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שמחה שמתגברת
מיום ליום

את לילות חג הסוכות צריך לנצל להשתתפות של כל אחד ,במעמדי הקהל  -שמחת בית השואבה,
המתקיימים ברחובות .משם שואבים שמחה לכל ימות השנה ומזרזים את הגאולה האמיתית והשלימה
כפי שהקדוש ברוך הוא מצווה בתורה ,ובלילות החג ,היו
פתיחת השנה היהודית ,הינה בחודש תשרי ,המכיל
פוצחים בריקודים סוערים.
מצד אחד את ימי ראש השנה ,עשרת ימי תשובה ויום
הכיפורים ,אך לאחריהם מופיעים חג הסוכות ושמחת
וכך מתארת זאת המשנה במסכת סוכה" :כל מי שלא
בקו
המאופיינים
תורה,
ראה שמחת בית השואבה ,לא
השמחה .ולמרות שברור הוא
ראה שמחה מימיו .במוצאי
שתמיד צריך היהודי לשמוח,
יום טוב הראשון של חג ,ירדו
הרי שכאשר מגיע זמן שעליו
לעזרת נשים ..ומנורות של
בחגך"
מצווה התורה "ושמחת
זהב היו שם ,וארבעה ספלים
משתדל היהודי להרבות
של זהב בראשיהן וארבעה
בפעולות המשמחות.
סולמות לכל אחד ואחד,
וארבעה ילדים מפרחי כהונה
אחד מביטויי השמחה המוכרים
ובידיהם כדים של שמן של
ביותר ,הוא קיום המנהג
מאה ועשרים לוג ,שהן מטילין
זכר לשמחת בית השואבה,
לכל ספל וספל ..ולא היתה חצר
המתקיימת כהוראת הרבי
בירושלים שאינה מאירה מאור
שליט"א מלך המשיח ,ברחובה
מאחדים ומתאחדים
בית השואבה ..חסידים ואנשי
של עיר .במקומות רבים,
מצוות נטילת ארבעת המינים מסמלת את
מעשה היו מרקדים לפניהם
מתכנסים מערבי לילות חג
האחדות בקרב הסוגים השוים של עם ישראל
באבוקות של אור שבידיהן,
הסוכות ,לריקודי שמחה של
ואומרים לפניהן דברי שירות
מצווה .בימות חול המועד ,אף
ותשבחות" .לילה שלם של שמחה ששיאה בשעה הבוקר
מרבים בכלי זמר ,כשהשמחה פורצת ומתגברת.
עת שאבו את המים לקיום מצוות ניסוך המים שהיה
מתקיים בחג זה.

גם בגשם השוטף

אחד המקומות בהם ניתן ביטוי רחב לקיום מנהג זה ,הוא
בשכונת קראון הייטס ,ליד  770בברוקלין שבניו יורק.
שם נחסמים הרחובות המרכזיים לכל שעות הלילה,
כשאלפים מפזזים ,בכל מזג אויר ,ורוקדים בלי הפסקה
עד לשעה  6בבוקר ,וכך לילה אחרי לילה במשך כל לילות
החג.
לא פעם ,קורה שנפתחים ארובות השמים באותן שעות,
וגשם עז ניתך ארצה ,אך כל זה לא מונע מהריקודים
להימשך כסדרן ,ואף להתחזק.
אירועים אלו ,שכאמור ניתן למצוא כדוגמתן בכל מוקדי
חב"ד ,הן זכר לאירוע המרכזי שהיה מתקיים בבית
המקדש .שם היו מתכנסים
עם ישראל ,שהגיעו לחגוג
את הרגל במקום הקדוש,

שלום עולמי
בריקודים המתקיימים היום ,אומר הרבי שליט"א מלך
המשיח ,ניתן לשאוב שמחה לכל השנה כולה ,ולהפוך את
השנה הבאה עלינו לטובה לשנה שמחה ביותר.
במיוחד מסוגלת שמחה זו להוציאנו אל הגאולה
האמיתית והשלימה .כנאמר בפסוק "כי בשמחה תצאו
 . .וכל עצי השדה ימחאו כף" ,וכפי שמסביר פסוק זה
הרד"ק" :יכו כף לשמחה ,כמו שכתוב "ויכו כף ויאמרו יחי
המלך"" כשהמילים כל עצי השדה מכוונות על אומות
העולם .דווקא בתקופה זו ,בה אומות העולם מתרעשין
ומתבהלים מפני קולות המלחמה בעולם ,ברור הוא שכל
זה ,נועד להכרה מוחלטת של כל באי עולם ,במלכותו
של הרבי שליט"א מלך המשיח ,שהתגלותו המלאה תביא
שלום בכל העולם כולו ,ותיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
מבצע ארבעת המינים
כהוראת הרבי שליט"א מלך המשיח,
פועלים במשך כל ימי החג ,חסידי חב"ד
ושלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח בכל
מקום ,לזכות יהודים בברכה על ארבעת
המינים .סוכות ניידות הביאו את מצוות
ושמחת החג למקומות הרחוקים.

ממשיכים בשמחת החג
במוקדי חב"ד רבים ,נמשכים לאורך
כל ימי חג הסוכות ,אירועי שמחת בית
השואבה ,המושכים רבים מהתושבים
להגיע לרחובה של עיר ,וליטול חלק
במעמדי השמחה .בכל אירוע שכזה
מזכירים הדוברים על ענין ה'הקהל',
המצויין בשנה זו ,ומעוררים את הקהל
ליטול חלק בפעולות ההקהל .אירועים
מיוחדים נערכים במהלך ימי החג,
לילדי ישראל.

הקפות שניות
כמנהג הידוע ,צפויים להתקיים
ברחבי ארץ ישראל ,ההקפות השניות,
להמשכת שמחת החג .במוקדי
חב"ד נשלמות ההכנות לקראת קיום
האירועים בכל מקום .הריקודים עם
ספרי התורה ואמירת ההקפות פתוחים
לציבור הרחב ,וכל אחד מוזמן ליטול
חלק באירועים אלו .פרטים במוקדי
חב"ד.

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

איפה החצוצרה שלך? מצוות הקהל בימינו
בזמן שבית המקדש היה קיים ,היו מתאספים כל עם
ישראל אחת לשבע שנים למעמד מיוחד ,לשמוע את
המלך קורא בתורה פרשיות המחזקות ומזרזות אותם
בקיום התורה והמצוות ,כנאמר בפסוק "הקהל את
העם ,האנשים והנשים והטף".
המועד שבו היה מתקיים מעמד זה היה במוצאי יום-
טוב הראשון של חג הסוכות ,וכאשר מועד זה היה
חל בשבת ,אזי היו דוחים אותו .אחד מהעניינים
שהיו קשורים עם אירוע מיוחד זה ,ושאי אפשר
לעשותו בשבת הוא התקיעה בחצוצרות ,וכך מתואר
ב"תוספתא"" :אותו היום (יום ה"הקהל") כהנים
עומדים בגדרים ופרצות" ,כלומר  -במקומות ציבוריים
ומרכזיים" ,וחצוצרות של זהב בידיהם ,תוקעים
ומריעים ותוקעים .כל כהן שאין בידו חצוצרות
אומרים דומה שאין כהן הוא ,"...כלומר  -הכהנים היו
עומדים בכל מקום מרכזי ותוקעים בחצוצרות בכדי
לפרסם ולקרוא לעם ישראל לבוא ולהשתתף במעמד
הנשגב .וממשיך ב"תוספתא"" :בו ביום ראה רבי
טרפון (כהן) חיגר ,עומד ומריע בחצוצרות ,משם אמרו
(למדו חכמים) חיגר תוקע במקדש".

כל כהן תוקע ומריע
מתיאור זה ניתן ללמוד כמה וכמה עניינים :ראשית -
החובה ללכת ולפרסם על ה"הקהל" היא חובתו של
כל כהן וכהן ,למרות שמלבדו ישנם עוד עשרות כהנים
שתוקעים ומריעים בכל מקום ,כך שגם בלעדיו לא
יהיה חסר בפרסום המאורע.
בנוסף לכך  -הציווי ללכת ולתקוע בחצוצרות אינה
מוטלת רק על הכהנים המשמשים בבית המקדש
באותה המשמרת ,אלא על כל הכהנים הנמצאים

ה"הקהל" :כל העניינים שהיו בבית המקדש קיימים
ועומדים גם היום (באופן קצת שונה) ,ולדוגמא עבודת
התפילה באה במקום עבודת הקורבנות .ולכן מובן
שגם מצוות ה"הקהל" קיימת גם היום ,ועל כל אחד
מוטל לכנס ולהקהיל יהודים סביבו ולחזק אותם
ביראת ה' ובקיום מצוותיו ,אלא שבבית המקדש היו
עבודות אלו מוטלות רק על הכהנים ,ואילו היום עניין
זה מוטל על כל אחד ואחד מישראל ,להודיע ולהכריז
ולפרסם אודות עניין ה"הקהל את העם"!
וכשם שזה היה אז בעניין החצוצרות ,כן הוא גם כיום:
ראשית  -חובת הפרסום מוטלת על כל אחד ,למרות
שמלבדו ישנם עוד רבים המפרסמים אודות ה"הקהל".
כמו כן  -העבודה מוטלת על כל אחד ,אפילו על מי
שטוען שמצבו הרוחני אינו כשורה (כדוגמת ה"חיגר").
והעיקר  -הפרסום וההכרזה אודות ה"הקהל" הוא
עניין כה מהותי וחשוב ,עד ש"כל כהן שאין בידו
חצוצרה ,דומה שאין כהן הוא"!

בענין ההקהל ,העבודה
מוטלת על כל אחד .והעיקר
 הפרסום וההכרזה אודותה"הקהל" הוא עניין כה
מהותי וחשוב ,עד ש"כל כהן
שאין בידו חצוצרה ,דומה
בקרוב  -ההקהל המלא
שאין כהן הוא"
בירושלים ,ואפילו כהן שאינו ראוי לעבוד במקדש
(כמו חיגר וכדומה) תוקע ומריע בחצוצרות.
והעיקר  -התקיעה בחצוצרה היא עניין כה מהותי
לגבי הכהנים ,עד כדי כך שכהן שאין בידו חצוצרה,
אומרים עליו "דומה שאין כהן הוא"!

הקהל כיום

והכח לפעול בכל זה מגיע בכוחו של משה רבינו
שבדורנו ,נשיא הדור ,הדורש ללא הרף לעסוק בכל עת
בהפצת התורה והיהדות בכל מקום ומקום ,ועל אחת
כמה וכמה בעניין כה הכרחי כמצוות ה'הקהל'.
והעיקר הוא שמהעיסוק ב'מבצע הקהל' זוכים תיכף
ומיד לקיום המצווה כפשוטה ,בבית המקדש השלישי,
שאז המלך המשיח יקרא בתורה בפני כל עם ישראל
"ליראה את ה' תמיד כל הימים" בשלימות  -תיכף
ומיד ממש.

מכאן נלמדת ההוראה כמה יש לעסוק כיום בעניין

(על פי שיחת ליל ד' דחג הסוכות תשמ"ח)

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
בסוכות תשבו שבעת ימים

(אמור כג ,מב)

אמר להם הקב"ה לישראל ,בעולם הזה אמרתי לכם
שתעשו סוכה לשלם לי את גמולי שגמלתי עמכם,
שנאמר בסוכות תשבו שבעת ימים למען ידעו דורותיכם
כי בסוכות הושבתי וגו' ,ואני מעלה עליכם כאלו אתם
גומלים לפני ,אבל לעתיד לבא אני אופיע במלכותי ואני
מגן עליכם כסוכה ,שנאמר (ישעיה ד') וסוכה תהיה לצל
יומם מחורב.
(ילקוט ראובני)

ולקחתם לכם ביום הראשון

(אמור כג ,מ)

ביאור השייכות ד"הקהל" ליום ראשון דסוכות:
ענינו המיוחד של יום הראשון דסוכות הוא " -ולקחתם
לכם ביום הראשון גו'" ,המצוה דנטילת ד' מינים.

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

ובענין זה מודגשת אחדותם של ישראל ("הקהל את
העם")  -כמבואר במדרשי חכמנו ז"ל שארבעת המינים
הם כנגד ארבע הסוגים שבישראל ,ותוכן המצוה -
שמאחדים את כל ארבעת המינים יחדיו ,ועושים מהם
מצוה אחת.
היינו ,שלקיחת הלולב או האתרוג בפני עצמם אינה מצוה
עד שלוקחים גם את הערבות ,ומאחדים את כולם יחדיו.
ועל ידי זה פועלים את ענין האחדות בכל העולם -
כמרומז בנענועים לארבע רוחות ולמעלה ולמטה ,על
דרך ובדוגמת הענין דקריאת שמע" ,ה' אחד" ,אמליכתי'
למעלה ולמטה ולארבע רוחות ,המשכת אלופו של עולם
(אל"ף) בשבע רקיעים וארץ (ח') ובד' רוחות העולם.
...ונוסף לזה ,מודגשת כבר אחדותם של ישראל ("הקהל")
גם בלילה הראשון  -בענין הסוכה ,כמאמר רבותנו ז"ל
"ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת".
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הפטרה :והיה ביום ההוא  -וטהרו הארץ (יחזקאל לח ,יח)

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

על כל אחד ואחת לפעול בהענין
ד"הקהל"  -הן בנוגע לעצמו .להקהיל
את כל פרטי כוחותיו ותכונותיו שהם
בדוגמת "האנשים והנשים והטף" שבו,
שיתאחדו כולם ב"ליראה את ה"' ,והן
בנוגע לזולת .שכל אחד ואחת שיש
לו מעמד בסביבתו ,על דרך ובדוגמת
"מלך" ,כמו ,אב במשפחתו ,וכיוצא בזה,
צריך להקהיל את אלו שיש לו השפעה
עליהם" ,האנשים והנשים והטף",
למקום קדוש  -בדוגמת בית המקדש,
החל מעשיית ביתו הפרטי של כל אחד
ואחת מקדש לה'...
(משיחת ליל א' סוכות תשמ"ח  -בלתי מוגה)

(משיחת ליל א' דחג הסוכות תשמ"ח ,בלתי מוגה)
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החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

כל אחד כמו מלך

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים
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יין מלכות

שיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח

מקושר למלך? אין בעיות!

השמחה של סוכות
נמשכת לכל השנה
נוסף על כללות הציווי "טוב לב משתה תמיד" (כפי הפסק-דין
בשולחן-ערוך בסוף חלק אורח חיים) ,ישנם זמנים מיוחדים בשנה
שבהם צריך להיות ענין השמחה בגלוי ובהדגשה יתירה  -בשלש
רגלים ,הנקראים "מועדים לשמחה" ,שבהם ישנה מצות עשה מן
התורה "ושמחת בחגך".
ובמועדים לשמחה גופא מודגש ביותר ענין השמחה בחג הסוכות
 שנקרא "זמן שמחתנו" ,שהשמחה שבו גדולה יותר משמחתשאר המועדים ,כדאיתא במדרש "בפסח אין אתה מוצא שכתוב
בו שמחה אחת  ..בעצרת  ..שמחה אחת  ..אבל בחג (הסוכות) ..
כתב שלש שמחות" " -חזקה" (חוזק והתחזקות) בענין השמחה,
וכמודגש בשמחת בית השואבה שבחג הסוכות" :מי שלא ראה
שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו"" ,כשהיינו שמחים
שמחת בית השואבה  ..לא טעמנו טעם שינה וכו'" ,ומעין זה גם
בשמחת בית השואבה בזמן הזה ("בימים ההם בזמן הזה") ובחוץ
לארץ.
ותוכן הברכה בנוגע לענין השמחה  -שיחגגו ("מ'זאָל ּפראַווען")
השמחה דחג הסוכות בכלל ושמחת בית השואבה בפרט בכל
שבעת הלילות דחג הסוכות באופן של פריצת גדר (שמחה פורצת
גדר) ,למעלה ממדידה והגבלה ,ובאופן של עילוי והוספה מיום
ליום ,ועוד והוא העיקר ,שתיכף ומיד (בלילה הראשון) זוכים לחגוג
שמחת בית השואבה (לא רק בתור מנהג לזכר שמחת בית השואבה
שהיתה בבית-המקדש ,אלא) בשלימותה (ככל פרטי הענינים
שנתבארו במשנה ובברייתא) – בעזרה דבית המקדש השלישי.
ועוד ענין עיקרי בנוגע להפתיחה בברכה בהיום-טוב דסוכות -
המשכתה על כל השנה כולה:
ידוע שכל עניני חודש תשרי הם ענינים כלליים שנמשכים ופועלים
על כל השנה כולה ,כמרומז בשמו של החודש" ,תשרי" ,אותיות
"רשית" ,התחלה וראש שמורה דרך כו' לכל השנה כולה.
ובהדגשה יתירה בנוגע לחג הסוכות – דכיון שהתחלתו ביום
חמשה עשר שבו "קיימא סיהרא (דתשרי) באשלמותא" ,מודגשת
בו השלימות דחודש תשר י ,כולל גם השלימות ד"רשית" ,התחלה
וראש ,שנמשך ופועל על כל השנה כולה.
ומזה מובן שהפתיחה בברכה בהיום-טוב דסוכות כוללת גם
המשכת הברכה על כל השנה כולה.
ולכל לראש בנוגע לענינו העיקרי של חג הסוכות  -ענין השמחה
 שנמשכת שמחה על כל השנה כולה ,שנעשית שנת שמחה,וכמודגש בנוגע לשמחת בית השואבה עליה אמרו "מי שלא ראה
שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו" ,שמזה מובן שראיית
שמחת בית השואבה פועלת ראיית שמחה בכל ימיו (ובאופן
שנעשים "ימיו" ,שהוא בעל הבית לפעול בהם המשכת השמחה).
והמשכת הברכה על כל השנה כולה בנוגע לענין השמחה (שנת
שמחה) קשורה גם עם המשכת הברכה בכל הענינים כולם ,שאז
השמחה היא אמיתית ושלימה.
(קונטרס מעייני הישועה)

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

ג' פרקים ליום
הל' בית הבחירה .פרק ה-ז.
פרק ח .הל' כלי המקדש והעובדים בו .פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-י .הלכות ביאת המקדש .פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

י"ט-כ"ה תשרי
פרק אחד ליום
הל׳ זכיה ומתנה .פרק יא.
פרק יב.
הל׳ שכנים .פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.

"אני לא מאמינה! התור הכי קרוב שאפשר
למצוא באיזור המרכז הוא לעוד שבעה
חודשים קדימה! במצב הזה לא נראה שנוכל
לנסוע בעוד שלושה חודשים לרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח .מה נעשה?"...
פעם בשבע שנים מתרחש אירוע מיוחד
בלוח השנה היהודי ַ ' -ה ְקהֵל' .בזמן שבית
המקדש היה קיים היו מתאספים כל עם
ישראל ,אנשים נשים וטף ,לבית המקדש.
הרבי שליט"א מלך המשיח קורא לקיים
גם כיום את הרעיון העומד מאחורי מצוות
הקהל ,בין השאר באמצעות הגעה פיזית
של הציבור כולו  -אנשים נשים וטף -
בשנה מיוחדת זו ל 770-שבניו יורק ,ובכך
להתחזק ביראת שמיים בהשפעת המלך.
כמו עוד אלפים רבים ,גם משפחת פרישמן
מבת ים עיר הגאולה תכננו לנסוע לרבי
שליט"א מלך המשיח בהרכב מלא לרגל שנת
הקהל .חוץ משבעת הבוגרים ,למשפחה יש
גם שלושה ילדים קטנים ,להם עוד לא היה
דרכון ווויזת כניסה לארצות הברית .אליהם
הצטרפה עוד תינוקת שנולדה בשעה טובה.
ההורים המתינו שהתינוקת תגדל מעט
וניגשו לעשיית הדרכונים.
בקיץ האחרון בחודש תמוז ,ניסתה גברת
שיינא פרישמן ,במשך יומיים תמימים
למצוא באתר של משרד הפנים תור פנוי
לקביעת פגישה להנפקת דרכונים לילדים,
אולם כל מאמציה נכשלו .התורים הקרובים
ביותר לפגישת הזמנת דרכונים במרכז ,היו
רק לתחילת השנה הלועזית הבאה!
אפשר היה אמנם להשיג תור מהיר יותר
באילת ,אך גם שם התור היה רק לעוד
שלושה שבועות – שזה כבר מאוחר .ובכלל,
לנסוע עם ארבעה ילדים מבת ים לאילת,
זוהי משימה לא פשוטה כלל וכלל...
מה עושים? כותבים לרבי שליט"א מלך
המשיח! היא ביקשה ברכה להצלחת
הנסיעה בעז"ה .התשובה שהתקבלה
דרך אגרות הקודש" :נמצאים בחודש של
ניסים"...
תקופה של ניסים? אז סומכים על הנס!...
היה זה ביום חמישי אחר הצהריים .חצי
שעה לאחר שקיבלה את התשובה באגרות
הקודש ,היא נכנסה שוב לאתר של משרד
הפנים ,והנה נס :יש כעת תור פנוי ליום
ראשון הקרוב בשעה  9:30בבוקר...
הדרכונים הוזמנו בשעה טובה והנסיעה
לחודש תשרי לרבי שליט"א מלך המשיח
כבר נראתה קרובה יותר בדרך הטבע .אלא
שלקח עוד חודש עד שהגיעו הדרכונים...

( 770צילום :דוב בער הכטמן)

חצי שעה לאחר
שקיבלה את התשובה
באגרות הקודש ,היא
נכנסה שוב לאתר של
משרד הפנים ,והנה
נס :יש כעת תור פנוי
ליום ראשון הקרוב
(בעוד יומיים) בשעה
 9:30בבוקר
כשהגיעו סוף סוף הדרכונים .ההורים
הנמרצים לא איבדו רגע וניגשו מיד להזמין
את הוויזות .כשמדובר בקטינים אין צורך
בדרך כלל בהגעה לריאיון בקונוסוליה
האמריקאית וההסכמה לוויזה מתקבלת מיד
לאחר פרוצדורה פשוטה של מילוי טפסים,
אולם הפעם משהו השתבש .ארבעה ימים
הם ניסו להגיש את הטפסים הדיגיטליים,
אך שוב ושוב הופיעה ההודעה האוטומטית
בסיום מילוי הטפסים' :עליכם לקבוע תור
לריאיון בקונסוליה' – ,מה שלא בא בחשבון,
כי בשביל זה צריך להמתין לפחות שנה...
שוב כתבו לרבי שליט"א מלך המשיח.
וקיבלו מסר מעודד (אגרות קודש כרך
יז עמוד רכה)" :יהי רצון אשר כל אחד
ואחת מאתנו בתוך כלל ישראל יגאל מכל
הענינים המבלבלים הן בגשם והן ברוח".
מעודדת מהתשובה ,ניגשה הגברת פרישמן
בפעם המי יודע כמה למלאות מחדש את
הטפסים .היתה זו שורה קטנה שנעלמה
מהעין ,שבתחילתה היה צורך לסמן  Vאחד
פשוט ...הפעם זה הצליח!
הנס הבא אירע כאשר למרות שהצפי לסיום
זמן הטיפול בויזה הוא כששה שבועות ,אך
בפועל הגיעו הדרכונים בתוך שבוע וחצי.
לאורך כל הדרך ראו הם עוד ניסים עד
להגעתם ל 770-לרגל שנת הקהל.
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היהודים צריכים לעמוד בתוקף
היות והם רואים שהיהודים אינם עומדים בתוקף (שלא זו בלבד שלא
מניחים ליהודים להתיישב בשטחים שאינם שייכים לאף אחד ,אלא אף
מחזירים עוד ועוד שטחים) זה גורם אצלם שלא יפחדו ,וממילא עשו מרד!
 וממאורע זה מוכח עוד יותר כמה חשוב שיעמדו בתוקף.(ע"פ שיחת שבת-פרשת דברים תשל"ט  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

לנצל את השנה המיוחדת
מצוות 'הקהל' היא אחת מ 613-מצוות התורה ,ולפיה
מלך ישראל צריך לאסוף (להקהיל) את כל העם בבית
המקדש ,בחג הסוכות שחל במוצאי שנת השמיטה.
במעמד זה על המלך לקרוא קטעים מסוימים מהתורה
בפני העם ,ובכך לחזק את אמונתם בבורא ,דבר
שיתבטא בקיום התורה והמצוות באופן מיטבי.
הרבי שליט"א מלך המשיח מתייחס למצווה זו
בהרחבה ,ומחדש כי 'הקהל' אינו רק טקס מוגדר
המתקיים פעם אחת ,אלא כל השנה נקראת על שם
המצווה – שנת 'הקהל' – והיא כולה מוקדשת למימוש
המטרה של מצוות הקהל ,כלומר להתאסף ולהתחזק
באמונה ובהקפדה על שמירת המצוות וחוקי התורה.

הזכות לפרסם
"בהזדמנויות רבות הרבי שליט"א מלך המשיח מתייחס
לנושא הפרסום" ,אומר הרב לוי יצחק ווייס מארגון
'ממש' – מרכז ההפצה בארץ הקודש" .גם כעת בכל
הקשור ל'הקהל' ,עלינו לפרסם את דבריו של הרבי
שליט"א מלך המשיח בנושא .מניסיון אישי ,אנשים
רבים מכל גווני האוכלוסייה מבקשים באופן תדיר
לשמוע את דעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח .כעת
יש לנו את הזכות ,וגם מחובתנו ,להביא את דבר המלך
לכל העם".
במרכז ההפצה נערכו מראש לשנה המיוחדת ,ואף
פתחו מחלקה מיוחדת  -מטה 'הקהל'  -שתרכז את
מגוון הפעולות בתחום זה .כבר ביום העיון הלימודי
שהתקיים בשלהי השנה ,הוקדש מושב מיוחד לנושא.
מעבר לכך ,הופק חומר הסברה מיוחד ואף הוקם אתר
מידע ורישום .כמו כן ,בהתאם להוראת הרבי שליט"א
מלך המשיח ,הודפס 'כרטיס הקהל' המיועד למילוי
פרטים ורישום לפעולות 'הקהל' השונות לאורך השנה
כולה ,וכן מהדורה נוספת של הספר 'קהל גדול' המרכז

עצה והדרכה

הרב לוי יצחק ווייס

כאשר הרבי שליט"א מלך
המשיח אומר משהו ,הוא
מתכוון לכל אחד ואחת ,לכן לגלות את האוצר
כולם צריכים לפעול בנושא
בנוגע למעשה בפועל ,שכן המעשה הוא העיקר ,קורא
של שנת 'הקהל' .כמובן
הרב ווייס להפיץ את הספר 'קהל גדול'" .מדובר באוצר
בלום שיכול לשמש ללימוד הן במסגרת שיעורים
שיש לשים את הדגש על כך
והן באופן אישי ,ובמיוחד בתור המדריך השלם לכל
שכל הפעילות תהיה חדורה
פעולות 'הקהל' .כל אחד יכול לרכוש לפחות עשרה
ספרים עבור כל הזדמנות של הענקת הספר ,אם כמתנה
בקבלת פני מלך המשיח
לאירוע משפחתי כגון בר מצווה ,ואם עבור הקדשה
את תורתו ומשנתו של הרבי שליט"א מלך המשיח
לגבי כל הפרטים של מצוות 'הקהל'.

כוחה של תמונה
"כאשר הרבי שליט"א מלך המשיח אומר משהו ,הוא
מתכוון לכל אחד ואחת" ,אומר הרב ווייס" ,לכן כולם
צריכים לפעול בנושא של שנת 'הקהל' .כמובן שיש
לשים את הדגש על כך שכל הפעילות תהיה חדורה

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

נוסח המברק מהרבי שליט"א מלך המשיח להקפות שניות
ערב חג הסוכות ,ה'תשנ"ב
ב"ה,
ברוקלין ,נ.י.
		
כבוד המשתתפים בהקפות שמחת
תורה בכפר חב"ד (נחלת הר חב"ד וכו')
אשר בארצנו הקדושה תובב"א ,על ידי
משיח צדקנו בתוככי כל אחינו בני
ישראל השמחים בשמחת תורה בכל
מקום – שליט"א.
בזמן שהשמחה הכפולה ,שמחת ישראל
בהתורה ושמחת התורה בישראל ,מקפת
ומאחדת את כל עמנו הקרובים והרחוקים
(לעת עתה) גם יחד ,באיחוד אמיתי ונצחי,
תוקף ותוכן מיוחד לשמחה זו בארצנו
הקדושה בשלימות ,אשר תמיד עיני השם
אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה.
ויהי רצון ,שתהי' הקדושה בגלוי ,והשגחת
השם עושה פלא בטוב הנראה והנגלה,
וראו כל עמי הארץ כי בישראל גדול שמו

– בשלימות התורה שלימות העם ושלימות
הארץ.
ובמהרה בימינו ממש תחזינה עינינו ממש
גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח
צדקנו.
ותקויים בכאו"א ,בתוככי כלל ישראל,
תפילת וברכת משה רבינו בסיום וחותם
מזמור צדי"ק שבתהלים :ויהי נועם ה'
אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו –
יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם,
ומעשה ידינו כוננהו – בבית המקדש
השלישי ,שיבנה במהרה בימינו ,בגאולה
האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו,
תיכף ומיד ממש.
המשתתף בשמחתכם  -שמחתינו,
וחותם בכבוד רב ובתפלה לשנת
תורה ושמחה ושלום אמיתי.
מנחם שניאורסאהן

תמיד  . .שנה :עקב יא ,יב .בישראל גדול שמו :לשון ממכילתא עה"פ בשלח טו ,כג .פרש"י עה"פ תהלים
א .יל"ש ישעי' רמז תצט) .כאן.
השם עושה פלא :ע"פ לשון הכתוב – תהלים עו ,ב.
הכתוב – תהלים עז ,טו.
גאולה האמיתית והשלימה :יהי רצון  . .במעשה ידיכם :ומעשה ידינו כוננהו – בבית
וראו כל עמי הארץ :לשון שאין אחרי' גלות (תוד"ה פרש"י עה"פ פקודי לט ,מג .המקדש השלישי :מדרש
ה"ג ונאמר – פסחים קטז ,ב ,וראה גם פרש"י שמיני ט ,תהלים עה"פ.
הכתוב – תבוא כח ,י.

נא לשמור על קדושת הגליון

בנקודה האחת והיחידה – קבלת פני הרבי שליט"א
מלך המשיח .אחת הדרכים להצליח בכך היא להציב
את תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית הפעילות
והפרסומים ,ולהשתמש בהכרזת הקודש 'יחי אדוננו . .
מלך המשיח לעולם ועד' בדיבור ,בכתיבה ,ועוד".
עצם ראיית פניו של הרבי שליט"א מלך המשיח,
היא בעלת השפעה גדולה על המתבונן .הוא מספר
על שליח באחד מבתי חב"ד בארץ שתלה על מרפסת
ביתו את השלט עם תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח
והסלוגן 'משיח – מעשה קטן והוא כאן' .לאחר זמן
שמע מאחת השכנות בבנין הסמוך כי מידי יום היא
יוצאת לעשן במרפסת ורואה את השלט .בשבת היא
חשה אי נעימות לעשן כך אל מול התמונה ,ולכן מזה
תקופה שהיא הפסיקה לעשן בשבת.

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ותרומה לבית הכנסת השכונתי וכדומה .בעזרת השם
בזכות ההתגייסות ההמונית למבצע 'הקהל' ,נזכה
למעמד 'הקהל' של כל עם ישראל בבית המקדש
השלישי עם הרבי שליט"א מלך המשיח בראשנו תיכף
ומיד ממש ,ונכריז לפניו 'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך
המשיח לעולם ועד'!".
אתר 'הקהל'www.hakel.info :
להזמנת הספר וחומרים נוספים 077-5123770 :או
( 054-2248770גם בוואטסאפ)

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 :

