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הדין". "ימי  נקראים  השנה,  מראש  שמתחילים  הימים 
בנוגע לדין ומשפט, אומרת התורה שהדין צריך להיות 
זאת אומרת  והצילו העדה",  "ושפטו העדה  באופן של 
שיש לדאוג לכך שכתוצאה מהדין והמשפט ינצלו ויזכו 

ככל היותר – "והצילו העדה".

ההצלה הגדולה
אצל בני ישראל רואים זאת בגלוי, שעוד לפני שיודעים 
כבר  הם  הרי  השנה,  ראש  הדין,  ביום  הדין  פסק  מהו 
וכמו  לזכותם.  יצא  שהדין  בוודאות  ובטוחים  שמחים 
שנפסק בהלכה: "מנהגו של עולם, אדם שיש לו דין . . 
אינו יודע איך יצא דינו. אבל ישראל אינן כן – לובשים 
ושמחים  ושותים  ואוכלים   .  . לבנים  ומתעטפים  לבנים 

בראש השנה, לפי שיודעים שהקב"ה יעשה להם נס...".

ועיקר הענין של "והצילו העדה" בשלימות ובגלוי הוא 
– ההצלה אל הגאולה האמיתית והשלימה, כי הרי אפילו 
יהודי שגם עוד קודם הגאולה חי בצורה טובה בגשמיות 
גלינו  חטאנו  "מפני  אומר  הוא  גם  הרי  וברוחניות, 
מארצנו", כי עדיין אין את בית המקדש השלישי, ועדיין 
לא נמצאים כל בני ישראל בארץ ישראל, וממילא, אין 
העדה"  ה"והצילו  ולכן  מושלמת,  ב"הצלה"  נמצא  הוא 

האמיתי הוא – הגאולה האמיתית והשלימה.

ולהוסיף, שראש השנה קשור במיוחד לגאולה, כי ענינו 
של ראש השנה הוא קבלת מלכותו יתברך )"תמליכוני 
בשלימות  ומתגלה  קשורה  יתברך  ומלכותו  עליכם"( 
ברגעים   – שכעת  מובן  זה  ומכל  המשיח.  מלך  ידי  על 
– צריכים לפעול להביא לידי  האחרונים לפני הגאולה 
שלימות את ה"והצילו העדה" שתהיה בגאולה האמיתית 

והשלימה, ובפרט בימים אלו – ימי הדין.

השמות של המשיח
זו,  בשבת  הנקראת  "נצבים"  לפרשת  זאת  לקשר  ויש 

ופרשת "וילך" הנקראת בשבת שאחרי ראש השנה:

"אתם נצבים היום כולכם" מדבר על כל הדרגות בבני 
ישראל, שכולם עומדים – "נצבים" – בביטחון ובוודאות 
גמורה שיזכו בדין. ולאחר מכן ובכח זה, מגיעה פרשת 
"וילך", שרומז על כך שלבני ישראל יש את כל הכוחות 

ללכת – "וילך" – אל הגאולה האמיתית והשלימה.

 . ולפי שבני ישראל "לובשים לבנים ומתעטפים לבנים 
שכבר  מובן  נס",  להם  יעשה  שהקב"ה  שיודעים  לפי   .
בערב ראש השנה יודעים ובטוחים שזוכים בדין, וכבר 
את  לעשות  רק  ונותר  וביטחון,  שמחה  להם  יש  אז 

ההכנות הדרושות לקראת השנה החדשה.

בדורות האחרונים נוסף ענין חשוב בערב ראש השנה: 
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק  יום הולדתו של  זה חל  ביום 
שמותיו  ששני  חב"ד(,  חסידות  של  השלישי  )הנשיא 
)"צמח - צדק" – השם של ספרו( הם שמותיו של משיח 
בעל  של  מזלו  מתגבר  השנה  ראש  בערב  ולכן  צדקנו. 
יום ההולדת, ומתגבר מזלו של שמו של משיח צדקנו, 
יום ההולדת פועל שזה לא ישאר רק ב"שמותיו  ובעל 

של משיח", אלא שיהיה הגילוי של המשיח בעצמו.

ראשי תיבות מי"ד
ואז  צדקנו,  משיח  מתגלה  ממש  ומיד  שתיכף  והעיקר, 
הקודש,  לארץ  ומיד  תיכף  ישראל  בני  כל  הולכים 

וחוגגים שם את ראש השנה.

הן  "מיד   – "מיד"  המילה  של  התיבות  ראשי  וכידוע 
מלכא  ודוד  טוב(,  שם  )הבעל  ישראל  משה,   – נגאלין" 
לגאולה,  קשורים  הללו  הנשיאים  ששלושת  משיחא, 
)משה – "גואל ראשון הוא גואל אחרון"; הבעש"ט – שעל 
יבוא מלך המשיח;  תורת החסידות,  תורתו,  ידי הפצת 
בפועל(  הגאולה  באה  ידו  שעל   – משיחא  מלכא  ודוד 
הנקודה  שזו   – "מיד"  אחת  מילה  בתוך  באים  והם 
האחת והיחידה של הגאולה. והעיקר – שזוכים לגאולה 
האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, תיכף ומיד ממש.

)ע"פ שיחת ערב ראש השנה תשנ"ב(

שמחה ובטחון בערב ראש השנה

גאולה בפשטות

שעיקר  דהגם  השנה,  דראש  שופר  בענין 
ההמשכה היא ע"י הצעקה דפנימיות הלב 
מכל-מקום צריכה-להיות התקיעה בשופר 
בגשמיות.  למטה  יומשך   .  . דוקא  גשמי 
בנוגע להתקיעה  ומזה מובן, דכמו"כ הוא 
מספיק  שאין  ההוא,  ביום  גדול  דשופר 
הענינים שהיו עד עכשיו, והתקיעה בשופר 
גדול צריכה להיות באופן שכל ישראל, גם 
וישתחוו  יבואו  והנדחים,  וכולל האובדים 
בירושלים  בירושלים,  הקודש  בהר  לה' 
שיוליכנו  צדקנו  משיח  ע"י  כפשוטה, 
בקרוב  דידן  בעגלא  לארצנו,  קוממיות 

ממש.

)קונטרס ראש השנה תשנ"ב - מוגה(

אתם נצבים היום כולכם  )נצבים כט, ט( 

וכן את מוצא שאין ישראל נגאלים עד שיהיו כולן אגודה 
אחת, שנאמר )ירמיה ג'( בימים ההמה ובעת ההיא נאום ה' 

יבואו בני ישראל ובני יהודה יחדיו וגו'.

)מדרש רבה, נצבים א(

ושב ה' אלוקיך את שבותך  )נצבים ל, ג( 

אומר  הבא  לעולם  התהום,  על  הרובץ  לויתן  ...ואף 
הקב"ה למלאכי השרת, באו והלחמו בו, וכיון שהן יורדין 
להלחם כנגדו, הוא תולה עיניו ומביט בהם, והם מתיראים 
ובורחים, שנאמר )איוב מ"א( "משאתו יגורו אלים משברים 
בים,  שבר  עושה  הוא  לאכול  מבקש  כשהוא  יתחטאו". 
והוא  לשם,  והולכים  אכילה,  דבר  שהוא  סבורים  והדגים 
פותח ובולען, אין אחד מהן נמלט, אלא כולן נכנסין לתוך 

פיו. והקב"ה אומר למלאכי השרת ירו חצים, והם זורקים 
"לא  לו, שנאמר  נחשבים  ואינו משגיח אלא כקש הם  בו, 
בלסטרא  אבני  טלו  אומר  והקב"ה  קשת".  בן  יבריחנו 
והשליכו עליו, והן עושין, והוא סבור קש הן, שנאמר כקש 

נחשבו תותח, 

שהוא  טיט  על  הקב"ה  אמר  רבוץ,  הוא  היכן  תאמר  ואם 
יפה מן הזהב, שנאמר "ירפד חרוץ עלי טיט רפידתו של 
חרוץ", ואם תאמר שאם מבקש לצאת יוצא, תלמוד לומר 
סגור חותם צר סגרתי לפניו וחתמתי כנגדו וגם הצרתי לו. 

וגם  נותן בבהמות  אוכלים, אלא הקב"ה  והיאך הצדיקים 
"אחד  שנאמר  זה,  עם  זה  ונלחמין  באין  והן  רוח,  בלויתן 
באחד יגשו", זה הפך בארץ ושוקט הבהמות ואלו בוקעין 
הלויתן, מיד הצדיקים מתכנסין עליהם, והקב"ה אומר לכל 
אחד ואחד ואוכל לפי שכרו, שנאמר )איוב מ'( "יכרו עליו 

חברים".

)מדרש תנחומא(

בדורות האחרונים נוסף ענין 
חשוב בערב ראש השנה: 

ביום זה חל יום הולדתו 
של כ"ק אדמו"ר הצמח 
צדק )הנשיא השלישי 

של חסידות חב"ד(, ששני 
שמותיו הם שמות המשיח

זמני
השבת

ניו-יורק באר שבע  תל אביב   חיפה  לפי שעון קיץ    ירושלים 

18:33   18:17   18:05  18:14  17:59   הדלקת נרות 
19:30   19:12   19:11  19:12   19:10   יציאת השבת  
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אמירת כל התהילים בהשכמה - כתקנת הרבי הריי"צ לשבת מברכים
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להתכונן לַהְקֵהל
ב"ה, ח"י אלול, ה'תשי"ב

       ברוקלין, נ.י.

אל אחינו ואחיותינו, בני ובנות ישראל,
די בכל אתר ואתר,

ה' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, 
הנני שולח לכל אחינו ואחיותינו, בני ובנות ישראל, באשר הם שם, 

ה' עליהם יחיו, ברכת השנה להכתב ולהחתם לשנה טובה ומתוקה.

אנו בזאת המצוה  נזכרים  ובמועד שנת השמיטה, האי שתא,  מקץ 
כל העם האנשים  הקהל, אשר  בדת, מצות  גדול  וכבוד  חזק  עמוד 
והנשים והטף היו נקהלים במקום המקודש, שיבנה במהרה-בימינו-
אמן, לשמוע פרשת קבלת מלכות שמים, קבלת עול מצות, קבלת 

בריתות של תורה ומשמיע לרבים עשר תעשר.

ואף על פי שבכל עת ובכל שעה מצווים אנו בחינוך הבנים והבנות 
לשמור דרך ה', הנה מקץ ובמועד שנת השמיטה מצווים אנו בזה 
ביתר שאת ובתוספות התעוררות. וכמו שנאמר: ובניהם גו' ישמעו 

ולמדו ליראה את הוי'.

ימי הקהל, הבע"ל,  חג הסוכות,  ובימי  הנוראים  בימים  ובטח אשר 
אשר  אחד  כל  ציבור,  בצרכי  עוסק  כל  מנהיג,  כל  רב,  כל  יתעורר 

דבריו נשמעין -

לכל אחד ואחת מישראל,  ודברים היוצאים מן הלב. לב ער שישנו 
נכנסים אל לב השומעים -

לעורר את בני עדתו וסביבתו לתורה ויראת שמים ביתר שאת וביתר 
עז, ובפרט לתמוך לחזק ולהרחיב את מוסדות החינוך הכשר, חינוך 
של תלמוד תורה ביראת שמים, ולהקהיל ולהביא את הבנים והבנות 

להתחנך בהם, להיות נצר מטעי הוי' מעשה ידיו להתפאר.

ואני תקוה אשר התעוררות והשפעה זו תהא נמשכת ופועלת על כל 
השנה כולה.

ובגלל זאת יזכנו השם יתברך לגאולה השלימה על ידי משיח צדקנו, 
ולקיים מצות הקהל בזבול בית תפארתנו, במהרה בימינו,  לעשות 

אמן כן-יהי-רצון.

ומתוקה  טובה  לשנה  טובה  וחתימה  בכתיבה  ומתברך  המברך 
בגשמיות וברוחניות

מנחם מענדל בן חנה שניאורסאהן

עמוד... בדת: חינוך סוף מצות ברי"ת.

פרשת קבלת... תעשר: רש"י סוטה מא, א. וברמב"ם הל' חגיגה רפ"ג: 
פרשיות שהן מזרזות אותם במצות ומחזקות ידיהם בדת האמת.

כל מנהיג: להעיר, אשר י"א שבאם אין מלך בישראל הגדול שבדור 
הי' קורא פרשת הקהל. ובאזהרות רב סעדי' גאון )דיבור לא תשא(: 
רב מהיר יקרא ספר במועד שמיטת )מנחת חינוך שם. ביאור להרב 

פערלא על ס' המצות לרס"ג, עשה ט"ז ופ' יו"ד(. ואכ"מ. 

אחד ואחת: כידוע, גם נשים חייבות במצות הקהל.

  שיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיחיין מלכות   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

הגיוני? לא קשור!

ומאחר שינהגו באופן ש"אנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר" - אזי יפעלו גם 
שיתקיים הענין של "ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו" - שיענה כבר 
שעליו  השנה(  )ראש  ביום  שעומדים  ובפרט  אליו.  שיקראו  יום  באותו 

חז"ל אומרים שסימנו הוא "המלך".
)ע"פ שיחת ליל כ"ט אלול תשל"ז - בלתי מוגה(

חב"ד  מכפר  ריבק  ומושקא  מוטי  הזוג  בני 
היו נרגשים ומאושרים מהתגלית המשמחת. 
מזמן  לא  רק  בטן!  פרי  לחבוק  עומדים  הם 
כבר  הם  הנה  ועתה  הנישואין,  בברית  באו 
הטריה  הכלה  הטובה.  בבשורה  מתבשרים 

שיתפה את הוריה, בסוד הכמוס...

ימים  מספר  נרגשים.  היו  כמובן  ההורים 
לאחר מכן, כתבה אימה בענין כלשהו לרבי 
היא  המשיח.  מלך  מליובאוויטש  שליט"א 
הכניסה את מכתבה בין דפי האגרות קודש 
החופפים  בעמודים  התשובה  את  וקראה 
)כרך  הפתעה  שם  לה  חיכתה  מכתבה.  על 
אשר  הודעתו  על  "במענה  קסד(:  עמוד  יז 
שמו  ונקרא  טוב  למזל  תחיה  לבתו  בן  נולד 
בישראל נחמיה שיחיה. הנה יהי רצון מהשם 
ויכניסוהו  יחנכוהו  שיחיו  שהוריו  יתברך 
ויגדלוהו  טובים  ולמעשים  לחופה  לתורה 
מתוך הרחבה, וירווה מהם רוב נחת אמיתי".

האם היתה נרגשת מהתשובה. גם התייחסות 
ברורה להריון של בתה, גם אמירה מפורשת 
של  שמו  בדבר  הוראה  וגם  בן,  כאן  שיש 
שכנראה  הבינו  הזוג  בני  לכשיוולד!  העובר 
אותם  מדריך  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
של  נשמתו  לשורש  המתאים  השם  בדבר 
מספר  לאחר  נולד  כשהוא  ואכן,  התינוק, 

חודשים, נקרא שמו בישראל: נחמיה.

עשרה  בגיל  נחמיה  כשהיה  אחד,  לילה 
תורה  משיעור  מוטי,  אביו,  חזר  חודשים, 
פני  קיבלה את  בבית הכנסת. האם הצעירה 
בעלה בחרדה: "נחמיה לא מרגיש טוב, הוא 
הלך לישון כשהכל היה בסדר אך כעת יש לו 

חום גבוה! חייבים לעשות משהו"... 

את  לחוש  הפעוט,  בבנו  לגעת  ניגש  האב 
היה  הילד  לאחור.  נרתעה  ידו  חומו,  מידת 
רותח! מאי שם נשלף מד חום דיגיטלי. המד 
צפצף והראה את האות E. ההורים הצעירים 
לא הבינו את משמעות הסימן וחשבו שהמד 
מקולקל. מאוחר יותר הם גילו את המשמעות 
 E האות  עיניהם:  שראו  מה  של  החמורה 
שאין  גבוהות  חום  מעלות  מסמלת  במדחום 
עולה  הגוף  כשחום   - למדוד  המד  ביכולת 
מעל 42 מעלות – מה שאומר שהתינוק נמצא 

בסכנת חיים ממשית...

אבל כזכור, ההורים הצעירים לא ידעו זאת. 
וכנראה  גבוה  התינוק  של  שחומו  הבינו  הם 
אמבולנס  להזמין  זה  לעשות  הנכון  שהדבר 
שני  מצד  הרפואה.  לבית  מיד  איתו  ולצאת 
ייצאו כעת עם התינוק לבית  הם ידעו שאם 
לבן'  'לילה  עליהם  לעבור  עתיד  הרפואה, 
ללכת  יוכלו  לא  שניהם  בבוקר  ולמחרת 
ישראל.  ילדי  בחינוך   - בשליחות  לעבודתם 

לכן החליטו לשאול את הרבי שליט"א מלך 
המשיח באגרות הקודש מה לעשות.

שליט"א  הרבי  של  תמונתו  מול  עמד  מוטי 
הוא  והדרכה.  הכוונה  וביקש  המשיח  מלך 
לקרוא.  והחל  הקודש  אגרות  ספר  את  פתח 
בשלום,  לביתו  חזר  שכבר  לשמוע  "שמחתי 
הופיעו  בשלום",  ביתו  בני  כל  את  ומצא 
הייתה  בהמשך  המכתב.  בתחילת  המילים 
לתלמידים  לספר  לחשיבות  התייחסות 
סיפורי צדיקים. מוטי הוא מחנך כיתה ומידי 
יום שישי מספר לילדים סיפורי צדיקים. אם 
יוכל לספר  - גם לא  יבוא מחר לעבודה  לא 
אלו  עניינים  משני  צדיקים.  סיפורי  לילדים 
להישאר  שעליהם  הזוג  בני  הבינו  במכתב 

כעת בבית והכל יהיה בסדר.

ללמוד  הוראה  גם  הופיע  המכתב  בתוך 
מלך  חוברת שהרבי שליט"א  מתוך  חסידות 
היה  בביתם  המכתב.  למקבל  שלח  המשיח 
הרבי  שחילק  חסידות  מאמר  של  קונטרס 
נתנו  הם  קודשו.  ביד  המשיח  מלך  שליט"א 
להקל  יצליח  שאולי  אקמול  סירופ  לתינוק 
חסידות  יחד  ללמוד  והתיישבו  מעט  עליו 

מתוך הקונטרס המיוחד.

את  האב  שוב  הניח  מכן,  לאחר  דקות  עשר 
ידו על גופו של בנו והנה פלא: החום נעלם 

לחלוטין! והחיים שבו למסלולם הרגיל...   

נחמיה ריבק, כיום

האב ניגש לגעת בבנו 
הפעוט, לחוש את 

מידת חומו, ידו נרתעה 
מיד לאחור. הילד היה 
רותח! מאי שם נשלף 
מד חום דיגיטלי. המד 

צפצף והראה את 
האות E. ההורים לא 
הבינו את המשמעות



אור החיים   בנצי פרישמן

   הרב מנחם כהן, רב קהילת חב"ד באר שבעהלכה ומנהג
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המקרינים  רבים,  תאריכים  ישנם  היהודי  השנה  בלוח 
על 'סביבתם', כך יש לנו חודשים שלמים הנעים סביב 
אותם  וצובעים  בליבם,  הנמצאים  מאורע  או  אירוע 
זו, אינה שמורה רק לתאריכים  בצבע חגיגי. הסתכלות 
מוגדרות  אשר  מסויימות,  לשנים  גם  אלא  מסויימים, 
לדוגמא  כמו  ייחודית,  בצורה  אותן  המאפיינת  בצורה 
שנת  שהייתה  זה,  בשבוע  המסתיימת  ה'תשפ"ב,  שנת 
הפקרת  כמובן  ובראשם  מאפייניה,  כל  על  שמיטה 

הקרקעות שבארץ ישראל ושביתה ממלאכת האדמה.

'הקהל'. אמנם מאז  מיד לאחרי השמיטה, מגיעה שנת 
חורבן בית המקדש, לא ניתן על מצווה זו דגש מיוחד, 
אך בדורנו, מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח את ענינה 

של המצווה, החשובה כיום יותר מאי פעם.

כולם יחד, ללא יוצא מהכלל
ישראל,  עם  כל  אסיפת  היא  מהתורה,  הקהל  מצוות 
אנשים נשים ואפילו ילדים קטנים ביותר, לבית המקדש, 
במוצאי היום הראשון של חג הסוכות, שם קורא בפניהם 
ביראת  ליבם  את  שיחזקו  התורה  מתוך  חלקים  המלך, 
ה'. אם במצוות אחרות אנו מוצאים כי הנשים פטורות 
העם  נקהל  בו  אדיר,  במעמד  מדובר  שפה  הרי  ממנה, 
כולו, מכל מקום, כדי לעמוד לפני ה', ולקבל על עצמו 

מחדש את התורה וקיומה.

לבם  "...להכין  ברורות:  במילים  זאת  מסביר  הרמב"ם 
ברעדה  וגילה  ויראה  באימה  לשמוע  אזנם  ולהקשיב 
כיום שניתנה בו בסיני אפילו חכמים גדולים שיודעים 
כל התורה כולה חייבין לשמוע בכוונה גדולה יתרה ומי 
זו שלא קבעה  לבו לקריאה  יכול לשמוע מכוין  שאינו 
הכתוב אלא לחזק דת האמת ויראה עצמו כאילו עתה 
הוא  שליח  שהמלך  שומעה  הגבורה  ומפי  בה  נצטוה 

להשמיע דברי הא-ל".

לב קהל ישראל
של  מעלתו  רום  את  הרמב"ם  מסביר  מלכים,  בהלכות 
המלך, כמי שמקשר את העם לתורה: "על הסרת ליבו 
הקפידה תורה, שנאמר "ולא יסור לבבו" )דברים יז, יז( 
- שליבו, הוא לב כל קהל ישראל; ולפיכך דיבקו הכתוב 

בתורה יותר משאר העם, שנאמר "כל ימי חייו"".

ואכן, באותו מעמד נשגב, זוכה העם לקשור את עצמו 

מחדש לקיום התורה, כפי שנאמר "למען ישמעו ולמען 
כל  את  לעשות  ושמרו  א-לוקיכם  ה'  את  ויראו  ילמדו 

דברי התורה הזאת".

אתה המלך!
אם ננתח את מצוות 'הקהל' ונתבונן בתוכנה ובציוויה, 
נגלה כי היא כוללת שני מאפיינים עיקריים, הראשונה 
היא התאחדות של העם כולו יחדיו, והשניה היא חיזוק 
שליט"א  הרבי  קורא  למעשה,  התורה.  לדברי  הציות 
מלך המשיח לכל אחד, שביכולתו גם היום, להביא שני 
מושגים אלו לכדי קיום, כשהזמן המתאים לכך ביותר 
הוא בשנת 'הקהל', או אז מתמלאים אנו בחיות מיוחדת 

לחיזוק נושאים אלו.

ההשפעה  במובן  כמלך  עצמו  את  לראות  אחד  כל  על 
שיש לו על סביבתו. האחד הוא ראש משפחה, השני הינו 
העבודה,  במקום  מנהלת  והשלישית  ספר,  בבית  מורה 
וכן הלאה. בכל מקום בו יש לנו אפשרות להשפיע על 
הסביבה, ולגרום לכולם יחד להתכנס ולהתאחד מתוך 
התורה,  בעניני  ולהתחזק  ה'  רצון  את  לקיים  מטרה 
כה  בשנה  השפעתנו,  את  פועל  לידי  מביאים  אנו  הרי 
מקום  בכל  ההקהל  עניין  את  בכך  ומקיימים  מיוחדת, 
במשך  אם  הפרטי,  במישור  גם  כך  השנה!  כל  ולאורך 
נושאים  סביב  טרוד  האדם  עצמו  את  מוצא  הזמן,  כל 
רבים מספור, הרי שבשנה זו ניתנים לו הכוחות לעשות 
'הקהל' מכל ענינו סביב נושא אחד ויחיד ובכך לבטא פן 

נוסף בקיום ענין ההקהל בחייו.

אותם  מביא  "הנני  הפסוק  את  אמרו  עליה  זו,  בשנה 
מארץ צפון, וקבצתים מירכתי ארץ, בם עוור ופסח, הרה 
ויולדת יחדו, קהל גדול ישובו הנה", נזכה לקיום מצוות 
ידי הרבי שליט"א מלך המשיח,  על  ההקהל כפשוטה, 

בבית המקדש השלישי.  

מוצאי השמיטה, ותחילת שנת הקהל
1. אחד מדיני השמיטה הוא 'שמיטת כספים', שמפקיעה את 
חכמים  ראו  אולם  לחברו.  אדם  שבין  הכספיים  החובות  כל 
המלווה  שימסור  ותיקנו  להלוות,  העם  נמנעים  כך  שבשל 
את חובותיו לבית דין, שאז מותר לו לתבוע חובותיו, כאילו 

בית דין גובה אותם עבורו. זוהי תקנת ה'פרוזבול'.

לפרסם  מצוה  כי  מעורר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי   .2
פרוזבול  עשיית  שזמן  הזקן,  אדמו"ר  של  הדין  פסק  את 
הרבי  זה  עם  יחד  השישית.  שנה  בסוף  הוא  לכתחילה 
בסיום  גם  פרוזבול  לעשות  מעורר  המשיח  מלך  שליט"א 

שנת השמיטה, ובשנה זו יום ראשון כ"ט אלול תשפ"ב.

את ה"פרוזבול" עושים לאחר התרת נדרים. כיוון שפרוזבול 
צריך להיות בפני בית דין, ובעת התרת נדרים כבר מזומנים 

לפניו בית דין, לכן עושים בהזדמנות זו אף את ה"פרוזבול". 

לי,  שיש  חובות  כל  לכם  מוסר  "הריני  הפרוזבול:  נוסח   .3
שאגבה אותם כל זמן שארצה". 

4. מי שלא יכול לבוא לפני הדיינים, ועשה פרוזבול בטלפון, 
)אפילו  אחר  ממישהו  לבקש  אפשר  כן  כמו  מועיל.  זה  הרי 

בטלפון( לומר בשמו בפני 3 אנשים את נוסח הפרוזבול. 

שנאמר  השנה,  בראש  שופר  תקיעת  לשמוע  מצות עשה   .5
"ובחודש השביעי באחד לחודש יום תרועה יהיה לכם".

6. יש להוסיף בכינוסי "הקהל" כבר בתחילת השנה, ובמשך 
בית  בזמן  שהייתה  'הקהל'  מצות  בדוגמת  כולה,  השנה  כל 
המרבה  וכל  השמיטה,  שנת  שלאחר  הסוכות  בחג  המקדש 

הרי זה משובח.

"קהל גדול ישובו הנה"

הרבי שליט"א מלך המשיח

אם ננתח את מצוות 'הקהל' 
ונתבונן בתוכנה ובציוויה, 

נגלה כי היא כוללת שני 
מאפיינים עיקריים, 

הראשונה היא התאחדות 
של העם כולו יחדיו, והשניה 

היא חיזוק הציות לדברי 
התורה


