקים כדי תוך שליחות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מירלסון יוסקה ר' אצל הפך הילדות תחביב
והפצת ה'מבצעים' עניני קידום כולו שכל לעסק
כאשר בילדותי התחיל "הכל הגאולה. בשורת
עסק (מרלה) מירלסון יצחק לוי היקר אבי
אהבתי רמלה. בעיר חב"ד ופעילות בשליחות
לרכבים ההגברה את איתו יחד לחבר מאוד
כשגדלתי בשליחות. הפנוי בזמני ולסייע
ואסטרטגיה N.L.P מאמן תואר הוצאתי
תוך ההגברה לתחום מכוון כשאני שיווקית

שכאלה. ערכות להפיץ מתחיל שאני

זמני, מירב את לוקח שהעסק ראיתי הזמן עם
מאוד, זעיר בעסק ומדובר מאחר ההכנסות, אך
עם להתייעץ פניתי הטירחה. את מכסות לא
יש ''יוסקה, לי: אמר והוא ציק זמרוני הרב
לו נוח אבל מהר שטס מטוס כמו שהוא יהודי
טיל להיות צריך אמיתי חסיד אבל – לו ורגוע
רואים לא שאנו עד מהר. יותר ועף לו ששורף
אחר תרוץ שלך, בעסק אתה גם – ההתגלות את
המזומנים גם ובעז"ה בידיך. שניתנה השליחות
זאת ליישם התחלתי ממילא''. באופן יבואו

בפועל.

עסקיים במפגשים גם
רשיון בעל אני וכיום התפתח העסק ב''ה
אני ה'ביזנס' שכל בתוך ,k.f.c בינלאומי ייבוא
מתחילה עסקית פגישה כל 'מבצעים'. משלב
משיח. בנושא קצרה ושיחה תפילין הנחת עם
תמונה לראות ניתן אף קבועים לקוחות אצל
המשיח מלך שליט"א הרבי של ממוסגרת

כהוקרה. ממני שקיבלו

מטרה. לאותה מנוצלים אחרים מפגשים גם
להיות רבות פעמים לי יוצא רישמי כיבואן
בארץ חדשים מוצרים של השקה' ב'ערבי נוכח

קרוב נוכחים כאלו במפגשים כלל בדרך ובחו''ל.
הרעיון את שמציעים ויצרנים יזמים ל-200
מגיש ולא יצרן אינני אמנם שלהם. החדשני
תכנית ומציע שיווק כאיש בא אני אך פטנט,
חשיפות-לקוחות-המלצות להגדלת עסקית
כדרך עצמה את שהוכיחה (תכנית בעסק.
גדולים, ואף קטנים בעסקים אמיתית להצלחה
התענוג על מוותר לא שאני כמובן ב"ה).
התחילה שלי הקריירה כל ממה ולשתף לספר
בהצגת מתחיל אני חב"ד, כחסיד וממשיכה.
מלך שליט"א הרבי ובשליחו בהקב"ה האמונה
הכלכליות ההצלחות לכל הבסיס המשיח,
7 כרטיסי שולף אני כשמיד עיסוקי. בתחום
לנוכחים. ומחלק שונות בשפות נוח בני מצוות

הערבי הכפר בתוך
לאחד להגיע מזמן לא לי, יצא עבודתי, במסגרת
(מקום עציון גוש באיזור הערביים מהכפרים
נשק נושא אני וד"ל. בסימפטיה... נחשד שאינו
התושבים את ושואל לכפר, נכנס כשאני אישי)

הניווט (תוכנת כוונתי אליה לכתובת המקומיים
רשתות קליטת אין זה שבאיזור בגלל פעלה לא
הרבי של מדבקות עם שלי הרכב ישראליות)
מהצדדים, משיח דגלי ו-2 שליט"א המשיח מלך

ולומדים... מבט מעיפים התושבים כשגם

מוצרים לרכישת נועדה בכפר המפגש מטרת
למנהלי ניידת הגברה בנושא הדרכה ולתת
ומפעילות, ילדים גני חינוכיים, מוסדות ומנהלות
זה הרצאתי את פתחתי שאיתו הראשון הדבר
עשר שנים לפחות להפתעתי נח. בני מצוות 7
מצוות 7 של כרטיס לשלוף מיהרו מהנוכחים
לנו" מביא היה בועז "הרב ואמרו גדול בחיוך
מצוות). שבע מטה יו"ר קלי בועז לרב (כוונתם

הזו. בשליחות הזכות גודל את לראות שמחתי
מנת על פרסום חבילת ממני קיבל משתתף כל
בקשר. הוא איתם לתלמידים תכולתה את לחלק

שלמחרת ביום לדעתי
ילדים מאות כחמש
הערבי מהמגזר וילדות
הכרטיס את קבלו
המשיח מלך פני עם

בכותרתו.

לשליח בו כל
עובד אני אלו בימים

בקרב יפורסם בקרוב מחו''ל. גדול ייבוא על
ניתן בו לשליח" בו "כל של רישתי קטלוג אנ"ש
הגברה, חגורות מגאפונים, אי"ה למצוא יהיה
חב''ד, לבתי קצה ציוד למבצעים, שולחנות
ומפתיעים. רבים מוצרים ועוד אבטחה פטנט

נפש". לכל השווה במחיר הכל

כך ביזנעס! לא אפילו זה שליחות, בלי ספק: אין
והשלימה. האמיתית הגאולה את מזרזים

הכנסת בית עצמאות על לשמור
יוארק, ניו העיר הנהלת מטעם אשר שמועה, הגיעתני
המדרש ובית הכנסת בית נמצא, בו הבנין, להסיר עומדים
לרכוש מספיק סכום תמורת וכחוק כדין ובודאי שלהם,
ולענינם. למנהגם המתאים המדרש ובית הכנסת בית

הגדול ההכרח על לבבם, שימת להעיר למותר ובודאי
בית להעביר יוכלו לשם ובנין, מקום למצוא מועד בעוד
להנוסח מתאים ענינם להמשיך המדרש ובית הכנסת
בעניני ומנהגיו האריז"ל נוסח שנים וכמה מכמה ומסורה
תורה שיעורי עם ביחד בכלל, הכנסת בית ועניני תפלה
שלהם וכנוהג סבא, ישראל כמנהג ברבים, הנלמדים

עתה. עד שלהם המדרש ובית הכנסת בבית

למזורזין, אלא מזרזין אין רז"ל, מאמר שע"פ אלא
בפעולות ימשיכו ובודאי בודאי אשר להוסיף, בזה באתי

החדש, במקום המדרש ובית הכנסת בבית האמורות,
מבלי עצמאי, באופן כוונתי עתה, עד שהתנהגו כמו
לשמור המלאה, ביכולתם שיהי' בשביל וכיו"ב, שותפות
ההפלגה גודל וכידוע וכו', והנוסח המנהגים טהרת על
בידיכם אבותיכם במנהג הזהרו הק', בתורתנו בזה
ז׳קנה) (מאגרת ע"ב). ד, (ביצה

דאגה בלי פרנסה
להסתדר השתדלות שכדאית השקפתי, ידועה בכלל
היטב באר וכמובן יתירה, דאגה בה שאין פרנסה בענין
ולב. לב בלא צ"ל שפרנסה בהענין בדא"ח מהמבואר
לאט פרנסתו לשנות ולהשתדל להתבונן כדאי לכן
ותקותי האמורה, דאגה בהם תהי' שלא לענינים לאט
והשי"ת זה, את ימצא סו"ס הנה ובחיפוש, שבהתבוננות
ז׳קנח) (מאגרת יתר... חיפוש בלי שיהי' יצליחו

מירלסון יוסקה ר׳

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
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