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שבת שמשפיעה
על כל השנה

שבת זו ,בה אנו מציינים את ענין התשובה באופן של עליה לדרגא נעלית יותר ,יש בה את הכח להעניק לכל
יהודי ,הן את התיקון לכל השנה שחלפה והן את הכח להעמיד את השנה הבאה עלינו לטובה באופן נעלה
ענינה של השבת ,היא סיום העבודה כולה ושלימותה,
בין ראש השנה ליום הכיפורים (כמובן בלי להחשיב את
באופן שהכל נגמר .כפי שהיה בשבת הראשונה ,כאשר
ראש השנה ויום כיפור עצמם) ישנם שבעה ימים רצופים,
בורא העולם ,סיים את בריאתו בששה ימים ,וביום
לדוגמא השנה שראש השנה חל בימים שני ושלישי הרי
השביעי הושלמה מלאכתו .כפי
שמיום רביעי שאחרי החג ,ועד
שאנו מזכירים זאת בקידוש:
ליום שלישי של ערב יום כיפור,
"ויכולו השמים והארץ . .
עברנו שבע יממות  -מחזור של
וישבות ביום השביעי" .תורת
שבוע שלם.
הסוד מגלה כי שלימות כל
שבעת ימים אלו הרי הם
הענינים הוא בעלייתם אל
כנגד שבעת ימי השבוע שבכל
עולם רוחני נעלה יותר .וכך
השנה כולה ,בהם ניתן לתקן
העולם כולו ,שנברא באמצעות
ולהשלים את כל מה שלא
הדיבור ,מתעלה בשבת לעולם
הצלחנו לעשות בכל ימי השנה
הנעלה ממנו שזהו עולם
החולפת .כך יום רביעי ,מתקן
המחשבה .מכאן גם הדיוק
בבת אחת את כל ימי רביעי
המופיע כי שבת אותיות תשב,
שחלפו בשנה האחרונה ,והיום
מלשון תשובה ,במשמעות
שנה טובה ומתוקה
שלמחרתו ,מתקן ומשלים את
לשוב ולחזור למקור ולמקום
מידי שנה ,מחלק הרבי שליט"א מלך המשיח,
כל ימי חמישי וכן הלאה.
'לעקאח' לכל אחד
ַ
לפני יום כיפור פרוסת עוגת
הגבוה יותר .עניינה של השבת
הרבי שליט"א מלך המשיח,
ועניין התשובה הינם דבר אחד.
מציין כי לא רק ששבת זו,
יכולה לעשות תיקון ולהשלים את העבר ,אלא היא אף
משמשת כשבת הראשונה של השנה ,ומשכך ,הרי היא
מכילה את הכוחות לכל השנה כולה ,כפי ששאר הימים,
בקביעות של שנה זו ,כאשר ראש השנה חל בימים שני
במשך כל השבוע המיוחד הזה מכילים.
ושלישי ,אזי קוראים לאחר ראש השנה ,בשבת שובה את
פרשת וילך .ומזה ישנו לימוד בעבודתו של היהודי ,כפי
שאומר זאת הרבי שליט"א מלך המשיח" :וילך" רומז על
ההליכה וההמשכה מיום השבת שממנו מתברכים ימות
שבת זו נקראת בקרב עם ישראל בשם "שבת (ת)שובה".
השבוע ,ובשבת זו היא ברכה לכל השנה כולה.
ענינים רבים נקשרו לסגולתה של שבת ייחודית זו ,ואף
"ומזה מובן שבשבת שובה (ובפרט כשחל בפרשת וילך)
מנהגים שונים מאפיינים אותה ,ובראשם קריאת ההפטרה
צריכים לקבל החלטות טובות בנוגע להשבתות דכל
הנפתחת במילים "שובה ישראל עד ה' א-לוקיך".
השנה – הן בנוגע להקהלת קהילות בשבת ,והן בנוגע
עיון מעמיק בתוכנה של השבת ,מגלה עד כמה קשורה
לנתינת צרכי השבת (וכל השבוע) לכל מי שזקוק לכך
היא ומאוחדת עם רעיון התשובה .ראשית נציין כי שבת
באופן של הרחבה ותענוג ,בשר שמן ויין ישן  . .מעין
זו ,כפי שנאמר קודם ,הינה מיוחדת במינה ,בהיותה
ודוגמא והכנה להסעודה דלויתן ושור הבר ויין המשומר
השבת שמעלה את שבתות כל השנה שעברה ,ובד בבד
לעתיד לבוא".
משפיעה היא ומקרינה על
ובזכות פעולות אלו ,נזכה בפועל ממש ,לשנת הגאולה
כל שבתות השנה החדשה
האמיתית והשלימה ,בהתגלותו של הרבי שליט"א מלך
הבאה עלינו לטובה.
המשיח לעין כל .גמר חתימה טובה.

לא לעמוד במקום

שבת של תשובה

חדשות טובות
נפתח מטה 'הקהל'
עם פרוש שנת הקהל ,נפתח מטה
הקהל ,שעל ידי האגודה למען הגאולה
האמיתית והשלימה .בשלב זה ,כבר
ניתן להזמין כרטיסי הקהל ,על מנת
להפיצם ולהחתים עליהם יהודים,
שיקבלו על עצמם לפעול בנושאי שנה
זו .פרטים נוספים והזמנות בטלפון:
.077-9122-770

פדיון כפרות
במוקדי חב"ד מקיימים בימים אלו ,עד
לערב יום הכיפורים ,את מנהג הכפרות
ופדיון הכפרות .במסגרת קיום המנהג,
ניתן להפריש תוך כדי אמירת הנוסח,
סכום כסף שילך לצדקה ,ולהעבירו
לאחראים על כך .פרטים במוקדי חב"ד.

בתי כנסת פתוחים לציבור
לנוכח הביקוש הגובר להשתתפות
בתפילות ,מקיימים מוקדי חב"ד
תפילות המיועדות להשתתפות הציבור
הרחב .במקומות אלו ,ניתן למצוא בתי
כנסת המותאמים לקליטת הציבור,
עם מקומות ישיבה מרווחים ,מחזורי
תפילה ,כיפות ושאר העזרים הנצרכים.
שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח
מדווחים על הענות רחבה ביותר
מצד הקהל המגיע להשתתף במעמדי
התפילה ,וצופים השתתפות רחבה אף
יותר לקראת תפילות יום כיפור.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

רעיון שבועי מתורתו של משיח

עיבוד ועריכה :שלום דובער ישראלי

המצווה ,התוצאה וההשפעה
בנוגע למצוות " ַה ְקהֵל"  -המתקיימת אחת לשבע
שנים ,בחג הסוכות שבמוצאי שנת השמיטה  -כותב
הרמב"ם "מצוות עשה להקהיל כל ישראל אנשים
ונשים וטף  . .ולקרות באזניהם מן התורה פרשיות
שהן מזרזות אותן במצוות ומחזקות ידיהם בדת
האמת" ,וכנאמר בפרשת השבוע ,פרשת וילךַ " :ה ְקהֵל
אֶת ָהעָם ָה ֲאנָשִים ו ְ ַהנָשִים וְהַטַ ף".
לכאורה דברי הרמב"ם דורשים ביאור :דרכו של
הרמב"ם בפסיקת ההלכות היא להביא בתחילה את
עיקרי תוכן המצווה בקיצור ,ורק אחר כך לפרט את
שאר דיני המצווה ופרטיה .וכפי שעושה זאת הרמב"ם
גם כאן ,שרק בהלכות הבאות הוא הולך ומפרט מי
קורא בתורה במצוות הקהל ,מתי והיכן וכו'.
ולכן לא מובן מדוע מיד בהלכה הראשונה מאריך
הרמב"ם ומפרט איזה פרשיות קורא המלך במעמד
ה"הקהל" בפני העם " -פרשיות שהן מזרזות אותן
במצוות"  -ולא כותב בקיצור שהמלך קורא בפניהם
פרשיות מן התורה?

נפרד מכללות הציווי " ַה ְקהֵל אֶת ָהעָם" אלא בפסוק
אחד ,כדי להדגיש שאין מדובר כאן על שני עניינים
שונים (המצווה להקהיל את העם ,והתוצאה שתבוא
ממנה  -לחזקם בקיום התורה) אלא זהו דבר אחד
ממש.

הקהל  -עכשיו

מצוות הקהל  -לחזק את
העם בקיום המצוות ,קיימת
תמיד בכל זמן ובכל מצב,
ואם כן נמצא שדווקא
במצוות "הקהל" מתגלה
ענין הנצחיות יותר משאר
המצוות

זה העיקר
מסתבר לומר שלפי דעת הרמב"ם ,פרט זה אינו פרט
נוסף במצווה ,אלא זהו התוכן של המצווה .כלומר:
חיזוק העם בקיום התורה והמצוות שבא כתוצאה
ממעמד ה"הקהל" ,אינו טעם למצווה זו ,וגם לא תוצאה
שבאה בעקבותיה ,אלא זוהי תוכן המצווה  -לחזק את
העם בדת האמת .ולכן מובן מדוע מפרט זאת הרמב"ם
מיד בתחילת דיני המצווה ,כיון שזהו גוף המצווה .שאר
פרטי המצווה כמו מיקומה המדויק (בעזרת הנשים של
בית המקדש) ,זמנה הקבוע (במוצאי החג הראשון של
סוכות) ומי הוא הקורא (המלך) ,אינם אלא פרטים

במצווה ,מה שאין כן הקטעים הספציפיים שקוראים
בפני העם כדי לזרזם ולחזקם בקיום המצוות  -זהו
תוכן המצווה עצמה.

לחזק את מצוות התורה
לפי זה יובן גם מדוע המשך הציווי בתורה " -לְ ַמעַן
יִשְמְעּו ּולְ ַמעַן יִלְמְדּו וְי ְָראּו אֶת ה' אֱֹלקיכֶם ו ְש ָמְרּו
לַעֲׂשֹות אֶת כָל ִדבְֵרי הַּתֹוָרה ַהזֹאת"  -לא בא בפסוק

לפי זה יוצא שבמצוות הקהל ישנו דבר נפלא המדגיש
את נצחיותה של המצווה ,יותר מכל שאר המצוות:
הן אמת שהתורה היא נצחית בכל זמן ובכל מקום,
אבל בנוגע למצוות מסוימות ,כמו מצוות הקרבת
הקורבנות ,הרי קיומם בפועל לא שייך תמיד בגשמיות
אלא רק ברוחניות ,במחשבה או בדיבור (ע"י תפילה).
ולעומת זאת  -מצוות הקהל  -לחזק את העם בקיום
המצוות ,קיימת תמיד בכל זמן ובכל מצב ,ואם כן
נמצא שדווקא במצוות "הקהל" מתגלה ענין הנצחיות
יותר משאר המצוות.
ולכן מובן שכאשר באה "שנת הקהל" כל עניינים אלו
חוזרים ומתגלים שוב ,ולכן יש לעורר את כל אחד
ואחת להשתדל ולקיים את מצוות הקהל עם עצמו,
ועם הסובבים אותו בשכונתו או בעירו  -להקהיל
אנשים ,נשים וטף מתוך כוונה לחזקם "למען ישמעו
ולמען ילמדו ויראו את ה' אלוקיכם".
וכל זה ימהר את בוא המלך המשיח שאז יקיימו את
מצוות הקהל כפשוטה בבית המקדש השלישי ,על ידי
המלך המשיח שיקרא באזני העם את הפרשיות הללו
 תיכף ומיד ממש.(על פי שיחת שבת פרשת נצבים-וילך ה'תשמ"ז)

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
ושב ה' אלקיך את שבותך

(וילך ל ,ג)

השראת וגילוי השכינה בה"מקדש מעט" העיקרי שבבבל
("שנסע מקדש וישב שם") היא גם "כשהן נגאלין" –
כמבואר בהמשך הסוגיא ש"אף כשהן נגאלין שכינה
עמהן ,שנאמר ושב ה' אלקיך את שבותך ,והשיב לא נאמר
אלא ושב ,מלמד שהקב"ה שב עמהן ("את שבותך" כמו
עם שבותך) מבין הגליות" ,כלומר ,גם ברגע האחרון של
הגלות נמצאת השכינה בהמקום שגלו ישראל" ,שנסע
מקדש וישב שם" ,ומשם שב הקב"ה עם כל בני-ישראל
להמקדש שבירושלים להשרות ולגלות בו שכינתו לעולם
ועד .וכיון ש"הקב"ה שב עמהן מבין הגליות" מה"מקדש
מעט" ("בית רבינו שבבבל") "שנסע מקדש וישב שם",
נמצא שבמקום זה מתחילה ונעשית גאולת השכינה,
התגלותה בכל התוקף והשלימות (לא רק באופן ד"מקדש
מעט") ,שזהו-ענין מקדש העתיד .בסגנון אחר :שכשם
ששיבת השכינה היא מהמקום שנמצאת בגלות ,כך

זמני
השבת

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

שיבת מקדש העתיד (שענינו השראת וגילוי השכינה)
הוא מהמקום "שנסע (מקדש) וישב שם" בזמן הגלות,
ששם מתגלה תחילה ואחר-כך נעתק למקומו בירושלים.
(קונטרס בית רבינו שבבבל)

ושב ה' אלקיך את שבותך

...אחרי נמכר גאולה תהיה לו ,שנאמר (ירמיה ל"א) "כי
פדה ה' את יעקב וגאלו" .או דודו (שיר השירים ב') "דודי
לי ואני לו" ,או בן דודו זה מלך המשיח ,שנאמר בו "אני
היום ילדתיך" .או השיגה ידו (דברים ל') "ושבת עד ה'
אלקיך וגו' ושב ה' אלקיך את שבותך" .ואם לא יגאל
באלה ויצא בשנת היובל( ,ישעיה כ"ז) "והיה ביום ההוא
יתקע בשופר גדול"...

ירושלים

תל אביב

חיפה
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הפטרה :שובה ישראל  -ופושעים יכשלו בם .מי א-ל כמוך  -מימי קדם (הושע יד ,ב  -י; מיכה ז ,יח  -כ)
נוהגים להדליק 'נר תשובה' בערב שבת

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

הקריאה דפרשת וילך ("גמרה של
תורה") בשבת שובה מדגישה יותר
את השמחה שבעבודת התשובה ,עד
לשלימות השמחה דשמחת-תורה ,ולא
עוד ,אלא ,שממנה מתברך יום-הכיפורים
– תכלית שלימות התשובה ,שהיא מתוך
שמחה ,עד כדי כך ,שאפילו העינוי דיום-
הכיפורים (אינו עניין של צער ,כמו שאר
התעניות ,אלא אדרבה) הוא עניין של
עונג ,בחינת "אז תתענג על הוי'" ,כי,
התשובה דיום-הכיפורים היא מצד גילוי
בחינת היחידה שבנפש" ,יחידה ליחדך"
(כמבואר בארוכה בדרושי חסידות).
(משיחת שבת פר' וילך תשמ"ט  -בלתי מוגה)

(לקח טוב)

ניו-יורק

יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

(וילך ל ,ג)

מתוך שמחה

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים
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הקהל לעצמו ולכולם
בנוגע ל"הקהל"  -הענין שהזמן גרמא (שהרי "שנת הקהל" החלה
מראש-השנה ומאז עברו כבר יותר משלשה ימים  . .וכבר עברו
רוב ימי עשרת ימי-תשובה וכו') :יש לעורר את כל אחד ואחת
להתחיל לעסוק מיד ,במרץ הכי גדול ,ככל האפשריות שלו ,ולפעול
ב"הקהל" .ובפרטיות  -לכל לראש ,צריך להקהיל את כל החלקים
של ה"אנשים נשים וטף" שבו " -אנשים" ,חלק התוקף שבו,
"נשים" התכונה שיש בו להיות מנהיג בסביבתו ומנהיג בביתו,
לעסוק בחינוך הבנים כו' ,ו"טף"  -התכונה שיש בו להיות מקבל
ומחונך המשתדל ורודף להיות לומד מכל אדם ,בדומה לטף וקטני-
קטנים ,שכל תכונות אלו ביחד יהיו חדורים ברעיון אחד " -ליראה
את ה' כל הימים" ,ובזה גופא  -יראה החודרת בכל הענינים בכל
הפרטים וכו'.
ועוד ועיקר ,לאחר שיפעול "הקהל" בעצמו ,על ידי זה יצליח יותר
כשישתדל בזה בהנוגע אל הזולת ,כל בני-ישראל שביכלתו להגיע
אליהם ,ובפרט אם נוסף על-זה דבריו יהיו חדורים באהבת ישראל,
שעל-ידי-זה נעשה קשר בינו ובין השומעים שמכשיר את המצב
לקליטת הדברים וקבלת ההשפעה ,כיון שהשומע מרגיש שסיבת
ההשפעה היא מפני הציווי "ואהבת לרעך כמוך" ,ואזי הוא מרגיש
כיצד זהו הדבר היקר והנחוץ ביותר שביכלתו לקבל ,ובפרט בימים
אלו .ובאותיות פשוטות :יש לפנות אל כל בני ובנות ישראל בכל
מקום שהם ולומר להם ,שאף-על-פי שנמצאים בזמן שאין בית-
המקדש קיים ולא בארץ ישראל ,בכל-זאת ,בעמדנו בשנת "הקהל"
(וכבר עברו יותר משלשה ימים ,כנ"ל ,וכבר קראו פרשת "הקהל"
בתורה) ,הרי הזמן גרמא להשתדל במיוחד אשר במקום המתאים
בזמן המתאים ובאופן המתאים שההשפעה תהיה בשלימות כדרוש
 החל משכונתו ,עירו וחוגו ,יתאספו אנשים נשים וטף (באופןהמותר לנשים להקהיל אנשים ועל-דרך-זה להיפך ,ובכל אופן
 אנשים בנוגע לאנשים ונשים בנוגע לנשים) ויעוררום אודותמצות הקהל ,החל מהענין שהזמן-גרמא  -פסוקי התורה אודות
הקהל והפסוק ד"ונשלמה פרים שפתינו" ,כולל גם  -הביאור שע"י
"ונשלמה פרים שפתינו" ממהרים את הקיום ד"ונשלמה פרים"
בפשטות ,בבית-המקדש כפשוטו.
והנה ,כאשר יעשו כן פעם אחר פעם ,עד מאה ואחד פעמים
(למעלה ,אפילו ,מרגילות שנתרגל בה עד שנעשתה טבע) ,והדברים
יהיו מיוסדים על דברי התורה ,וכן על-פי הלכות התורה" ,דבר ה'
זו הלכה"  -אזי דברים היוצאים מן הלב בודאי יכנסו אל הלב
ויפעלו פעולתם ,כיון שאזי זוכים לברכת ה' ,כמו בכל עניני תורה
ומצוות ,ובמיוחד  -הברכה שבאה על-ידי היגיעה ,וכההבטחה
"יגעת ומצאת" ,דהיינו שנוסף על השכר שמקבל לפי ההשתדלות,
זוכה לתוספת ברכה ,באופן של מציאה  -שלא בערך לטירחא
שהשקיע בדבר ,ועל-ידי-זה יזכה להצליח עוד יותר בהפעולה על
אנשים נשים וטף ,שיתכנסו ב"הקהל" כו'.
ולהוסיף ,שהכינוסים ד"הקהל" צריכים-להיות ,במיוחד ,ביומי
דפגרא ,החל מעשרת-ימי-תשובה שהם בדוגמת חולו של מועד,
ועל-אחת-כמה-וכמה  -ביום הכיפורים אחת בשנה ,ועל-אחת-
כמה-וכמה בארבעת הימים שבין יום-הכיפורים וחג הסוכות
(כאשר ,כמו-שכתוב במדרש ,בני-ישראל חדורים לגמרי בהכנות
לעניני תורה-ומצוות ,ובשנה זו  -כולל גם ל"הקהל") ,ועל-
אחת-כמה-וכמה ביום שמחתכם בחג הסוכות שנאמר בו שלש
פעמים שמחה ,והלוך ומוסיף ואור עד לשמחה דשמיני עצרת,
שהיא באופן ד"ישראל ומלכא בלחודוהי" ,ועד שמגיעים לשמחת-
(משיחת וא"ו תשרי ה'תשמ"ח  -בלתי מוגה)
תורה...

מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי
יום שישי
שבת קודש
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

ג' פרקים ליום
הל' תרומות יג-יד .הל' מעשר שני ונטע רבעי .א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-י.
פרק יא .הלכות בכורים ..בפרקים אלו .פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

ה'-י"א תשרי
פרק אחד ליום
הל׳ מכירה .פרק כז.
פרק כח.
פרק כט.
פרק ל.
הל׳ זכיה ומתנה .פרק א.
פרק ב.
פרק ג.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

מי רוצה להיות עשיר?
שלום ,שמי יוסף יצחק סימה ואני גר
בעמנואל .אבא לשבעה ילדים ,תודה לה'.
בשנים האחרונות אני עובד כמורה בתלמוד
תורה חב"ד בעמנואל .מורה ,לפני שהוא
מגיע לשנות וותק ולדרגה טובה במשרד
החינוך ,הוא מקבל שכר נמוך מאוד של
כחמש עד שש אלף ש"ח בחודש.
משפחתי ברוך השם גדולה  -תשע נפשות.
למרות המאמצים הרבים שלי ושל אישתי
לעבוד שנינו במשרה מלאה ולעשות כל
מאמץ להרוויח עוד שקל  -עדיין המצב
היה שחיפשנו כל העת להתקמצן ולחסוך
כל שקל אפשרי ,כדי שנצליח לעמוד בכל
ההתחייבויות והתשלומים ולהצליח להגיע
ליעד הנכסף של לסגור את החודש...
ואז הגיע ארגון 'התאחדות החסידים'
ופרסמו את שיחתו המדהימה של הרבי
שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח משבת
קודש ניצבים-וילך תשמ"ג ,בה גילה את
הסוד לפתיחת צינורות השפע והפרנסה.
וכה תוכן דבריו של הרבי שליט"א מלך
המשיח :מכיון שבראש השנה נכתב לכל
אדם בשמיים כמה שפע הוא יקבל בשנה
הקרובה ,לכן ,כשאדם לוקח על עצמו
התחייבות בכתב ,לפני ראש השנה ,לתת
בשנה הקרובה מידי חודש בחודשו סכום
מסויים לצדקה  -הרי שבזה הוא גורם
שהקב"ה יכתוב לו בראש השנה שהוא אכן
יוכל לתת השנה את הסכום הזה לצדקה!
ומכיון שכספי הצדקה צריכים להיות רק
מעשר או חומש מהרווחים – לכן בזה
גורם האדם שיכתב לו בשמיים שיגדלו לו
הרווחים האישיים .עד כאן תוכן דבריו.
זה היה נשמע מדהים  -ממשיך ומספר יוסף
יצחק  -אבל את הקפיצה לא קל לעשות...
החלטנו להתחיל עם התחייבות לצדקה
בסכום התחלתי של  ₪ 358בחודש.
כשלקחנו את ההתחייבות הזאת זה היה
נראה לנו כהתחייבות ענקית ,אך במשך
השנה ראינו שהיה שווה להתחייב על סכום
קבוע לצדקה ...המינוס הגדול בחשבון
הבנק איתו פתחנו את השנה ,נעלם כמעט
לחלוטין כשהתקרבנו כבר לסוף שנה!
ושוב הגיע ראש השנה ,ואיתו ההתחייבות
השנתית לצדקה .לאחר שראינו בבירור
כיצד ההתחייבות לצדקה מגדילה אכן את
הרווחים ,החלטנו לקפוץ לתרומה בסכום
של  770ש"ח בחודש .גם הפעם הרגשנו
בתחילה שזה סכום שלמעלה מיכולותנו .אך
באותה שנה היתה לנו ברכה גדולה בכסף!
הצלחנו לשלם את כל הוצאות המשפחה
הגדולה בקלות ובהרחבה ,מבלי לחפש כל

יוסף יצחק סימה

כשלקחנו את
ההתחייבות הזאת
זה היה נראה לנו
כהתחייבות ענקית,
אך במשך השנה
ראינו שהיה שווה
להתחייב על סכום
קבוע לצדקה ...המינוס
הענק נעלם עם הזמן
הזמן היכן ניתן לחסוך ומבלי לחשוש שלא
יהיה לנו כסף לסגור את החודש...
לקראת השנה השלישית החלטנו להעלות
את ההתחייבות ל 1,800-ש"ח בחודש .זה
היה גדול בהרבה מסכום המעשרות שלנו
עד אז ,אבל החלטנו ללכת על זה.
בחודש ניסן באותה שנה היו לנו הוצאות
רבות סביב הפסח .קניות עצומות של אוכל
לחג ,ביגוד לכל המשפחה  -מה שמקפיץ
את ההוצאות החודשיות הרגילות בסכומים
גדולים ועצומים .חששתי מאוד כיצד נעבור
את זה בשלום .כיצד יכוסו כל ההוצאות
בכרטיסי האשראי כשיגיע העשירי לחודש...
אך כשהגיע העשירי לחודש גילינו לפתע נס
בחשבון הבנק :התשלומים כולם ירדו ללא
בעיה ואין כל מינוס! בדיקה מהירה גילתה
שבאותו החודש ,בשני תלושי המשכורת,
גם שלי וגם של אישתי ,התווספו לפתע
סכומים גדולים במשכורת ,מעבר למה
שציפינו...
אנו רואים במוחש ,את קיום ההבטחה של
הרבי שליט"א מלך המשיח .כעת ,לפני
חתימת השפע לכל השנה ביום הכיפורים,
זה הזמן  -לכל מי שעוד לא עשה זאת
 להתחייב בכתב על סכום גבוה לצדקה,ולראות ישועות ממש.
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התוקף היהודי משפיע על הגוי
בשעה שהגוי רואה את התוקף האמיתי של היהודי (לא תוקף שמגיע
מה"כוחי ועוצם ידי" אלא תוקף הבא מצד הבטחון הגמור בקב"ה) ,אזי
הוא מתבטל ומלכתחילה לא הולך להילחם עם יהודים  -היות ו"יפול פחד
היהודים עליהם"!
(ע"פ שיחת שבת פרשת בראשית תשכ"ט  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

אז מה עושים בהקהל?
מצביע על תפקידם של הכהנים בליל קריאת התורה
של הקהל ,ולהסתובב ברחובות ירושלים ולתקוע
בחצוצרות ,עד כדי כך שאמרו על כהן שאין לו
חצוצרה 'דומה שאינך כהן' .כך גם אנו ,אומר הרבי
שליט"א מלך המשיח ,צריכים להיות שיהיה ניכר על
כל אחד שהוא אכן 'יהודי של הקהל' ,שזהו כל ענינו.

הנושא החם ביותר עם תחילת השנה החדשה הוא
כמובן ה'הקהל' ,אותה מצווה שהיתה נעשית על ידי
המלך ,בבית המקדש ,במוצאי החג הראשון של חג
הסוכות ,והפכה בדורנו לציווי מיוחד ,בהוראת הרבי
שליט"א מלך המשיח .במהלך השנים ,הציב מספר
פרטים והוראות הנוגעות לקיום ההקהל על ידי כל
אחד ואחת:

כנסים גם לתינוקות

השפעה פנימית וחיצונית
ראשית מדובר במצווה שצריכה להשפיע על האדם
עצמו :על כל אחד ללמוד את התורה ולהתבונן
באחדות השם במוחו ,ומשם שיירדו הדברים וישפיעו
גם על התנהגותו באופן שיוסיף אצלו קיום תורה
ומצוות .מצוות הקהל הינה ליראה את ה' "תמיד כל
הימים" ומשכך ,עליה לגרום לאדם הזוכרה להוסיף
בפעולות כאלו מתוך חיות.
על כל אחד ואחת להאזין לדברי התורה שנאמרים על
ידי המלך ומעוררים לאהבה את השם וליראה אותו
 הן למלך הכללי  -נשיא הדור ,והן למלך האישי(שמקבל את הכוחות מהמלך הכללי)  -הנשמה,
ולממש את ההתעוררות בפועל ממש ,באופן שיהיה
ניכר עליו שהוא התעורר כתוצאה מן ההקהל.
בי"ג תשרי תשמ"ח ,הכריז הרבי שליט"א מלך המשיח
על "מבצע הקהל" כשפרטים רבים הנוגעים לקיום
ה'מבצע' נאמרו באותה שיחת קודש מיוחדת.
ראשית ,על כל אחד להרשם למפעל הקהל .לשם
כך ,יש להדפיס כרטיסי הקהל ,בגודל 'טפח על טפח'
התופס מבחינה הלכתית ,ובכרטיס זה ,ימלא כל אחד
את פרטיו ,כשכולם יחד מתאחדים כך למטרת חיזוק
התורה באופן מאחד .בכל מקום ,הוסיף הרבי שליט"א
מלך המשיח והורה ,יש למנות אדם שתפקידו יהיה
לרכז את כל הפעולות וכינוסי הקהל במשך השנה,

עצה והדרכה
אתה יכול לפעול יותר
כותב אודות מצב השיעורים הנלמדים
בבית המדרש שלהם ,ואשר זהו בחסדי
השם יתברך ,ואולי גם אחר יכל לעשות
כן וכו' .והנה בכלל ,כל מה שאדם עושה
הוא בחסדי השם יתברך .אבל השם יתברך
אומר שהוא נותן הצלחה ברחמיו המרובים,
כאשר עושים לבד ,ולכן זה נחשב על
חשבון האדם.
ומה שכותב שאולי אחר היה פועל יותר.
המסקנה היחידה שצריכה להיות ממחשבה
כזו ,היא שמכיון שאחר יכול לפעול יותר,
והרי גם הוא מבני אברהם יצחק ויעקב,
צריך ,אם כן ,שגם הוא יהיה ביכלתו ,במילא
יש לעשות יותר ,וסוף סוף תהיה גם בזה
הצלחה.
ומה שכותב אודות השיעורים ,שבנתיים
לא הצליח להנהיגם .הנני מקוה ,שאיננו
מתיאש ח"ו מזה ,וגם להבא ישתדל עבור
זה ,והרי אי אפשר לדעת ,מתי היא העת
רצון למעלה והעת רצון למטה ,והרי יתכן
שזה יהי' מיד ,והעדר השתדלות בודאי לא
תביא דבר ,ומהעדר השתדלות לא יתהווה

מראה כנס 'משיח בכיכר' בשנת הקהל הקודמת

מדובר במצווה שצריכה
להשפיע על האדם עצמו:
על כל אחד ללמוד את
התורה ולהתבונן באחדות
השם במוחו ,וגרום לזה אף
להשפיע על התנהגותו
באופן שיוסיף אצלו קיום
תורה ומצוות
שיביאו לקבלת החלטות טובות והתחזקות ביראת
השם.

הקמת מטה הקהל
בימים שלאחר מכן הוסיף הרבי שליט"א מלך המשיח
עוד פרטים במבצע ,עוד פרטים ב"מבצע הקהל".
באחת השיחות התבטא ,באופן נדיר ומיוחד ,כשהוא

חלק מההוראות הנוספות לשנה זו:
הקהלת יהודים ל'כינוסי הקהל' בהם ידברו על הוספה
בתורה ומצוות.
להירשם בכרטיס הקהל אצל האחראי .ניתן לרשום
רק את השם ושם האם ,אך צריך להשאיר לפחות דרך
ליצור קשר עם האדם.
הקמת מטות הקהל שבהם יטפלו בכל הקשור למבצע
זה .במטה זה אף יהיו אחראים להזמין את הנרשמים
לכנסי הקהל ולעמוד עימם בקשר במשך השנה כדי
לעוררם לפעול במה שהתחייבו עליו במסגרת ההקהל.
יש לפרסם מבצע זה בעיתונים כחלק בלתי נפרד
מפעולות מבצע הקהל.
על כל אחד לקבל על עצמו החלטה טובה אחת לרגל
"יום הקהל"  -החלטה אותה יקיים במשך כל השנה.
בשנת הקהל (במיוחד) ,על נשי ובנות ישראל ,לעשות
הקהל לתינוקות ולספר להם אודות התורה והמצוות
(גם לכאלו שלא מבינים) שזהו מעין מעמד ההקהל
הגדול ולדבר אליהם על חשיבות התורה וזהו היסוד
לחיי התורה לילדים.
והעיקר שנזכה עוד בשנה זו ,להקהל הגדול מכולם,
בבית המקדש ,עם הרבי שליט"א מלך המשיח.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו
אף שיעור.
(אגרות קודש חלק טז עמ' קמח  -תרגום)

מעלת הצדקה
הקב"ה נותן ליהודי גשמיות (פרנסה) והוא
משתמש בזה לעניני מצוות בכלל ולימוד
התורה בפרט ,שתלמוד-תורה שקול כנגד
כולם ,הוא תורם ,נותן צדקה למוסדות
התורה ,שצדקה גם היא שקולה כנגד כל
המצוות ,עושה הוא מגשמיות  -רוחניות.
ומכיון שכל עניני קדושה צריכים ללכת
מחיל אל חיל ומעלין בקדש ,יש לעשות
מה שיותר רוחניות מהגשמיות ,במילא
מקויימת הברכה עשר בשביל שתתעשר,
נותן הקב"ה יותר גשמיות ,ואז יכולים
לעשות עוד יותר רוחניות ,וכך מתקדמים
בהתמדה מחיל אל חיל .לא רק בכמות אלא
גם באיכות .על ידי כך נותנים גם לישיבה
את האפשרות ללכת מהר יותר מחיל אל
חיל ,לקלוט עוד ועוד תלמידים ולשפר
בהתמדה את המצב הגשמי והרוחני בכל
הפרטים.

נא לשמור על קדושת הגליון

(אגרות קודש חלק טז עמ' ריח  -תרגום)
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

כרטיס ַה ְקהֵל
הנני מצטרף בזה לאחדות עם ישראל ,במפעל ה"הקהל" ,שמטרתו
חיזוק האמונה ויראת ה' ,קיום התורה ומצותיה מתוך אהבת
ישראל .ואשתדל לפעול בלי נדר ,בזה ,לזירוז הגאולה האמיתית
והשלימה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח.
שם פרטי ____________________________________:שם האם_______________:
שם משפחה ____________________________________________:גיל___________:
טלפוןEmail:_________________________________ _____________________:
כתובת________________________________________________________________:
רח'

מס'

ישוב

סמן את הסעיפים המתאימים לך ,מלא את פרטייך האישיים.
אבקש להזמינני לכנסי "הקהל" שיערכו אי"ה במהלך השנה.
אני מוכן לאסוף מזמן לזמן את הקרובים אלי ,ולהפעיל את השפעתי
עליהם ,להתחזק יחד בערכים של "הקהל".
אשמח שתתקשרו אלי אחת לחודש לקבל פרטים על הפעולות.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

על פי בקשת הרבי שליט״א מלך המשיח ,יש להרשם ל״הקהל״
באמצעות הכרטיס (״טפח על טפח״) המצורף בזה.
ניתן לצלם כרטיס זה ולזכות בו יהודים נוספים.
נא למלא את הפרטים ולשלוח למטה הקהל שע"י האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה.
בפקס 03-657-3816 :או בדואר :ת.ד 3084 .בת ים עיר הגאולה.

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

