
ה-70 שנת לאירוע הכנות
אי"ה יתקיים וחצי, כשבועיים בעוד
של הנשיאות יום לציון הגדול הכנס
שבעים - המשיח מלך שליט"א הרבי
האגודה ידי על הנערך באירוע שנה.
ביום והשלימה, האמיתית הגאולה למען
רבנים חלק יטלו (3.2.19) שבט ח' שני,
על לפרטים מרכזיים. ציבור ואישי
טלפון: הארץ, רחבי מכל ההסעות מערך

.03-658-4633

הזקן אדמו״ר הילולת
יום יחול טבת, כ"ד ביום השבוע,
שניאור רבי הזקן, אדמו"ר של ההילולא
ומייסד ערוך והשולחן התניא בעל זלמן,
מאתיים מציינים השנה חב"ד. חסידות
להסתלקותו שנה) ("אור" שנים ושבע
בכל ואירועים חסידיות בהתוועדויות

חב"ד. מוקדי

70 - מלכות דבר לומדים
ללימוד השבוע, מיוחדת התעוררות
ה'דבר בשיחת שיעורים והוספת
ה'תשנ"ב, שמות פרשת משבת מלכות'
ה'שבעים' ענין בהרחבה מתבאר שם
"ששלימות שם: שנאמר וכפי בחסידות
שנה שבעים מספר עם קשורה הנשיאות
- שבט י' לקראת ההתעוררות דוקא".
של נשיאות שנות שבעים מלאת יום

המשיח. מלך שליט"א הרבי

טובות חדשות

הרבי לנשיאות שנה 70
המשיח מלך שליט"א

להפיל במטרה הפנים והעמדת הצביעות שיטת
נחשפה מאמונתם, ולהעבירם תמימים יהודים
מצרים מלך שחשף לאחר כיעורה. במלוא השבוע
המצרים: של מבחינתם המדאיגה התחזית את
הוא מציע ממנו", ועצום רב ישראל בני עם "הנה
פן־ לו נתחכמה "הבה הזדונית: תוכניתו את מיד

ירבה...".

בפרשת זאת לקרוא עדיין הספיק שלא ולמי
לאחרונה התקשורת כלי כותרות באו השבוע,
ואנשי כשהפוליטיקאים מהי. צביעות וחשפו

מובילים התקשורת
בשרשרת זאת מגמה
האחרונות הפרשיות
כחלק אותם, שהעסיקו
נתחכמה "הבה משיטתם

לו".

עצמם את מוצאים כך
על המצביעים אלו
כי המוכחת המציאות
המחבלים עם דיבורים
דמים, לשפיכות גורמים
להסדרי שמפריעים כמי
המדומים ההשקטה
כך ה'שלום'. והסכמי
פניו להשחיר מנסים
על שמצביע מי כל של

אלפי מאות במודע העלו בה הכואבת המציאות
מקדמים כך בישראל. שייטמעו מנת על גויים
שיהיה, ככל מעוות רעיון לכל לגיטימציה הם

היהדות. בחומות ועוד עוד שיכרסם ובלבד

השלמויות שלושת
התריע נחשפו, אלו שמגמות לפני שנים עשרות
הפגיעה כנגד המשיח, מלך שליט"א הרבי

השלמויות: בשלושת

שלא העם: שלמות
שאינם כאלו בנו יכנסו
וקוראים מעמנו חלק

תערובת, לנישואי הגורם דבר זה, בשם לעצמם
להתגייר, מבקש גוי כאשר גם ביותר. החמור דבר
עליו אלא וקולות, הנחות לו לעשות אפשר אי
וחכמי גדולי שקבעו הדרך פי על רק זאת לעשות

מסיני. שקיבלו כפי עמינו

השלחן לדברי מוחלטת היצמדות הארץ: שלמות
להלחם לצאת יש כי הקובעת שכ"ט, בסימן ערוך
על רק באו אם אפילו ישראל שונאי כנגד בשבת
שלנו הארץ נפשות. סכנת משום ותבן, קש עסקי
בתורה. הראשון בפירושו רש"י שכתב כפי היא,

שכל התורה: שלמות
ישמרו התורה מצוות
ואחת אחד כל ידי על
ויתור ללא ישראל, מבני
גם ובמקביל פשרה. או
באור ולהרבות להוסיף
מבצעי את ולהפיץ

הקודש.

מפעולות כחלק זה כל
וזירוז העולם הארת
האמיתית הגאולה
ממש. בקרוב והשלימה

ירבה כן
לפגוע שקם מי כל וכנגד
היום: גם כאז הקב"ה, מכריז ישראל, בקודשי

ירבה". כן אומר ואני ירבה פן אומרים "אתם

שנעשות אלו החיוביות, הפעולות כל ירבו כן
אנשי כל ירבו כן בתורה. מוחלטת דביקות מתוך
האמונה על ושרק כחל ללא המצהירים האמת
לזירוז בפעילות העוסקים כל ירבו כן הטהורה.

והשלימה. האמיתית הגאולה

שבט, י' לקראת מתכוננים אנו בהם אלו, בימים
מלך שליט"א הרבי של השבעים הנשיאות יום
ונזמין נפרסם ובעיקר אלו פעולות נחזק המשיח,
פני לקבלת המרכזי לכנס וטף, נשים אנשים,
באודיטוריום שבט ח' שני ביום צדקנו, משיח

אביב. תל באוניברסיטת סמולרש ע"ש

שמביאה אמת
שלימה גאולה

ההרס מגמות כל ביטול עם ובעיקר והצביעות השקר ביטול עם מגיעה והשלימה, האמיתית הגאולה
השלמויות. שלושת על המשיח מלך שליט״א הרבי של המפורסמת מלחמתו זוהי היהדות. כנגד

י

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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(17.1.20) ה'תש"פ טבת כ' שמות, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1277

הרמב"ם לימוד את מחזקים

בספרו היומי הלימוד את מחזקים הרמב״ם. של ההילולא יום טבת, כ׳
חב״ד. במוקדי פרטים המצוות. ספר או פרק פרקים, שלשה במסלולי



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

שיחיו חיה תהילה ורעייתו אריאל לר'
לוזון

שיחי' שמואל ה' בצבאות החייל הבן הולדת לרגל
מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

מלמד שיחיו רבקה אלה ומרת יצחק יוסף ר' למשפחת
שיחי' מנשה מתני'ה בצ"ה החייל הבן להולדת
כרם עין אדוט, משה ור' פ"ת, מלמד, ינון ר' ולזקניהם:

מתוך טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלו ויזכו
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

המשיח. מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב טובמזל מזל

 
   
     
    
    
    
   
   
   
   
    
     

קשה... בעבודה חייהם את וימררו
י) א, (שמות

בגלות שנאמר והגלות השעבוד ענין כל
האחרון: הזמן על גם קאי מצרים

היא כי התורה, היא - חייהם את וימררו
חיינו.

קושיא. זה - קשה בעבודה

וחומר. קל זה - בחומר

ברייתא. זה - בשדה עבודה ובכל

בידינו שאין הלכתא. ליבון זה - ובלבנים
התורה דיני כל כי ברור, ודין ברורה הלכה
ומטהרין מכשירין הללו שנויה, במחלוקת
כמו כן, ואם ומטמאין. פוסלין והללו
זכו ובלבנים בחומר מצרים שיעבוד שע"י
הלכתא לבון ע"י כן גם כך תורה, למתן
התורה פנימיות לגילוי יזכו זה, שבזמננו

נפלאות. אראנו להיות לבוא, לעתיד

הזקן) לאדמו״ר אור (תורה

ודבש חלב זבת ארץ
יז) ג, (שמות

הארץ, פרי טוב כל מעצמה "זבת" פירוש
וטרדה יגיעה שום לזה הצטרכות בלי
בלבול שום היה ולא כלל, הנפש בפיזור
מכל פנוים שהיו עד ולב במוח ועמל

ה'. לעבודת טרדה
ד) נט, ע׳ (ב) בראשית חיים (תורת

בן ותלד האשה ותהר
ב) ב, (שמות

בצער, שלא שילדתו ז"ל רבותינו ואמרו
הגלויות, בחינת הוא לידה חבלי ענין כי,
חבלים שייך אינו הגואל שהיה משה ולכן,
וזהו מהחבלים, לגאול בא הוא כי בלידתו
והמליטה לה חבל יבוא "בטרם שכתוב

ז). סו, (ישעיה זכר"

סא) ע׳ תר״ל המאמרים (ספר

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:39 16:24 ירושלים

17:40 16:38 תל-אביב

17:38 16:27 חיפה

17:42 16:42 באר-שבע

17:40 16:36 ניו-יורק

אלוקי ואת - ישרש הבאים :
ו-כג). כז, (ישעיהו יעריצו. ישראל

משימות שלש אחד, חמור

מלך דבר

שמות פרשת

שמות

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

בניו ואת אשתו את משה "ויקח הפסוק על
המיוחד, "חמור רש"י אומר ".. החמור על וירכיבם
והוא יצחק, לעקידת אברהם שחבש החמור הוא

עליו". להגלות המשיח מלך שעתיד

הוא אם שהרי רש"י, של כוונתו את להבין וצריך
מספיק היה מיוחד, חמור שזהו להראות רוצה
שחבש החמור ש"הוא העובדה את מציין היה אם
שזה להוסיף עליו היה מה לשם לא. ותו אברהם"
יצחק, לעקידת חבש אבינו שאברהם חמור היה

עליו? להגלות עתיד המשיח ושמלך

לבאר רק בא לא שרש"י לומר מוכרחים אלא
את ובעיקר גם אלא החמור, של מעלותיו את
של העניין – לענייננו בנוגע שלו הייחודיות
ממדיין משה הלך כך (שלשם ישראל עם גאולת

למצרים).

חמור אותו
ללכתבשליחותו רבינו ביקשממשה הקב"ה כאשר
את לקבל משה סרב ישראל, בני את לגאול
ישנם תשלח". ביד נא "שלח באמרו השליחות
אמר משה (א) משה: בכוונת משמעויות שתי
משה (ב) הגדול. אחיו אהרון, את שישלח לה'
שידע מכיוון המשיח, מלך את שישלח לה' אמר
ישראל בני את להכניס יזכה לא כה בין שהוא

המובטחת. לארץ

החמור של מעלותיו את מביא רש"י וכאשר
והוא יצחק, לעקידת אברהם שחבש ("החמור
רומז הוא עליו") להגלות המשיח מלך שעתיד
טענותיו: על למשה הקב"ה שענה המענה את

אחיו, אהרון את ישלח שה' משה לטענת בנוגע
שחבש החמור ש"הוא העובדה את רש"י מציין
כיצד רואים שבזה יצחק" לעקידת אברהם
שזהו חשבונות. ללא ה' ציווי את קיים אברהם

משה. של הראשונה לטענה המענה

בעתיד גם
מלך את ישלח שהקב"ה השניה, לטענה ובנוגע
מלך "שעתיד העובדה את רש"י מציין המשיח,
הקב"ה לו רמז שבזה עליו", להגלות המשיח
מצרים (גאולת שונות גאולות שתי זה שאין
שהגאולה אם כי והשלימה), האמיתית והגאולה
לגאולת המשך היא המשיח מלך ע"י שתהיה
נפעלת היא וגם בה, תלויה אף והיא מצרים

משה. של בכוחו

חמור עם ויקרו שקרו אלו אירועים בשלושת
ומלך רבינו משה אבינו, אברהם (עם זה מיוחד

בבירור אופנים שלושה רואים אנו המשיח)
והשלימה: האמיתית לגאולה והכשרתו העולם

ע"י בעולם האלוקי האור גילוי אחד: אופן
עצמו מצד העולם כי העולם, של הכנעתו

הקדושה. גילוי על מעלים

כלי שיהיה העולם זיכוך יותר: ונעלה שני אופן
אלוקות. גילוי לקבל ומוכשר שראוי

שהעולם כך כדי עד העולם זיכוך שלישי: אופן
בגאולה יהיה שזה לקדוש, נהפך עצמו מצד
וראו ה' כבוד "ונגלה שאז והשלימה האמיתית

דיבר". ה' פי כי יחדיו בשר כל

החמור על רוכב
לשלושת מקבילים אלו אופנים ושלושת

החמור: עם האירועים

לא העולם התורה, שניתנה טרם אברהם, בימי
של דרכו ולכן הקדושה את להכיל יכול היה
העולם, של ושבירה הכנעה ע"י הייתה אברהם
החמור את חבש אברהם שכאשר הסיבה וזוהי
הכלים את עליו הניח רק אלא עליו ישב לא הוא

והמאכלת). (העצים שלו

ישראל בני של הזיכוך לאחר רבינו, משה בימי
לקדושה, כלי נהיה כבר העולם מצריים, בשיעבוד

ובניו. אשתו את הרכיב כבר משה ולכן

מצד העולם כאשר המשיח, מלך אצל ואילו
שמלך נאמר אז הרי הקדושה, את יגלה עצמו
האמיתית בגאולה כי החמור, על יתגלה המשיח
העולם, של האמיתית המציאות יתגלה והשלימה

קדושה". של "חפצא נעשה עצמו שהוא

(15 ע׳ לא חלק שיחות לקוטי (ע״פ



אנג'לס לוס ישראל, מעייני מרכז מנהל וולף, ראובן הרב של נאומו מתוך

עדים אנו האחרונות בשנים ישראל: עם את המלווה הפרטית' ה'השגחה את לראות

התרחשו הללו האירועים כל ישראל. עם לטובת המתרחשים רבים אירועים לשורת

היהודית. בהיסטוריה משמעותיים אירועים מציינים בהם ימים סגולה, בימי

הגאולה זמן עם לחיות
חג - (2016 בדצמבר 19) ה׳תשע״ז, כסלו י״ט
טראמפ דולנד מר לחסידות: השנה ראש הגאולה,
של ה-45 לנשיא הבחירות מועצת ידי על נבחר

ארה"ב.

הולדת יום - (2017 באפריל 6) תשע״ז בניסן י״א
טראמפ ארה"ב נשיא המשיח: מלך שליט״א הרבי
המכה בסוריה, אסד בכוחות פגיעה על מורה

שלו. הראשונה הגדולה הצבאית

השנה ראש הגאולה, חג - (2017 בדצמבר 6) תשע״ח בכסלו י״ט
ישראל. בירת היא שירושלים העולם לכל רשמית הוכרז לחסידות:

מרדכי שלום ר' חנוכה: זאת - (2017 בדצמבר 20) תשע״ח טבת ב׳
(לאחר הואשם בה העלילה לאחר מהכלא במפתיע שוחרר רובשקין

לחנוכה). השמיני וביום שנים 8

מלך שליט״א הרבי הגיע בו היום - (2018 ביוני 11) תשע״ח סיון כ״ח
הכדור בחצי העבודה התחלת יום לאמריקה, וביתו״ ״איש המשיח
ארה"ב נשיא של הראשונה ההיסטורית הפגישה לגאולה: התחתון
הפצת את לרסן במאמץ קוריאה בצפון בעולם הבכיר הדיקטטור עם

מתקיימים). שעדיין (מגעים הגרעיני הנשק

טראמפ ממשל הפורים: חג - (2019 במרץ 21) תשע״ט ב׳ אדר י״ד
מישראל. כחלק הגולן ברמת מכיר

שליט״א הרבי של הולדתו יום - (2019 באפריל 16) תשע״ט בניסן י״א
לסמל כדי שנועד המקום באש. עולה 'נוטרדאם' המבנה המשיח: מלך

ישראל. בעמו הקב"ה בחירת כנגד השקר עליונות את

מעלתה אשר בראשית׳ ׳שבת (2019 באוקטובר 26) תש״פ בתשרי כ״ז
בכר אבו המשיח: מלך שליט״א הרבי קודש בשיחות רבות מתבארת
אמריקנית פשיטה במהלך עצמו את הרג דאעש, מנהיג אל-בגדאדי,
מנהרה, תוך אל להימלט שניסה בעת נהרג הוא מסתורו. מקום על
חומר את להפעיל החליט והוא עליו התנפלו כלבים מספר כאשר

גופו. על שנשא הנפץ

הרש״ב, אדמו״ר של הולדתו יום (2019 בנובמבר 18) תש״פ בחשוון כ׳
גם (ובהם תמימים תומכי ישיבות מייסד חב״ד, של החמישי האדמו״ר
הדעת חוות את מבטל הוא כי הודיע פומפאו מייק בחברון): סניף
הן שההתנחלויות שקובעת האמריקני החוץ משרד של המשפטית
(בלימוד חברון את כמובן הכוללת הודעה הבינלאומי. החוק של הפרה

המכפלה). מערת את רכש אברהם כי למדנו יום באותו החת"ת

הוחלט בו נצח׳ ׳דידן יום - (2019 בדצמבר 11) תש״פ בכסלו י״ג
להעיד לבוא צריך אינו המשיח מלך שליט״א הרבי כי תשמ״ו בשנת
לא ש״המלך בהלכה שנאמר (כפי הספרים במשפט המשפט בבית
באנטישמיות למאבק משמעית חד הוראה על חותם טראמפ מעיד״):
עם). להיות צריך - מלך (כשיש כלאום היהודי העם את המגדירה

הרבי של הנישואין יום - (2019 בדצמבר 12) תש״פ בכסלו י״ד
את מוביל ג'ונסון בוריס הצדקנית: והרבנית המשיח מלך שליט״א
הנס בשנת מנדטים 80 של (רוב מדהים לניצחון השמרנים מפלגת
המסוכנת בהנהגתה לאחרונה שנודעה העבודה מפלגת על (5780

קורבין. ג'רמי הידוע האנטישמי בראשות ליהודים

במשפט הניצחון נצח׳ ׳דידן יום - (2020 בינואר 2) תש״פ טבת ה׳
את להרוג ארה"ב הצליחה מפתיעה, אווירית בהתקפה הספרים:
אלוף המהפכה, משמרות כוח של הבכיר האיראני הצבא מפקד

אל-מוהנדס. מהדי אבו חברו עם יחד סולימאני, קאסם

התקיים השבוע, שני ביום
ספר הכנסת של מרגש מעמד
ל'בית והדר פאר ברוב תורה,

רעננה. העיר במרכז משיח'

של שרשרת קדמה לאירוע,
את המלוות פרטיות השגחות
מנהל שמספר כפי הפעילות,
כהן: משה הרב השליח המקום,

הכרתי, שנים מספר "לפני
בעל אדם פעילותי, במסגרת
הייתי פעם שמידי אמצעים,
הרבות הפעולות את בפניו סוקר

ב"ה. אצלינו הנעשות

הכרנו, בה זמן תקופת לאחר
לתרום לו להציע בדעתי עלה
הכנסת לבית שיוכנס תורה ספר

לשימוש אצלינו,
הרבים. המתפללים
הצעתי שכאשר אלא
הוא הרעיון את לו
הסף... על אותו דחה

להציע שניסיתי לאחר
גם הרעיון את לו
בהן הבאות בפעמים
הזהיר הוא נפגשנו,
אעלה שבאם אותי
הוא שוב, הרעיון את
כלשונו. אותי, יזרוק

לא במהלכה זמן, תקופת חלפה
כלל. מצידי הרעיון את העלתי

בעיר מסתובב אני אחד, יום
את ומזמין המבצעים, טנק עם
לטנק לעלות והשבים העוברים

וכו'. תפילין להניח מנת על

באותו מקומות במספר חנינו
באחד פרטית, כשבהשגחה יום,
לזכות כדי שעצרנו המקומות
למשרדו סמוך זה היה יהודים,

אדם. אותו של

אותי ומזמין ליד, שם עובר הוא
מפתיע כשהוא למשרדו לעלות
רוצה שאני "החלטתי אותי
ולהכניסו תורה ספר לרכוש
כמה לברר תתחיל משיח. לבית

ומהודר". חדש ספר עולה

מספר לאחר אליו חזרתי
את בפניו מציג כשאני ימים,
והוא השונות, האפשרויות
סופר אצל להזמין החליט
שיכתב חדש ספר ירא-שמים,

ה'. בעזרת

הוא הנכבד, הכסף סכום את
חלק מעט, מעט להעביר החליט

פעם. בכל קטן

הסכומים את לקבל התחלנו
שמאחר אלא הראשונים,
ניכר זמן עוד שיקח וידעתי
המתנתי הסכום, להשלמת עד
מספיק סכום אצלינו שיצטבר

הענין. עם להתקדם כדי

כמובן התקופה, כל לאורך
הפעילות עם ממשיכים שאנו
אף בנתיים כשאנו עוזה, במלא
תומכי ישיבת של סניף מקימים
את ומגבירים אצלינו תמימים

ה'מבצעים'.

על אליו פניתי פעמים מספר
עוד שיוסיף מנת
שישלימו סכומים
אך הספר, רכשית את
רבות. התמהמה הדבר

בתאריך כשנה לפני
נפטר הוא טבת, ט"ז
התברר ל"ע. במפתיע
אותו ירש שאחיו
ואני רכושו, את וקיבל
עם יחד אליו, פניתי
זלמן הרב המשפיע
לעניין מנת על לנדא,
מה התורה, ספר בכתיבת אותו

ז"ל... אחיו שהתחיל

סירב הוא שבתחילה למרות
אבל הרעיון, על לשמוע
לאחיו, האזכרה מועד כשהתקרב
והתעניין מעצמו אלי פנה הוא

חדש. תורה ספר עלות על

בירורים ולאחר אלינו, הגיע הוא
והסופר הכתב סוג על החליט

התורה. ספר את נזמין ממנו

שהכסף וראיתי מאחר בנתיים,
ללא אצלינו מונח מאחיו
זלמן לרב התקשרתי שימוש,
עם לעשות מה ושאלתי לנדא
שהרבי לי ענה הוא הכסף,
אומר המשיח מלך שליט"א

בזה. להשתמש

הגיעה מה זמן לאחר רק
של כשאחיו הגדולה, ההפתעה
כי חגיגית, לנו הודיע המנוח,
תורם שהוא החדש התורה ספר
ובתרומה חשבונו על יהיה
לפעילות נשתמש אחיו של

השוטפת.

עכשיו נפלאות חסידים שיח
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לפעילות סיוע

להחזיר שעומדים ישמעו הערבים שכאשר חשבו
שמאז היא המציאות שקט; יהיה שטחים,

ממה המחבלים התרבו השטחים החזרת אודות לדבר שהתחילו
מזמן שהיו כפי מחבלים הרבה כך כל היו לא מעולם כה, עד שהיו
תש"מ) תמוז ד' מסדיגורא, האדמו"ר ביקור (בעת דוד". ב"מחנה ההסכם חתימת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

המחבלים התרבות גרם

לאירוע ההזמנה מודעת

וולף ראובן הרב

העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
הפצת את ומרחיבים מצטרפים

שבוע. מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון
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בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בחיים שלב בכל קודש אגרות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

אל "והלכת דברים בספר המופיע הפסוק על
שם". שמו לשכן אלוקיך ה' יבחר אשר המקום
הביאור: את המשיח, מלך שליט"א הרבי מביא
הולך הוא אין מסויים למקום בא יהודי "כאשר
העליונה ההשגחה אלא עצמו, מדעת לשם
שם לפרסם כדי שם", שמו "לשכן אותו מוליכה

אלוקות".

מסויים, למקום מגיע והאדם קורה פעם לא
האלוקות. פרסום - ביאתו מטרת את שם ומגלה
עסק בעלת אברהמי, שיראל למרת אירע גם כך

אברהמי". "שיראל והמותג צנועים לבגדים

מפתיעה הצלחה
את פתחה היא שנים מספר כשלפני החל הכל
ביגוד לספק כדי שנועד שלה, הפרטי העסק
נרחבים לקהלים ושיווקו ההלכה, בדרישות צנוע

האינטרנט. רשת באמצעות

פנים, לה האירה ההצלחה כשב"ה השנים עם
גם שלה, למותג נחשפו קשה, עבודה ולאחר
המבקשות להבדיל, יהודיות שאינם נשים

לובשיהם. את המכבדים בגדים לרכוש

קרה זה כל סיפרה, היא ביותר, מפתיע זה היה
בעלת ערביה מאשה דווקא צפויה, לא בצורה
בחו"ל, רחבים קהלים בקרב גדולה השפעה

הבגדים. את אצלי לרכוש שהמליצה

מיוחדת, לתוכנית להגיע לה הוצע זה בשלב
ומציעים הון אנשי בפני העסק את חושפים בה
מלאים כשותפים כסף סכום להשקיע להם

העתידיים. ברווחים אחוזים תמורת

יזמים מפגישה שנים, מספר הפועלת התוכנית
עומדים חלקם דרכם, בתחילת חלקם 'קטנים'
את מציגים כשהם משמעותית, הרחבה בפני
ופונים בקצרה, העסקית ההתרחבות חזון

אמצעים (בעלי משקיעים חמישה לאותם
לאור מעוניינים, הם אם המחליטים כמובן)
או מיזם באותו להשקיע העסקיים חושיהם

רבים. לצופים משודרת התוכנית עסק.

מתוכננת לא הצעה
לצרף ביקשה לתוכנית שהגיעה אברהמי גב'
מנת על העסקים, אנשי את העסק לתוך אליה
החזון את ויעשירו - ה' בעזרת - שיסייעו

וקשריהם. נסיונם מתוך העסקי

היא שהקימה, העסק את בפניהם שפרשה לאחר
אלף מאות חמש של סכום להשקיע להם הציעה
כשהכסף בעסק. מסויים אחוזים תמורת שקלים
הלא לקהילות בחו"ל השיווק לפיתוח יוקדש

אלו. בבגדים המתענינות יהודיות

התמקחות מתחילה כלל בדרך זה, בשלב
העסקים אנשי כאשר העסק, בעל עם מצולמת
אחוזים ולקבל השקעתם את להקטין מבקשים
מההצעות חלק בתחום. כמקובל יותר, נרחבים

ככאלו המשקיעים אצל כלל מתקבלות לא
בעיניהם. בהם להשקיע ששווה

לקבל המשקיעים אחד מיהר מפתיע, באופן אך,
לתוכנית חבריו בעוד שהוצעה, כפי הצעתה את
הונחה כאן להשקעה. להצטרף הם גם מבקשים
הניתנים האחוזים את שהגדיל הצעה בפניה
שבע של יותר גדולה כספית השקעה תמורת
חזון על המעידים שקלים, אלף וחמישים מאות

בעיניהם. הרווחים מימוש

אישי נס
הרי ההצעה, על מייד שמח היה אחד כל אם
היא כי מיידית להם ומודיעה מפתיעה שהיא
המשיח מלך שליט"א לרבי ולכתוב לצאת רוצה
האגרות באמצעות ברכתו את ולבקש הענין על
והברכה התשובה את שקיבלה לאחר רק קודש.
והבנות הנשים מעלת על המדבר (במכתב
הסכמתה. את מביעה היא בעולם), ותפקידם

מכך פליאתם את שהביעו באולפן ליושבים
ברכתו, את לקבל בלי צעד עושה לא שהיא
האישיים בחייה כי בהתרגשות מספרת היא
בלידת לגמרי, הטבע מעל ניסים כבר ראתה
הרופאים. של תחזיותם נגד הראשון, בנה
את אפילו משכנעים בביטחון הנאמרים דבריה

הציניקנים...

הוא התוכנית, בעקבות שהגיעה הגדול הרווח
מלך שליט"א לרבי הכתיבה לנושא נרחב פרסום
התוכנית, שידור שלאחר כשבימים המשיח,
לאתר גם כמו קודש, האגרות למרכזי פנו רבים
והעצה הברכה את לבקש מנת על אגרות.קום

האישיות. לבקשותיהם

נביא של שמו ולפרסם אלוקות" שם "לפרסם
המשיח. מלך שליט"א הרבי - ישראל

ההצלחה את להכפיל
בהשפעתו מהצלחתו במכתבו לקרות ביותר לי ...ונעם
עד הצלחתו אשר רצון ויהי הצעירים, ארגוני על
לסיוע התאמצות תוספת ובמושפעיו בו תעורר עתה
זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק במוסדות
רוצה מנה לי שיש מי אדם, בני בטבע המבואר ועל-דרך
שכמה מאות, ארבע רוצה מאתים לו שיש ומי מאתים,
לרוחניות השייכים בענינים להיות צריך ככה פעמים
בברכות יוסיף שהאמור פשוט וגם ומובן ולקדושה,
ז׳קסו) (מאגרת הפרטים. בעניניו גם השי"ת

יחיד בן כמו יהודי כל
בקודש פעולתו ואודות בריאותו מצב אודות כותב

ב... אשר הרשת ספר בבית

הספר בית בהתפתחות הצלחה שרואה וכיון

בהתפתחות בודאי כן שכותב, כפי ובהתלמידים
עידוד בו להוסיף צריך שזה ובודאי בודאי הלימודים,
האמור עפ"י שהרי אמתית, ושמחה רוח והרמת רוח
מענין גדולה שמחה לך אין אלקיך ה' את ואהבת
אשר הבעש"ט פתגם וכידוע למעלה. שמחה המביא
בטובתם ונח"ר שיהי' איזה ישראל לבן הקב"ה אהבת
ישראל של לבן שמקרב הקודש טהרת על חנוך
שלא אלקינו ה' אצל שמחה מביאה שבשמים, לאבינו
לבנם ואהבתם הורים משמחת יותר גדולה בערך

זקנותם. לעת להם שנולד יחידם

פעולתו הטוב בחלקו שכשיתבונן מובן מהאמור
רק לא בו ויגרום לבו שייטיב חזקה תקותי האמורה,
גם תביא וממילא שמחה, גם אלא לבב וטוב מנוחה
כפי שעושה הרופא הוראת במילוי ובהצלחה בריאות
ז׳קסז) (מאגרת זה. במכתבו שכותב

התוכנית מתוך

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

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