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הלשון ממטבעות אחד הינו ענק", גבי על העומד "ננס
דורות להבהיר: שנועדה המשיח, מלך שליט"א הרבי של

את להביא זכו לא ישראל, עם של זוהר בתקופות ענק
כתחתית שהוגדרו מי אנחנו, שדווקא זה כייצד הגאולה,

והשלימה. האמיתית הגאולה את להביא זוכים העקב,
התשובה. זו הענק" גבי על העומד "כננס

לדברים זוכה הוא זאת ועם שבננסים" "ננס אכן דורנו
לאחר באים, שאנו משום דווקא אבל זכו, לא שדורות

את לנו וסללו פרצו שהם לאחר נפשם, ומסירות עבודתם
שאנו משום דווקא הדרך.

הישיגיהם על נשענים
הרוחניים. ובעיקר

חודש ראש יחול השבת,
הגאולה, חודש תמוז,

יוסף רבי נגאל בו החודש
הרבי שניאורסון, יצחק

השישי האדמו"ר הקודם
ממאסרו חב"ד, בשושלת

הקומוניסטית. ברוסיה
שלו הענק הגבורה במאבק
היהדות גחלת על לשמירה

הכפירה, מעצמת מול
עבור הדרך את הרבי סלל

ועמך חסידיו שלוחיו,
איתנה לעמידה ישראל,

למנוע המנסה גורם כל מול
התורה בקיום יהודי ולעכב

לדורנו. גם עד ומצוות,

נפש מסירות ענק
מכיר אינו הוא כי הרבי, החליט למאסר כניסתו מרגע

ואפס. אין הם ולגביו והכלא, המשפט מערכת בכל
במחיר כך על "לשלם" כשנאלץ גם השתנתה לא עמדתו
הינו תמוז, חודש ראש שיער. מסמרי עינויים של גבוה

זו. בפרשה השיאים אחד התחולל בו היום
כלאו, בחדר לרבי נכנסו הצהרים לפני עשרה אחת בשעה

וציוו שוטרים שלושה
הייתה כוונתם לקום. עליו

אך שיחרורו, על לו להודיע
לא הוא כי להם ענה הרבי
קבעו הכלא תקנות יקום.

לעמוד. האסיר על שהיא, הודעה כל מסירת בעת כי
מרותם. את לקבל שלא מהנהגתו כחלק הסכים, לא הרבי
באה לאחריה קשות. הרבי את היכתה השוטרים קבוצת

ואחריה הרבי את שהכתה שוטרים, של שניה קבוצה
אך מאוד, קשות אותו שהכתה שלישית קבוצה באה
כבוד אחר אותו הזמינו נשבר, לא הרבי כי משנוכחו

ונשלח מהכלא משתחרר הוא כי לו הודיעו שם למשרד
גלות. לעיר

לנסוע ולהכריחו לו להצר אוסריו ניסו זה בשלב גם
אך בשבת, גלותו, לעיר
יסע לא כי הבהיר הרבי

ייאלץ אם גם בשבת
אכן וכך בכלא להשאר

ג' ראשון, ביום רק היה.
מכותלי הרבי יצא תמוז

הכלא.

הגאולה יום
הרבי עמד שעות בתוך

רציף מול הרכבת בתחנת
יהודים באלפי וגדוש מלא

גם כמו לללותו, שבאו
החשאית, המשטרה בלשי

חת: ללא הכריז מולם
עמנו אלוקינו ה' "יהי'

אבותינו עם היה כאשר
יטשנו.. ואל יעזבנו אל

לדתנו.. שנוגע מה שבכל כל, לעין גלוי להכריז אנו חייבים
תוקף בכל להצהיר עלינו דעתו.. עלינו שיכפה מישהו אין

המסירות-נפש כח תוקף ובכל היהודית עקשנותינו
אל ובנביאי במשיחי תגעו אל - שנה אלפי זה היהודית

על "כננס דורנו עומד זו, נפש מסירות של גבה על תרעו".
בא". - המשיח מלך - זה "הנה ורוקד שר הענק" גבי
בת של באמפיתאטרון יתאספו הקרוב, שלישי ביום

וטף, נשים אנשים, ישראל, בית המוני הגאולה, עיר ים
בתמוז, ג' הגאולה יום לרגל ארצית והתוועדות לכינוס

שהרבי הטהורה, האמונה לשיאה מגיעה גם בו היום
גאולת אותנו גואל וקיים, חי המשיח מלך שליט"א
הזמר כוכבי עם וזמרה שירה ברוב זה וכל עולמים,

האמיתית הגאולה שמחת עצומה, שמחה מתוך החסידי,
ממש. ומיד תיכף שתהיה והשלימה

הגאולה לעצרת כולנו
להתכנס צפויים הקרוב, שלישי ביום

בית המוני ים, בבת באמפיתאטרון
ל"עצרת וטף, נשים אנשים - ישראל
הארצית ההתוועדות ומשיח" גאולה

בערב, 7 בשעה יחל האירוע תמוז. ל-ג'
בחלק ציבור. ואישי רבנים חלק בו ויטלו
דוידי אודי הזמר כוכבי יופיעי האומנותי
הארץ. רחבי מכל הסעות פיאמנטה. ואבי
.077-3136-770 בטלפון: נוספים פרטים

לקיץ מיוחד מופע
הקייטנות הקיץ, אירועי תחילת עם

המופע-היחיד את להזמין ניתן והמחנות,
לוזיה, יפתח ר' השחקן של לילדים
שמחה באוירה חינוכי מסר הכוללת

הרצאה להזמין ניתן כן, כמו ומצחיקה.
.054-793-5657 למבוגרים: לאירועים

והמציאות המושג – משיח
המסבירה חדשה חוברת לאור יצאה

המשיח מלך נושא את פרטני באופן
עמודים 32 בחוברת הקרובה. והגאולה

גם הרחב. לציבור ונגישה קלילה בלשון
בהרחבה, שם מובא הגאולה נבואת ענין

מכל המבקשים והסבר קריאה ודברי
טובים במעשים להוסיף ואחת אחד
המלאה ההתגלות את להחיש בכדי

ההפצה במרכז להשיג ניתן והמושלמת.
.077-5123-770 טל': ממש, –

ג׳ לרגל ארצית והתוועדות לכינוס ישראל, בית המוני הגאולה, עיר ים בת של באמפיתאטרון יתאספו אי״ה שלישי ביום
עולמים גאולת אותנו גואל וקיים, חי המשיח מלך שליט״א שהרבי הטהורה, האמונה לשיאה מגיעה גם בו היום בתמוז,

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(11.6.10) (5770) ה'תש"ע סיון כ"ט קורח, פרשת קודש שבת ערב

ומשיח גאולה לעצרת כולנו
ים! בת אמפי - תמוז ג' שלישי יום

ב"ה

גאולה חוגגים
טהורה באמונה

801

עיתון את מחזיק הק׳ כשבידו יוצא המשיח מלך שליט״א הרבי ה׳תנש״א. תמוז י״ג
והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה ע״י שי״ל והשלימה״ האמיתית ״הגאולה

ו"הגאולה" המשיח מלך



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

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

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

תניא תהלים חומש

צמח מרדכי הרב הרה"ג
זצ"ל אליהו סלמאן הרב בן

ה'תש"ע סיון כ"ה נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

והשלימה האמיתית בגאולה

ישראל ר'
פולק הלוי ע"ה פערל ומרים שלמה ב"ר

ה'תש"ע סיון כ"ה נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

והשלימה האמיתית בגאולה

נשמת נשמתלעילוי לעילוי

 
     
   
   

   
     
      
   
     

     
 

    

תחתיהם אשר האדמה ותבקע
לא) טז, (במדבר

עושה הקב"ה מקום שבכל ללמדך
שנאמר צרעה ע"י ופעמים .. שליחותו

הצרעה". את "ושלחתי כג) (שמות

הצרעה את הקב"ה כששלח רבותינו אמרו
מה ראה האמורים את להרוג ישראל לפני
את השמדתי "ואנכי ב) (עמוס בהן כתיב
גבהו ארזים כגובה אשר מפניהם האמורי
ממעל פריו ואשמיד כאלונים הוא וחסון
ימין של עינו לתוך נכנסת היתה וגו'",
ומת. ונופל מתבקע והיה ארסה ושופכת

שליחותו לעשות הקב"ה של דרכו שכן
שלח עליו המתגאין לכל קלים דברים ע"י
להודיעך מהם להפרע קלה בריה להם
עתיד לבוא ולעתיד ממש גבורתן שאין
דברים ע"י האומות מן ליפרע הקב"ה

ההוא ביום "והיה ז) (ישעיה שנאמר קלים
מצרים יאורי בקצה אשר לזבוב ה' ישרוק

אשור". בארץ אשר רבה)ולדבורה (במדבר

כא) יז, (במדבר מטותם בתוך אהרן ומטה

יהודה ביד שהיה המטה הוא אומרים יש
אומרים ויש בידך" אשר "ומטך שנאמר
פרח ומעצמו משה ביד שהיה המטה הוא

אהרן". מטה פרח "והנה שנאמר
וחתכה אחת קורה משה נטל אומרים, ויש
כולכם להם ואומר נסרים עשר לשנים

מקלכם. טלו אחת מקורה
כ) (משלי שנאמר משום כך? עשה ולמה
יתגלע", אויל וכל מריב שבת לאיש "כבוד
והפריח לח היה מקלו יאמרו שלא
שם עליו ונמצא המקל על הקב"ה וגזר
יז) (במדבר שנאמר בציץ שהיה המפורש

ציץ". ויצץ פרח רבה)"ויצא (במדבר

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:27 7:09 ירושלים
8:30 7:24 תל-אביב
8:32 7:17 חיפה
8:28 7:25 באר-שבע
9:17 8:09 ניו-יורק
ראש-חודש: שבת הפטרת 

"והיה פסוק וכופלים כסאי" "השמים
ראשון פסוק מכן ולאחר חודש" מידי

חודש". "מחר מהפטרת ואחרון

רבינו משה של המיוחד החיבור

ויאמר מאד למשה "ויחר בפרשתנו הפסוק את
"לפי רש"י: מפרש גו'", מנחתם אל תפן אל ה' אל

תפן אל מחר לפניך מקריבים שהם הקטורת פשוטו
חלק להם שיש אני יודע אומר והמדרש אליהם.
לרצון לפניך יקובל לא חלקם אף צבור בתמידי

תאכלנו". ולא האש תניחנו
להקב"ה האומר רבינו, משה של בדבריו והעניין

אנשי אל השייך בקרבן חלק אותו אל יפנה שלא
חלק נעשית השקל שמחצית לאחרי גם קורח:

ציבור הקרבן עם ליחיד שייכות יש הציבור, מממון
שאינו דבר שלו, השקל מחצית נתינת ע"י שנקנה

משה ע"י רק אלא בעצמו, להבין אחד לכל ניתן
הדור, נשיא שהוא רבינו,

הם ויחיד צבור הרי הדברים, וטבע סדר לפי כי
דקרבן בקרבנות, וכמו הפכיים, וסוגים גדרים שני
הרי ולא שונים, מינים שני הם ציבור וקרבן יחיד

זה. כהרי זה

יכול הדור נשיא רק
של סדר "סדר", של גדר מצד הוא זה כל אבל

שהוא כפי אבל עצמו. מצד יחיד של וסדר ציבור
הרי - הכל" הוא ש"הנשיא הדור", "נשיא מצד

שהוא וכמו המעלות. שתי את לאחד ופעולתו בכחו
אלה ענינים ששני - עצמו הנשיא למציאות בנוגע

איש הוא הרי אחד מצד עצמו: בנשיא נכללים
ונוגעים שייכים ופעולותיו עניניו כל ולאידך, אחד,
שבו, הנשיאות בענין הוא זה דרך ועל כולו. להכלל

כולו, הכלל על נשיאות רק לא היא שהנשיאות
בפני בפרט ואחד אחד כל של הנשיא הוא אלא

עצמו.
ובאה נמשכת הדור", "נשיא משה, מצד דוקא ולכן

שגם בפועל), פירות ועושה (הפועלת הידיעה
ציבור קרבן של גדר הוא כולם שכל ציבור, בתמידי

לא יחידים, של השתתפות שותפין, קרבן ולא
ב(קרבן) שישנן המעות ובמילא היחיד, חלק יתבטל

לגמרי, אחרת ובשלימות יותר נעלה שהוא ציבור
שהוא כפי רק לא ליחיד, גם וקשר שייכות להם יש
בפני ופרט חלק שהוא כפי גם אלא מהציבור, חלק

עצמו.

אחד לכל נפש מסירות
תמוז, לג' בסמיכות שנים בכמה חלה קורח פרשת
מורי קדושת לכבוד לו" ניתנה "חופשה אשר היום
על נאסר אשר ממאסרו הדור, נשיא אדמו"ר, וחמי

הדת. וחיזוק התורה הרבצת
הגדולה" ב"עבודה ראינו זו רעיונית ונקודה

שאף הדת" וחיזוק התורה "בהרבצת עבד אשר

להצבור הנוגעים ורחבים גדולים בממדים שהיה
צאתו לאחר מזה ויותר ברוסיה (הן ישראל וכלל
ח"ו זה ידי על נגרע לא זאת בכל ההיא), ממדינה
והפרט היחיד בטובת וההשתדלות מההתענינות

עצמו את שהניח ועד בגשמיות, וגם ברוחניות
אדם שאותו אף פרטי, איש של טובתו בשביל

של בסוג כלל היה שלא רק לא עמו הטיב שהרבי
כלל. בערכו שלא שהיה אלא ומצות", בתורה "חברו

ואחת אחד לכל הדור נשיא ממשיך זו ומעלה
וחיזוק התורה בהרבצת ועוסקים בדרכיו, ההולכים

היהדות בהפצת ולפעול לעסוק שיוכלו הדת,
לגרוע שלא זה עם וביחד ולצבור, לכלל והמעינות

הפרט. לטובת בההשתדלות

לגאולה מגאולה
הגאולה את פועלים זה באופן העבודה ידי ועל

אחד כל של גם אלא כולו ישראל כלל של רק לא
תמוז, בי"ב-י"ג בגאולתו שהיה [וכמו בפרט ואחת
גאל בלבד אותי "לא הידוע: במכתבו שמדייק כמו

תורתנו מחבבי כל את גם אם כי תמוז בי"ב הקב"ה
ישראל בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הק',

מצבו עם התחשב (מבלי ישראל איש כל כי יכונה,
ה' עם תמים לבו המצות) וקיום בשמירת הפרטי

— ותורתו"]
את אלא ישראל, כלל את רק לא גואל שהקב"ה

לאחד תלוקטו "ואתם שכתוב כמו ואחת, אחד כל
שכותב וכפי עצמו, בפני יחיד כל ישראל", בני אחד
וכולם איש", איש ממש בידיו "אוחז שהקב"ה רש"י
בגאולה הנה" ש"ישובו גדול" ב"קהל יחד מתאחדים

ממש. דידן בעגלא והשלימה, האמיתית
תשל״א) ניסן י״א תשמ״ז, קרח ש״פ שיחות (עפ״י
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של המופלאה באישיותו מיוחד, פן
השבוע שנלב"ע אליהו, מרדכי הרב

הדין". "פסק נושא היה לעולמו,
הרבי עם לו שהיו פגישות במספר
בינהם דובר המשיח, מלך שליט"א

לזירוז דין בפסקי הצורך אודות
הגאולה.

אמר אף המשיח מלך שליט"א הרבי
שכזה. דין פסק לפרסם אליהו לרב

דין" "פסקי בתחום רבות שפועל מי
מנהל ליפש יצחק הרב הוא שכאלו,

השבוע שסיפר בצפת, חב"ד בית
הרב עם לו שהיו מפגשים כמה על
משיח נושאי סביב אליהו, מרדכי

וגאולה:
מדבריו לצטט אבקש כך, "ראשית

ברבים. שנאמרו
מרדכי הרב ביקר שנים, כעשר לפני
להזמינו ופנינו צפת, בעירנו אליהו,

הישיבה תלמידי בפני לדבר לבוא
בעיר. השוכנת הגדולה

במקום, היחיד ביקורו זה היה לא
אליה, שנכנס כמי

שמפורסם וכפי
מקום, בכל הדבר

מתנהלת זו, ישיבה
שהרבי הפרסום בקו

מלך הוא שליט"א
הבא דבר המשיח,
בשלט ביטוי, לידי

בקיר הגדול ה"יחי"
ובמיוחד האולם

בכותלי הנערכים באירועים
בשלטים מופיע אז הישיבה,

אלו. כיתובים
לומר אליהו, הרב בחר דבריו, בין

לשמוע שנאסף הגדול לציבור
מלך יבוא "בקרוב כי דבריו, את

הוא ראשון כשביום ואזי, המשיח,
בתור אעמוד אני אף דולרים יחלק

כוונתו את מבינים כשכולם לקבל..."
כף. ומוחאים

* * *

מספר לפני שאירע נוסף אירוע
אחד של חתונתו בעת היה שנים,

ברמת החב"דית הישיבה מתלמידי
מרדכי הרב בחתונתו, כאשר אביב,
הקידושין. מסדר הרב היה אליהו
לב שם החופה, שנסתיים לאחר

של שונות להתלחשויות הרב, כבוד
הרב פנה סדר, ובחוסר וחבריו החתן

כך. על ושאלו לחתן בנעימות
שכנהוג, רוצים "חברי החתן: השב

בסיום כעת, אדוננו" "יחי יכריזו

שלא מעדיף אני ואילו החופה,
יווצר שלא מנת על זאת, לעשות
כלפי נעים לא יהיה שאולי מצב

הכלה. משפחת
אך להכריז, שצריך "נכון הרב: השיב
אני תכריז, אתה שדווקא צורך אין
אי את אחסוך וכך במקומך, אכריז

החתן. - לך הנעימות
אדוננו" "יחי הכריז הרב ואכן

סיפוקם, על הצדדים כל באו כשבכך
ביום לחתן נעימות אי שתגרם ללא

חופתו....

* * *

יחסו את הממחיש נוסף אירוע
לאמונה הרב, כבוד של המיוחד

המשיח, מלך הוא שליט"א שהרבי
למצוא ניתן האחרונות, בשנים גם

הבא. בסיפור
שלפני בצה"ל, קצין הינו שור, אביב

שירותו סיום עם שנים, מספר
וללמוד לעבור ביקש הצבאי,

בישיבה.
הוא לבטים, לאחר

להגיע החליט,
חב"ד לישיבת

ברמת השוכנת
שכאן אלא אביב.

התחילו חבריו
הדבר שאין לשכנעו

שהם תוך רצוי,
כך על מסתמכים

כי הקובע ברור, קו ישנו שבישיבה,
המשיח. מלך הוא שליט"א הרבי
אינו אליהו מרדכי הרב "אפילו
חבריו. לו אמרו לזה", מסכים

ואני אלי, פנה הוא לו בצר
שמעתי כבר מסויימת שבהזדמנות

להחתים שרצה בעצמו, אליהו מהרב
ישראל עם את שילכדו רבנים

מלך הוא שליט"א שהרבי באמונה
בעצמו שיפנה לו הצעתי המשיח,

ההתלבטות. את לפניו וישטח לרב,
שם לירושלים, עלה הוא ואכן,

כשהוא בוקר, בשעת להגיע הצליח
הנץ עם המוקדם במנין התפלל
את ניצל הוא ולאחריה, החמה,

את לרב, להגיש מנת על ההזדמנות,
האמונה לאור והתלבטותו: שאלתו

- המשיח מלך הוא שליט"א שהרבי
שם? בישיבה ללמוד האם

חם באופן בכתב, לו השיב הרב
שהשפיע מה הישיבה, על ואוהב

שם. וללמוד לעבור nעליו

חופי לעבר השנאה משט לעצירת ההשתלטות ממהלך שיצאו המזעזעות בתמונות נדהם, צפה ישראל עם
רייזמן דמיטרי של מאמרו מתוך החיילים. של תגובתם כמעט-אפס את לראות הוא יותר המדהים עזה.

התדמיתמדינה אחוזה מחלת התדמית מחלת אחוזה מדינה
את ו"נשמע" בואו ללוחמינו? יד אוזלת באה מאין

עצמם: הלוחמים
מהמסוק הראשון החייל שירד אחרי דקות "שבע
באש..." פתיחה השייטת מפקד אישר ל׳מרמרה׳,
במכות השייטת לוחמי עונו דקות שבע דקות? שבע
במשך פעמים כמה ירו! ולא – וסכינים ברזל מוטות אלות, באמצעות

בודד? חייל להרוג מוסלמי המון יכול דקות שבע
"אישר מאוד-מאוד: הארוכות האלה, הארוכות הדקות שבע ולאחר
לעבר חיה אש פתיחת לאחר סלקטיבית אש פתיחת השייטת מפקד
מפקד הוא, כי מדוע? חיה!!! לאש בתגובה רק סלקטיבית! כוחותינו".

מידתית". לא ב"תגובה שיואשם חשש השייטת,
ר' וסרן וגרזנים". סכינים שאחזו עשרות כמה אותי "הקיפו מעיד: ר' סרן

הפקודה. לפי פועל הוא כי מדוע? יורה. לא
לזה נתנו אבל מועט, הוא אזרחים עם שלנו העבודה "ניסיון חושף: א' סרן
אותו היה מה לנחש קשה לא המקרה בנסיבות ובאימונים". בתדריכים דגש

ואופן!". פנים בשום - פקודה ללא באש לפתוח "לא הדגש:
גרזנים אלות, באמצעות אותנו והיכו השתוללו "הם ממשיך: ר' סרן
אנשים בעשרות מוקף כשהוא שלי הלוחמים אחד את ראיתי וסכינים.

יורה... לא ר' וסרן הפסקה". ללא אותו שהיכו
אחד וגרזנים. בסכינים שאחזו עשרות כמה אותי "הקיפו ממשיך: הוא
דרכתי בסכנה שחיי שהבנתי ולאחר שלופה סכין עם אלי התקרב מהם
שהשליכו איש 20 לפחות עלי התנפלו לפתע בודד. כדור ויריתי הנשק את
סרן ירה וגרזנים סכינים עם צמאי-דם מוסלמים 20 נגד מהסיפון". אותי

אחד... בודד כדור ר'
סרן מסיים המוסריים", הערכים על-פי ופעלנו עלינו המוטל את "עשינו

מצמררת. באמירה עדותו את ר'

על-מנת לא האויב, את להרתיע על-מנת פעלו לא השייטת לוחמי
המוסריים"! הערכים "על-פי אלא מבצעיים, צרכים לפי לא להכניעו,
הלוחמים! מוחות את האויב של הפסיכולוגית הלוחמה שטפה כמה עד
הוא באשר אדם כל של וזכותו ביותר הבסיסי האינסטינקט את אפילו
המוסריים" "הערכים של המזבח על וחייליו ר' סרן השליכו עצמית להגנה

וה"מידתיות"!
הם החיילים לא שקיבלו. הפקודות לפי בדיוק פעלו הקומנדו לוחמי
- לתדמיתה דאגה של אחוזת-דיבוק היא ישראל הפקודות. אלא הבעיה,
בעיני והאירים, הטורקים בעיני האו"ם, מוסדות בעיני גולדסטון, בעיני
עשור לפחות מזה מהיום. לא בנו אוחז הזה הדיבוק ואובמה. האירופים
העם בעיני לא רק העולם. כל בעיני לתדמיתה הרשמית ישראל דואגת
כאשר להיהרג נשלחים הם להפקר. הפכו הלוחמים, מיטב ילדינו, שלה.

בעליל. אבסורדיות פקודות באמצעות גבם מאחורי קשורות ידיהם
אם ישתנו, לא הצה"ליות הפקודות אם תתעשת, לא ישראל ממשלת אם
פעולה לדפוס יוחלף ולא יוזנח לא - "השיטור" - הנוכחי הפעולה דפוס
קטלניות יהיו נגדנו הפסיכולוגית הלוחמה של התוצאות "מלחמה", של

(היל"ת). ביותר...
שהוא או עיוור שהוא או - בזאת מודה שלא ומי במלחמה, אנחנו
הלוחמה פסיכולוגית. בלוחמה מדובר הנוכחי, בשלב בינתיים, שקרן.
השאלה העליונה. על הזה בשלב האויב של וידו פירות נושאת הזאת
על-מנת נפש תעצומות די בתוכנו יש האם חיים? חפץ עם אנו האם היא,

ל-ה-י-ל-ח-ם. וסוף-סוף להכיר נקלענו? אליה במציאות להכיר

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יב. פרק תרומות. הל'

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

א. פרק מעשר. הל'

ב. פרק

ג. פרק

ג-ה. פרק עירובין. הלכות

ו-ח. פרק

א-ג. פרק עשור. שביתת הלכות

א-ג. פרק יו"ט. שביתת הלכות

ד-ו. פרק

א. פרק ומצה. חמץ הלכות ז-ח. פרק

ב-ד. פרק

כט

ל

א

ב

ג

ד

ה
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המשיח ומלך אליהו מרדכי הרב

הגאולה אתר של הוידאו מדור

הריכשיהודי מעמיד עצמו בתוקף המתאים, הרי  המתאים, בתוקף עצמו מעמיד כשיהודי
של מציאותו וכל מתפעלים, הלנוכח האמתאמת לנוכח

נהיההכח המעלים ומסתיר - מתבטל, ויתר על כן: הוא נהיה  הוא כן: על ויתר מתבטל, - ומסתיר המעלים הכח
עולם"למסייע לכך שארץ ישראל לגבולותיה תהיה "נחלת עולם" "נחלת תהיה לגבולותיה ישראל שארץ לכך למסייע

תשל"ח) קטן (פורים

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

התוקף מול מתבטלים

אליהו מרדכי הרב
המשיח מלך שליט״א הרבי עם

שבוע! מידי - מצולם מלכות" ב"דבר שיעור
והזמרה, השירה קטעי הנאומים, וגאולה, משיח כנסי

מיידית! לצפיה - הפסוקים אמירת
ה'! צבאות חיילי - ישראל לילדי מיוחד מדור

www.hageula.com



ומשיח" גאולה על מדברים כולם "היום

למנהיג הילד את להפוך
בעתיד. הסתדרותו ואופן שי' לבנו... בהנוגע

בכמות קצרה שהיתה אף בשיחתנו, אשר וכמדומה
מביתם, לשלחו אין עתה שלעת דעתי אמרתי הזמן,

אחר במקום עליו השגחה תהיה לא שבודאי כיון
בכדי זה עם ביחד אבל בבית, להיות שאפשר כמו

העיקר והוא ועוד מיוחד פינוק של ענין תהיה שלא
על נוסף לו להמציא יש שלו, המרץ את לחזק

המנהיג, יהיה שהוא עסקנות של ענין גם לימודיו
עמהם שילמוד ממנו, צעירים ילדים קבוצת וכמו
שהצלחה במוחש ורואים וכיו"ב, קדש, בלימודי
שי' וכשהוריו ובעצמאות, במרץ מוסיפה בדבר

לזמן שמזמן בודאי מקום, בקירוב זה על ישגיחו
ויותר. יותר שיתקדם באופן בתפקידו להוסיף יוכלו

ז׳שעב) (מאגרת

מחסידים חסידות ללמוד
וגם מובן - התורה פנימיות לימוד דבר על כותב ...
הנישואין. לפני גם בזה (וזוכים) שמחוייבים פשוט
ללמדה צריך - החסידות לתורת שבנוגע מובן כן
לימוד בידם שהייתה המחברים אלו בספרי דוקא
ז"ל, הבעש"ט למורנו ועד איש מפי איש וקבלה

החסידות... תורת ז׳שסז)מגלה (מאגרת

המבטא את לשנות לא
אחינו כמבטא שהוא המבטא ישנה האם לשאלתו

מיוחד טעם אין באם . . הספרדים בני-ישראל
אל זה, על גם להמליץ יש וכיו"ב, המבטא לשינוי

ופשטיה. ונהרא ונהרא אבותיכם מנהג תשנו
ז׳שמו) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

אליהו, מרדכי הרב התראיין תנש"א, קיץ בשלהי
כשבמשך והשלימה", האמיתית "הגאולה לעיתון
משיח, בעניני ההתעוררות על השיב ארוכה שעה

משיח ביאת לזירוז הדין פסק הקרובה, הגאולה
מהראיון: קטעים ועוד.

הגאולה נושא על הרב מכבוד לשמוע מבקשים
שהיינו לניסים בהתייחסות נתחיל לה. וההכנה

המפרץ. מלחמת במהלך להם עדים
ניסים – אלה בניסים רואה אני אליהו: הרב

ניסים אלה שהיו בכך מהכלל, יוצאים מיוחדים,
היו בעין. עין הניסים את ראו כולם גלויים,

יצאו וב"ה ישראל מדינת חצי להצית איומים
על לה' להודות צריכים אנו וברחמים. בחסד מזה

להודות צריכים אנו בעיקר לנו שעשה הניסים
לא כי לראות ישראל עם נוכח ההיא שבתקופה
ההצלה. את לנו שהביאו הם ידי" ועוצם "כוחי

של שלב ה"טילים" בתקופת שראו כאלה היו
כך, זאת רואה לא אני משיח. חבלי – יסורים
סבלו, הורינו הותר. די סבלנו שיסורים כיוון
יסורים. מדי יותר ב"ה עברנו סבלנו, בשואה

צדקנו. משיח ע"י שניגאל הזמן כבר הגיע עכשיו
חן מצאו לא שדברי החרדיים העיתונים אחד

היכן לי וסימנו עיתון פעם לי שלח בעיניו,
שהרב יתכן זה כיצד עלי, כתבו ושם לקרוא.

ביסורי מאמין לא לציון, הראשון אליהו, מרדכי
חזרה, שלחתיו העיתון את לקחתי המשיח.

לא וביסורים במשיח! מאמין "אני בצידו וכתבתי
שיסבול!... – ביסורים שמאמין מי מאמין!

המשיח בביאת האמונה
לגאולה? יעד תאריך לקבוע ניתן הרב לדעת האם

שכבר כיוון תאריכים, בעד אינני אליהו: הרב
יבוא משיח שאומרים כאלה יש הקיצים. כל כלו

בהחלט! זאת שולל אני זה, בחודש או זה בחודש

המשיח לא! להם, אומר אני ובתקיפות) (נמרץ
אתמול! לבוא היה צריך

ואז נפש, עגמת לי יש אתמול, בא לא ואם
שמחר אדם, לי יאמר אם היום. לו מחכה אני
מאמין אני לו. להאמין לי אסור המשיח, יבוא

אמונתי.. זו תשמעו, בקולו אם – והיום שאתמול

למשיח התעוררות
הרבנות עושה מה – כאן דווקא לשאול כדאי

לביאת לציפייה הציבור את לעורר של זה בעניין
המשיח?

כינוס בכל ברורות. שלי ההנחיות אליהו: הרב
ואומר פונה אני מקיימים שאנו רבנים של

את הציבור אצל בדרשותיהם לחזק לרבנים
בנושא דרשה כל לסיים המשיח. בביאת האמונה

ומשיח... גאולה של זה
בקרב התעוררות שישנה אכן רואה הרב כבוד האם

זה? לנושא הציבור
התעוררות. איזו ועוד בוודאי! אליהו: הרב
על ולדבר ולהזכיר לומר פחדו! לכן קודם

וכו' קורבנות דיני על דיברו משיח! המושג
גם ומשיח! גאולה על מדברים כולם ב"ה היום
בזה. עוסקים בעצם הם גם נגד, המדברים אלה

משיח לשם אותם מרגיל זה ברכה. עצמו וזה
שליט"א הרבי של לזכותו בעצם וזה בפיהם.

היא הזאת ההתעוררות כל אשר מליובאוויטש
בזכותו. בעצם

הדין פסק
פסק של באופן פסק הרב כבוד כי נתפרסם בזמנו,
ישראל את ולגאול כעת לבוא צריך המשיח כי דין,

זה. דין פסק של משמעותו מה לשאול רצינו –
ופסק כזו שאמירה בקבלה לנו יש אליהו: הרב

סיפורים ידועים בשמים. רב ערך לו יש כזה דין
מהם שבקש ותלמידיו הקדוש האר"י אודות

שהתמהמהו וכיוון לירושלים עמו לעלות
ידועים אלה מעין ודברים השעה. את החמיצו
היו לפתע אשר אחרים וגדולים מהבעש"ט גם

לבוא צריך שמשיח תגידו ומבקשים: פונים
אמר מלומר, שהתחמקו כיוון אך וכדומה. היום,

הזדמנות בכל כן, על השעה! את החמצתם להם:
אני המשיח? יבוא מתי לנו, אמור ממני: שבקשו
"פסק מיד: עניתי הלכה, פסק תגיד היום! אומר,
בשמים אולי יודע מי היום"! יבוא שמשיח הלכה

אינה שלו שהאמירה שחושב מי לזה! מחכים
דוד בקשו טועה! אלה איננו בשמים, נחשבת

שתמצאו". עד בקשו בקשו, עבדי,
מכן, לאחר חודשים מספר כי לציין מעניין

תשנ"ב, חשון ב-ו' התקבל אליהו, מרדכי הרב
מלך שליט"א הרבי אצל נדירה ל"יחידות"

עוד לעורר "יש היתר: בין לו שאמר המשיח
שהרבנים פעמים) כמה שאמרתי (כפי הפעם
הקיצין" כל ש"כלו דין הפסק לפרסם צריכים

תשובה..." עשו כבר - ... לתשובה ובנוגע

הראיון במהלך אליהו מרדכי הרב


