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השבוע היה "שמח" בחלם. בפרקליטות אישרו את 
ההמלצות לכתב אישום, מה שיביא להוצאת ראש 

הממשלה ל"חופשה", "נבצרות" או "התפטרות" 
(והעיקר "ברוך שפטרנו..). בממשלה, עסקו 

במרץ רב בהתבזות השבועית ב"איש את רעהו 
חיים בלעו", ובמשטרה "חגגו" עדיין את פיטוריו 

והריסת ביתו, של מי שהיה מפקד מחוז הדרום 
ואחראי לביצוע ההתנתקות.

אל מול שמחות מפוקפקות אלו, עומד עם ישראל 
בפרט בשבוע זה של "כי תצא למלחמה", בסימן 

של חתונות, שמחות 
אמיתיות, הקמת בתים 

נאמנים בישראל.
השבוע ביום י"א אלול, 

חל יום הנישואין 
של אדמו"ר הרש"ב 

רבי שלום דובער 
שניאורסון, הנשיא 

בשושלת חב"ד,  החמישי
מייסד ישיבות "תומכי 

תמימים".
ובשבת קודש י"ג אלול, 

חל יום הנישואין של 
בנו יחידו אדמו"ר 

הריי"צ, רבי יוסף יצחק 
שניאורסון, הנשיא 

השישי בשושלת חב"ד.

מהרה ישמע
נישואין של כל זוג יהודי, אינה שמחה פרטית 

גרידא אלא חלק משמחת החתונה הכללית של 
כנסת ישראל עם הקב"ה בימות המשיח. לכן גם 

מסיימים את שבע הברכות, ביעוד הגאולה: "מהרה 
ישמע .. בערי יהודה ובחוצות ירושלים". על אחת 
כמה וכמה נישואין של נשיאי הדור, שהרי "הנשיא 

הוא הכל", ובפרט נשיאי חב"ד המגלים פנימיות 
התורה, גילוי המביא 
עפ"י עדות הבעש"ט 

להתגלות מלך 
המשיח.

גם הפטרת השבת עוסקת בשמחת הגאולה. "רני 
עקרה לא ילדה פצחי וצהלי... כי רבים בני.. ". 

וכפירוש הרד"ק ".. רבים יהיו בניה". ואנו תמהים, 
אם "עקרה", כיצד זה ש"רבים יהיו בניה"?...כך גם 
ביחס לנוסח ה"שבע ברכות": "שוש תשיש ותגל 
העקרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה". אם היא 

עקרה, מניין לה בנים שיקבצו לתוכה?

הגאולה שמחת
משיב ע"כ אדמו"ר הזקן. "עקרותה" של כנסת 

ישראל אינה עקרות ביאולוגית (הרי בני ישראל 
קיימים בעולם), 

ה"עקרות" המדוברת 
היא עקרות רוחנית 

ה'. אי היכולת  בעבודת
להוליד מידות טובות 
בליבו של האדם. זמן 

הגלות יצר בליבות 
בני ישראל, במידה 

זו או אחרת, את 
אטימות הלב ומכאן 
"העקרות" הרוחנית. 

לומדים ולומדים אך לא 
מצליחים להוליד רגשי 
לב אמיתיים כלפיו ית', 

ה' ויראתו. אהבת
אלא שגם לאחר 

איבחונה של כנסת 
ישראל כ"עקרה", עדיין יש ביכולתנו להסיר 

ה', אהבת  את אבנית הלב ולהוליד בלבנו אהבת
התורה ואהבת ישראל, שלימים ובריאים. וסוד 
- "שוש תשיש ותגל .. בשמחה". דווקא  העניין

ע"י השמחה ובפרט שמחת הגאולה, זוכים לפריצת 
כל המגבלות, האישיות והכלליות, הרוחניות 

והגשמיות כאחד. הוספה בלימוד התורה נגלה 
וחסידות, הידור בקיום המצוות והפצת בשורת 
הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח, שיבוא 

ויגאלנו תיכף ומיד ממש, וכלשון הפיוט התמימי 
הידוע "שישו ושימחו בשמחת הגאולה  הנה הנה 

משיח בא".

תשס״ט תשרי עלוני
מרהיבים הסברה   כרבע מליון עלוני
ראו אור בימים תשרי, על מועדי חודש

האמיתית  למען הגאולה האגודה אלו ע"י
העלונים שיצאו בעבור הילדים  והשלמה.

קהל המבוגרים נכתבו על ידי  ובעבור
ומביאים את תכני חגי  צוות מקצועי

ומועדי חודש תשרי, בשילוב פניני גאולה 
ומשיח. להזמנת עלונים: 052-895-9667

ל-770 לנסיעה ההגרלה
  ביום הבהיר ח"י אלול תתקיים 

חודש לקראת אי"ה הגרלה מיוחדת
בין המבקשים  חודש החגים, תשרי,

כ"ק אדמו"ר  לבית חיינו, לחצרות לנסוע
הינו  הזוכה מלך המשיח. כידוע, שליט"א
כרטיסים  נציג לכל המשתתפים בהגרלה.

ניתן לרכוש בטלפון: 054-586-1639.

לנשים ח״י אלול אירוע
חב"ד ובנות   יום עיון מיוחד לנשי

- יום יערך ביום הבהיר ח"י באלול
הבעל שם  הולדת המאורות הגדולים

ביום העיון יתקיימו  הזקן. טוב ואדמו"ר
הרצאות בנושא גאולה ומשיח עם הרב 

וינצהנדלר.  והרב שמעון רוטנשטיין מרדכי
תתקיים תוכנית מוזיקלית עם בנוסף

יום העיון יתקיים  האמנית לילך מקאניך.
חב"ד  המרכזי בכפר הכנסת בבית

(בקומת הקרקע), החל מהשעה 15:00 
בצהריים.

שלימים  התורה ואהבת ישראל אהבת ה׳, אהבת בלבנו ולהוליד הלב אבנית את להסיר ביכולתנו יש
הגאולה ובפרט שמחת ע״י השמחה דווקא בשמחה״. תשיש ותגל .. ״שוש - וסוד העניין ובריאים.

חדשות טובות
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ה'תשס"ח (12.9.08) אלול, כי-תצא, י"ב קודש פרשת                              ערב שבת

כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה

ב"ה

למלחמה כי תצא
אבל, מתוך שמחה
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שנה וחצי לפני לשקוע החל הגירוש) (מפקד תוכנית לב בר של אורי ביתו
נהרס! הבית הכנסת בתי ביום הריסת לעין. השבוע, נראית סיבה ללא

את ביתו נאלץ להרוס המגֵרש
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י) למלחמה (דברים כא, תצא כי
במילים מסתיימת  הקודמת,  הפרשה
כשפרשתנו  ה'",  בעיני הישר  "ועשית 
למלחמה",  תצא  "כי  במילים מתחילה 
תצא  כי  "ה' הרצף את  ויוצרות
'עמך'  יוצא שה' למלחמה" ורומזת בכך
ה'  "ויצא ג)  יד,  (זכריה  כנאמר  למלחמה, 
הטורים) בעל (עפ״י בגוים". ונלחם

מעקה ועשית חדש בית תבנה כי
ח)  לגגך (דברים כב,

מעקה לבנות הטעם הפנימי של הציווי
חדש,  בונה "בנין" בבית חדש: כשיהודי
לא די לו בגדרים שהציב לעצמו קודם. 
חדשה,  לעבודה  סימן  מהווה  זה  אלא 

הדורשת במילא אמצעי עזר נוספים.
"בכל ראש-השנה  אדמו"ר הריי"צ אמר:

בהידור מצות-עשה,  להוסיף משהו צריך
בזהירות בלא-תעשה ובהנהגה טובה". 
כפי  אצלו  היה לכן  קודם  אם  אפילו 
שבכל ראש-השנה  מכיוון הרי  שצריך, 
להוסיף  עליו  לעולם,  חדש  אור נמשך 
לבית  - לבנות מעקה עצמו על ולקבל
חי) (מעין החדש.

בדרך עמלק לך אשר עשה זכור את
(דברים כה, יז)

יודע שעמלק מוסבר בתורת החסידות
מכאן  בו. למרוד  ומתכווין  ריבונו  את
וגדלותו,  ה'  בידיעת להסתפק שאין 
מידי  לזכור יש ידע זאת. הלא גם עמלק
להבטיח שלא  עמלק כדי יום את מעשה
למעשה. במחיית  נתק בין הידיעה יווצר
מלך  להתגלות  זוכים  הפנימי, עמלק 
ויבנה  עמלק  זכר את  שימחה  המשיח 
חי) (מעין את בית המקדש.

 

מוצש"ק הדלק"נ קיץ  לפי שעון

7:24  6:13 ירושלים 
7:26  6:28 תל אביב 
7:25  6:20 חיפה 
7:25  6:30 באר שבע 
7:48  6:51 יורק  ניו
¯Ó‡ - ‰„ÏÈ ‡Ï ‰¯˜Ú È¯ :‰¯ËÙ‰

נד א-י) ‰' (ישעיהו ÍÓÁ¯Ó
א-ב. פרק אבות: פרקי

בזמן משולם צריך להיות השכר

לאדם המשכיר פועלים  נאמר הציווי בפרשתנו
השמש"...  תבוא עליו שכרו ולא תתן – "ביומו

לפועליו האדם לשלם על לפני סוף היום עוד
את משכורתם. חכמינו אומרים שהקב"ה 

מצוה לעם ישראל  "מקיים" את מה שהוא
בכמה מקומות  ובעניננו: לעשות ולשמור.

מדמים את עבודת בני ישראל בקיום המצוות 
צריך  זה משכירו. לפי לעבודת הפועל אצל
שבכל פעם שיהודי מסיים לקיים  להיות,

("ביומו") את  המקום על מצוה, הוא יקבל
לאדם  שאסור האמור ה' שכר "עבודתו", בציווי

לאחר שכר פועליו.
מדוע אנו מוצאים  מתעוררת תמיהה: זה לפי
שהקב"ה משלם את שכר המצות רק ב"עולם 
והרי  קיום המצוה. זמן רב לאחרי גמר הבא",

השכר היה אמור להגיע מיד  הנזכר לפי הציווי
המצוה? בסיום

הבא״? ״עולם מהו
ל"גן  מכוון לשיטת הרמב"ם ש"עולם הבא"

השכר  עולם הנפשות המנותקת מהגוף, עדן"
וכל חיי  העבודה. מאחר בסיום אכן מגיע

אחד של שכירות ארוכה  האדם הם זמן
חיוב  ולכן אין שנים. עשרות על המשתרעת

לאחר  עד המצות ליהודי את שכר לשלם

פטירתו מן העולם, שאז תפקידו עלי אדמות 
מסתיים.

הרמב"ן, המסביר  דיעה אחרת, שיטת אך ישנה
הבא" מכוון לעולם התחיה. ולפי זה  ש"עולם

זמן רב  שה' מאחר את שכר המצוות נמצא
האדם (משעת פטירתו  תפקיד לסיום מעבר

השאלה: כיצד זה  עד תחיית המתים) וחוזרת
שכרו"? תתן מתאים עם הציווי "ביומו

בגשמיות הרחבה
בדבר אדמו"ר  למצוא ההסבר לכך ניתן את

מטרת בריאת העולם  בספר התניא, אשר הזקן
הקדוש-ברוך הוא להיות לו  הוא כי "נתאוה
מצוה  מקיים יהודי בתחתונים". כאשר דירה
אותו  מביא לזיכוך עם חפצים גשמיים, הוא

אלקי  כמו גם לזיכוך גופו, וממשיך אור חומר.
בעולם.

במשך כל  ישראל בצירוף עבודת כל בני
וזיכוך של העולם  בירור את הדורות משלימים

ראוי  נהיה מקום העולם כל בכל פרטיו. וכך
ממנו את דירתו. שהבורא ישכון בו, ויעשה

ובמיוחד  למצב זה מגיע העולם בימות המשיח,
ייעלם  בתקופת תחיית המתים, כי אז הרע

להתגלות אלוקית  כליל מן העולם ויפנה מקום
ותפארתו. אדירה במלוא עוזו

בגשמיות הרחבה
להגדיר את עבודת כל בני ישראל  לפי זה ניתן
הדורות עד אז, ב"שכירות" ותפקיד  כל במשך

לה'" לא הושלמה עלינו  אחד. כל זמן שה"דירה
להמשיך לעבוד.

המיוחל,  יגיע מיד השכר ואכן בסיום עבודה זו,
עבור עבודתם  ישראל עם התשלום הכללי לכל

קדוש. למקום העולם בהפיכת
הרמב"ם מבאר גם שההבטחות המופיעות 

טובה  השפע הגשמי, בבריאות אודות בתורה
שמקפיד על  מי כל בהרחבה. עבור ופרנסה
השכר הסופי והשלם  שמירת המצות, אינם
התורה, כי שכר זה הוא רוחני,  עבור קיום

בזיו השכינה. שהנשמה תתענג
שהבטחות אלו הם רק "הסרת המניעה",  אלא

מבלי  המצות כדי שנוכל להתמסר לקיום
שהוא מרחיק מאיתנו  הקב"ה מבטיח הפרעות,

מחלה וטרדא. כל
לעתיד, יש  שיבוא ולפי זה נוסף על השכר

מה' שימלא את  ולבקש לתבוע זכות וכח לנו
מתוך  בכדי שנוכל לעבוד אותו מחסורינו כל

בטוב הנראה והנגלה. הרחבה,
נותן לישראל גשמיות, הם  הקב"ה וכאשר

וממלאים את תפקידם  רוחניות, עושים מכך
דירה בתחתונים. – לעשות לו יתברך

תשמ״ה) תצא ש״פ תשמ״ו, וארא-בא ש״פ שיחות (על-פי

דבר מלך

השבת ח ו ל
כי-תצא פרשת

כי-תצא

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

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

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

תניא תהלים חומש
ורעייתו שיינא שיחיו פרישמן לר' בנצי

החייל בצבאות ה' - להולדת בנם
ה'תשס"ח אלול - ה' שופטים פר' קודש שבת ערב

טובים ולמעשים לחופה לתורה יזכו לגדלו
והשלימה של זמן הגאולה האמיתית הרחבה מתוך
המשיח שליט"א מלך לרבי רוח נחת ומתוך

מזל טוב ברכת
גרומך הרב שמואל למשפחת

בית דגן שליט"א מלך המשיח הרבי שליח
עב"ג ליבי חנה הת' מרדכי לחתונת הבן

ים בת ר' יעקב מרום, למשפחת
עד עדי - בנין ביתם יהא

והשלמה של זמן הגאולה האמיתית הרחבה מתוך

מזל טוב ברכת



ונטורה פעיל בית צבי מספר הרב
גן: חב"ד רמת

חב"ד  "במסגרת תפקידי בבית
ברמת גן, אני אחראי בימים 

קבלת קהל המבקש  על מסויימים
הרבי שליט"א מלך  ברכות את

המשיח.
משוחח  עם כל אחד מהבאים אני

למלך  אותו בכתיבה ומדריך
מתגלגלים  מטבע הדברים, המשיח.

במקום עשרות ומאות סיפורי 
מדהימים. מופת

בתאריך י"א  בשנה שעברה, זה היה
ביום חמישי. אז מר-חשוון שחל
חב"ד נכנסה אשה שהציגה  לבית

וסנה בירכובר.  עצמה בשם את
 - מבטאה הסגיר מייד את מוצאה
מייד  ואכן היא המועצות, מברית

הסבירה את כוונת בואה:
שנים  "לפני מספר

מרוסיה,  עליתי
הזמן  לצערי, במשך
בארץ  הזה שחייתי
אני מרגישה שלא 

קשיי  בטוב ובנוח, מין
התאקלמות שלא 

פוסקים.
שאני  בנוסף, החלטתי

שמי,  את רוצה להחליף
משום שאולי זה  גם

יסייע לי בהתאקלמות...
ברכה  רוצה לקבל הייתי מאוד

שלי". הזה, והבעיה לקראת הצעד
מייד כי את הברכה  לה הסברתי

הרבי שליט"א מלך  מעניק,
אותה  אני. והדרכתי המשיח, ולא

בהכנות לקראת הכתיבה.
לאחר נטילת ידיים לסירוגין, 

מטבע בקופת הצדקה היא  ונתינת
שאני  כתבה את בקשתה, תוך
מסביר לה כי קיימת חשיבות 
גדולה בקבלת החלטה טובה, 
המשולה לכלים והסלים בהם 

אני מכשירים את עצמינו לקבלת 
שהיא  כמובן הברכה מהקב"ה.

עצמה החלטה טובה,  על קיבלה
הכתיבה היא הכריזה שלש  ובסיום
.מלך המשיח  . "יחי אדוננו פעמים

לעולם ועד". 
הכניסה את המכתב  בשלב זה היא
ה"אגרות קודש"  מכרכי לתוך אחד

הנמצאים במקום" ובהדרכתי 

הרבי  של החלה באמירת הפרק
שליט"א מלך המשיח.

במשך הזמן בו היא כתבה או 
התפניתי  אמרה את התהילים

ללמוד את שיעורי החת"ת 
היומיים בחומש  (שיעורי הלימוד

תהילים ותניא).
תוך כדי אמירת החומש, נתקלתי 

בפסוק הנלמד באותו יום במסגרת 
ה' לאברהם  הפרק המתאר את דבר

אותו  במחזה: "ויוצא אבינו
החוצה, ויאמר הבט-נא השמימה 
לו, כה  ויאמר . . הכוכבים וספור
ט"ו,  (בראשית פרק יהיה זרעך."

ה) פסוק
על פסוק זה אומר רש"י: "...לפי 
מאצטגנינות  צא לו מדרשו אמר

עתיד  שאינך שלך שראית במזלות
אברם אין לו בן אבל  להעמיד בן,

שרי לא תלד  אברהם יש לו בן וכן
תלד, אני  אבל שרה
לכם שם אחר  קורא

וישתנה המזל..."
הרגשתי כי לא לחינם 

קראתי מילים אלו, תוך 
כדי בקשתה, ולמעשה 

כאן תמונה התשובה 
לבקשתה.

"יש לך  פניתי אליה:
מושג מה משמעות 

הקודש?" "אביב" היא  בלשון שמך
ענתה.

אביבה?"  "מה דעתך על השם
בשלילה. כאן  להשיב מיהרה היא
שרה,  ניסיתי להציע לה את השם

חושב דווקא  מדוע אני לה ואמרתי
על שם זה, היא התרגשה ואמרה, 
חודשיים  אין לך מושג, אבל כבר

אני חולמת על השם שרה...
היא פותחת את כרך כ"ג כעמוד 

הרבי שליט"א  רל"ח, שם מתייחס
ולכך  מלך המשיח ליציאה מרוסיה
מהעבודה במסירת  שצריך ללמוד
שהייתה שם לפעולת היהודי. נפש
לפני שסיימנו, נצנץ בי רעיון,  רגע
עיני  ולנגד הסתכלתי במכתב שוב,

בלטו התאריכים י"ב-י"ג תמוז. 
הולדתך" שאלתי אותה,  "מתי יום

היא הוציאה מכיסה את תעודה 
ולהפתעתינו (או שבעצם  הזהות,

כבר לא כל כך) היא נולדה ב... י"ג 
(חג הגאולה). תמוז

שמי שמקבל שוחד, כמה לירות היתכן
עבור ישיבתו או בשביל התלמוד-תורה 

דין שקשור עם פיקוח-נפש  לאחר-מכן שלו, פוסק
יהודים הי' לא תהיה?! מאות ועשרות של

תמוז תשל"ט) (ט"ו

טל' 050-875-4616 | צפת ת.ד. 6132 העם והארץ להצלת המטה

המשיח הרבי שליט"א מלך משיחות קודש

להיות "איש של הקהל"
כפשוטה,  הקהל מצות  לקיים  אפשר  שאי ...מכיון
אדרבה,  הרי  – בביהמ"ק ישראל  כל  במעמד 
מישראל,  אחד ואחת זוהי תקנתנו", שכל "קלקלתנו
תוכן  לקיים וצריך יכול והטף,  והנשים  האנשים
גו'  ילמדו ולמען ישמעו "למען – ד"הקהל" העבודה
הימים" תוספת ועילוי ביראת  כל . . ה' ליראה את
בשנה השמינית,  הן הימים", הן ביום ובלילה, נמשכת "כל שתהיה ה'
ועד  – בחו"ל והן  ישראל  בארץ  הן  הימים,  בשאר  והן  הקהל  שנת 

"הקהל",  של שמציאותו של כל אחד ואחת מישראל נעשית מציאות
– שהוא יהודי של "הקהל"  "לעיני כל ישראל" – ובאופן שניכר בגלוי
"ילד של  או "אשה של הקהל", "איש של הקהל", הקהל איד"), ("א

הקהל"..
 – "הקהל" ע"ד  והכרזה בפירסום  חובתו במילוי עוסק  אינו אם 
– בנוגע למעשה  כהן הוא"! ובאותיות פשוטות "אומרין דומה שאין
ה"שטורעם" בהענין ד"הקהל" . . "לעיני כל  כל לאחרי ממש: בפועל
היא  מציאותו  שכל  בגלוי  רואים  עליו,  מסתכלים  שכאשר ישראל",
צריך להיות  . . הנה – הקהל איד") ("ַא "הקהל", יהודי של "הקהל"
התקיעה  ע"י  ד"הקהל", בענין לגמרי חדש (="רעש")  "שטורעם"
בחצוצרות, היינו, לא רק לאחוז החצוצרה בידו, ולא רק לתקוע תקיעה 
שעתה  ולהכריז ולפרסם "לתקוע ולהריע ולתקוע", להודיע אחת, אלא

והטף".. שצ"ל "הקהל את העם האנשים והנשים הוא הזמן
ה׳תשמ״ח) סוכות חוה״מ לילות (משיחות

לנצל את ההתעוררות של ימי חודש תשרי, ובמיוחד: של ראש ...יש
נשים  - אנשים, לכנס ולהקהיל יהודים השנה, שבת תשובה וכו', כדי
אותם ב"מקום" קדוש, כלומר באוירת  וטף, עד ל"קטני קטנים", לכנס
"הקהל":  מצות  של והיסוד המטרה  לשם  הדבר  את  ולנצל  קדושה, 
אלוקיכם ושמרו לעשות את  ה' "למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את

דברי התורה הזאת". כל
רב  בסביבה,  מנהיג "מלך", שהוא  מי כל של חובתו זו במיוחד
באזניהם", להשמיע  במשפחתו, "לקרוא אב בקהילתו, מחנך בכיתתו,
יכול להגיע  בחוג שלו, בכל מקום שהוא דברי התורה ומצוותיה את
והשפעה עמוק  רושם  ייצור שהדבר  ועד  וברצינות,  בתוקף אליו,

"ליראה את השם":  על . בהתנהגות המבוססת . ממושכת על השומעים
- בשמחה ובטוב לבב, כפי  לימוד התורה וקיום המצוות, וביחד עם כך
בחג  ב"זמן שמחתנו",  היא  "הקהל" בעובדה שמצות  מודגש  שהדבר 

תשמ״ח)הסוכות. תשרי ו׳ כללי (ממכתב

המשיח למלך נוסעים בשנת הקהל
בקשר ובשייכות לשבעה במר- - ענין נוסף שבקשתי שיפרסמוהו

חשון:
שלהם  הרגש החסידי האורחים שליט"א, אשר, נתינת יישר-כח לכל
ה"לך לך מארצך  את לקיים לידי פועל ממש, בהם בגילוי ובא האיר

בד' אמותיו (בית-כנסת ובית-מדרש) להיות גו'", כדי
הזמן ד"הקהל", "הקהל את  מו"ח אדמו"ר, במשך נשיא הדור, כ"ק של
אחת או יום  עכ"פ שעה - הסוכות) האנשים והנשים והטף" (חג העם

משך חג הסוכות, כל ועאכו"כ אלה שהיו אחד,
שבעה במר-חשון. עד המשכו גם - ובמיוחד

תשמ״ח)  לך-לך ש״פ (משיחת

הקהל וועגען דָאך "מדוע לא הבאתם גם את הילדים, משטורעמ'ט
נשים וטף?!..." בלהט אודות הקהל], האנשים [הרי עוסקים

הקהל, שנת - תשל״ד מר-חשוון י״א ג׳ יום (׳יחידות׳
מנחה) תפילת התחתון אחרי עדן בגן

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אלול  פרק ליום
חובל ב           הלכות פרק
ומזיק

ג פרק

ד פרק

ה פרק

ו פרק

ז פרק

ח פרק

איסורי ביאה פרק ו-ח                                הל'

פרק ט-יא

יב-יד פרק

טו-יז פרק

פרק יח-כ

א פרק הל' מאכלות אסורות פרק כא-כב,

פרק ב-ד

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ויקרא שמה בישראל - שרה

אסור להם לפסוק!
לשנת 'הקהל' מתכוננים

הלהיט החדש במחיר הפצה!
מדבקה לקראת שנת 'הקהל'

להזמנות: 077-5123-770

ונטורה צבי הרב



מתכוננים ל"הקהל"

7

עם ישראל? על מה שמר
ולראות מה  עמנו בני ישראל, בדברי יש להתבונן

בתקופות  קיום עמנו על היא ההנהגה ששמרה
דברי הימים שלו הארוכים,  של ומשונות, שונות

עמדו  - למרות, שכנוסח הידוע, בכל דור ודור קיום
העולם) על  עלינו לכלותינו ורבים וגיבורים (אומות

חלשים ומעטים.
שסרו  בהתבוננות קלה רואים, שכל אלו החוגים שגם

ושמו מבטחם בתרבות  הדרך המקובלת מן וסטו
הארצות שמסביב להם, אף אם גם "העתיקוה 
עמנו  להתאימה לתרבות ללשון" עמנו, או רצו

וזמן בית ראשון,  ובבל בתקופת אחרי אשור (הנוטים
שני, בתקופה  המתיוונים בהתחלת תקופת בית

אחרי פילוסופיא  הרבה יותר, אלו שנטו מאוחרת
- תלמידי  דרך זה הבינים. ועל השלטת בספרד בימי

אחרי השכלת צרפת, מולידי  מנדלסון באשכנז שנטו
שלשה  או דור, שנים כעבור הריפורמים), הנה

עמנו  שריד ופליט בתוככי נשאר מהם לא דורות,
וחלק  חזרו מדעתם האמורה, ישראל: חלק מהם בני

 - כליל בין הגוים אשר סביבותם, וכאמור נטמעו
בדור שלאחריהם. רושם כלל מבלי

- שמימי מתן  ורק הענין דמצוות מעשיות בפועל
פסל,  לך תורה בהר סיני, שנאמר אז לא תעשה

שמור את יום השבת, לא תעשה כל מלאכה וכו' 
מצות ציצית ותפילין, איסור אכילה  זה ועל דרך

מעלה  ואינה של חיה ובהמה שאינה מפרסת פרסה
אותם במשך כל  שמוצאים אנו הן הם - גרה, וכיו"ב
שלשת האלפים שנה ויותר של ההיסטוריא של בני 

מובנת... בזה, והמסקנא ישראל מבלי כל שינויים
ז׳תשנד) שליט״א, מלך המשיח הרבי קודש (מאגרות

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

קדמי ביטוחיםקדמי ביטוחים
בהנהלת צחי קדמי

סוכנות הביטוח המובילה
לציבור שומרי התורה בישראל

מייצגים את כל חברות 
הביטוחים בארץ

תנאים ובמחירים אטרקטיביים ביותר ביותרב נאים ובמחירים אטרקטיביים בת
ענפי הביטוח:כל ענפי הביטוח: כל

R חיים R עסקים דירה R R רכב
שירות בכל הארץ

מתקשרים ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:

03-501-770203-501-7702

וכבר נמצאים במחציתו, עובדה שיש חודש אלול
לשנה החדשה  לזרז ולהאיץ בנו להתכונן בה

הבעל"ט, תשס"ט, שזכתה גם לשם מיוחד על 
לשנה זו, מצוות "הקהל". שם המצווה המיוחדת

מידי שנה  שבית המקדש קיים, הנה בזמן
מצווים כל  בשנה שלאחר שנת שמיטה, שמינית,
לרגל בחג הסוכות ולקיים שם את  לעלות ישראל
"הקהל". במסגרת מצווה זו, היו נאספים  מצוות
נשים  אנשים בעזרה שבבית המקדש כל ישראל,

הראשון של סוכות, לשמוע  וטף, במוצאי החג
באזניהם פרשיות מהתורה שיש  המלך קורא את

ולהתחזק ליראת-ה' בהן כדי לעורר את העם
בקיום התורה ומצוותיה.

”כיצד היה קורא?  מתאר זאת הרמב"ם: וכך
ירושלים כדי להקהיל  תוקעין בחצוצרות בכל

ושל עץ היתה,  בימה גדולה, העם. ומביאין את
אותה באמצע עזרת-נשים. והמלך ומעמידין
קריאתו. וכל  עליה כדי שישמעו ויושב עולה

מתקבצין סביביו...". ישראל העולים לחג

הקהל מטרת
- לעורר את לב העם ה"הקהל" היא של מטרתו

ידיו בקיום התורה  את ולחזק ליראת-שמים
עצמה מגדירה את  ומצוותיה, כפי שהתורה

”למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את  המטרה:
דברי התורה  כל את לעשות ושמרי ה' אלוקיכם

הזאת".
העם, אנשים  כל המעמד הנשגב, שבו היה עומד

ביראת-ה'  עליו להתחזק ומקבל נשים וטף,
עמוק  ובקיום תורתו ומצוותיו, היה מותיר רושם
למשך  ומעורר את ליבם בנפשות כל המשתתפים

ה"הקהל"  עד הבאה והשנים הבאות, כל השנה
הבא.

לידי ביטוי אחדותו  "הקהל" גם באה במצוות

יוצא מהכלל,  ללא כאשר כולם, של עם ישראל,
נשים וטף התאחדו יחדיו במעמד זה. אנשים

(וצריך) יכול כל אחד
היה זה שמעורר את לב העם שהמלך כשם

'מלך' במסגרת  שהוא מי כל כך - "ליראה את ה"
בקרב  ”הקהל" עליו מוטלת החובה לעשות שלו,

ומבחינה זו כל אחד  להשפעתו. אלה שנתונים
שאין לו השפעה על  אין לך אדם כי הוא מלך,

אחרים: אנשים
אדם יש  לאב יש השפעה על משפחתו: לכל

- על  השפעה על כמה חברים קרובים; למנהל
- על תלמידי  עובדיו; לרב- על קהילתו: למחנך
האירגון  - על חברי כיתתו; ליו"ר אירגון ומוסד

הבאה  המוסד; וכו'. כל אלה נקראים בשנה או
להחדיר את הערכים  להפעיל את יכולתם כדי

להשפעתם. של "הקהל" בלב אלה שנתונים

לעשות? כל אחד נדרש, ראשית,  אז מה צריך
ערכי הקהל, ולקבוע מועדים  את בעצמו להפנים

כיצד יוכל להתחזק  קבועים בהם יחשוב,
מפעילות  אלה. כחלק ולהשתפר בעניינים

להקהיל את האנשים עליהם  "הקהל" על האדם
(וכדוגמאות לעיל). השפעה לו יש

מועד ומקום להתכנסות לקבוע יש בחודש פעם
לרגל שנת הקהל, בה יושמעו דברים בנוגע 

מעין דוגמה  תורה ומצוות, להתחזקות בקיום
קטנה למעמד בבית המקדש.

וארציים מתקיימים מעת לעת  כנסים גדולים
ישנה בהתכנסות  במהלך השנה. חשיבות רבה
הדרת  עם "ברוב גדול יותר של יהודים מספר

עצמו משתתף  את לראות יהודי כל מלך", ועל
במעמדים אלו.

אלו, מתכוננים אלפים לקראת הנסיעה  בימים
לרבי שליט"א מלך המשיח לחודש  לניו יורק

סוכות, שם יערכו "כנסי הקהל".

העולמי במפעל שותפים
שאתה מה כל ”הקהל“ הינה שנת שנת תשס“ט
יותר  יכול לעשות טוב לבד, אתה לעשות יכול

ביחד.
כחבר  ברוח הדברים אלו לפעול קבל על עצמך

הרבי  הוראת פי על ”הקהל" העולמי. במפעל
למלאות את "כרטיס  יש המשיח שליט"א מלך
חב"ד ברחבי העולם.  ההקהל" שיופץ במוקדי
נעשה בהוראותיו המדוייקות  הכרטיס אגב,

מהבחינה  התופס לגודל גודלו השאר נקבע ובין
טפח". על ההלכתית "טפח

השפעתך על אחרים , כדי להתחזק בערכי  נצל
האמונה, האחדות ושמירת התורה ומצוותיה 
הרבי שליט“א מלך  לקבל פני והכנת הסביבה

הקהל עולמי). במפעל המשיח (ותהיה חבר

הקהל לכרטיס דוגמא
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