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אליך, 'יהודי של ַהְקֵהל' יקר
שנת הקהל כבר כאן, ולבו של כל חסיד בוער ברשפי 
מפי  עלינו  שהוטלה  השליחות  את  לבצע  קודש  אש 
הרבי מלך המשיח "ַהְקֵהל את העם, האנשים, הנשים 
והטף . . ליראה את ה'" - לנצל כל הזדמנות אפשרית 
וכל מפגש מזדמן ל"כינוס הקהל", בו יתעוררו באחדות 

ואהבת ישראל ובחיזוק יראת ה' וקיום מצוותיו.

במקורה, מוטלת מצוות "ַהְקֵהל" על המלך - קריאתו 
בתורה היא שמרוממת את העם ומביאה אותו לאותה 
אחדות נפלאה. אולם טוב עין נהג בנו מלכנו, והעניק 
עם  את  ולהקהיל  לצאת  והשליחות  הזכות  את  לנו 
ישראל, בכח ניצוץ מנשמתו שקיים בכל אחד מאיתנו.

בלהט  העוסקים  לכל  האפשר  ככל  לסייע  מנת  על 
רעיונות  ליקוט  בזאת  מוגשים  הקהל  במבצע  חסידי 
מתוך  'הקהל',  במעמדי  והסברה  לחזרה  בהירים 

תורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

הרעיונות עובדו קלות לתועלת הקורא, וחולקו לארבע 
פרקים א( "ַהְקֵהל את העם" - ביאורים בנושאי מצוות 
ביראת  חיזוק  דברי   - ה'"  את  "ליראה  ב(  "ַהְקֵהל". 
בנושאי  ביאורים   – ישובו הנה"  גדול  ג( "קהל  שמיים. 
הגאולה העתידה, בה יגיע מעמד ה"הקהל" לשלימותו 
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 - לעשות"  "ושמרו  ד(  ישראל.  נפוצות  כל  בקיבוץ 
הוראות מעשיות ביחס ליישום ה"הקהל" בזמננו.

שיחות  על  הן  מבוסס  הפינקס  תוכן  למודעי  וזאת 
המוגהות והן על שיחות הבלתי מוגהות וכנזכר לעיל 

עברו עריכות קלות, כל זה הוא על אחריותנו בלבד.

ומימוש  שימוש  לידי  יבוא  זה  קטן  שפינקס  בתקווה 
מרבי, ויביא לקיומו של ה"ַהְקֵהל" הגדול בעולם: "הנני 
מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ . . קהל 
בהתגלות  השלישי  המקדש  לבית  הנה"  ישובו  גדול 

הרבי מלך המשיח לעין כל ותיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

התאחדות החסידים
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א' תשרי:

אחריות של 
כל מנהיג

תשרי,  חודש  ימי  של  ההתעוררות  את  לנצל  יש 
ובמיוחד של ראש השנה, כדי לכנס ולהקהיל יהודים 
— אנשים, נשים וטף, עד לקטנים ביותר, לכנס אותם 
במקום קדוש ובאוירה קדושה, ולנצל את הדבר לשם 
ישמעו  "למען  "הקהל":  מצות  של  והיסוד  המטרה 
ולמען ילמדו ויראו את ה׳ אלוקיכם ושמרו לעשות את 

כל דברי התורה הזאת".

מנהיג  "מלך":  שהוא  מי  כל  של  חובתו  זו  במיוחד, 
בסביבתו, רב בקהילתו, מחנך בכיתתו, אב במשפחתו 
- להשמיע את דברי התורה ומצוותי' בחוג שלו, בכל 
ועד  וברצינות,  יכול להגיע אליו, בתוקף  מקום שהוא 
על  ממושכת  והשפעה  עמוק  רושם  ייצור  שהדבר 

השומעים,

תיווצר  השנה  כל  ובמשך  תשרי  חודש  שבמשך 
אצלם השפעה שתתבטא בחיי היום־יום, בהתנהגות 
המבוססת על "ליראה את השם": לימוד התורה וקיום 

המצוות, ומתוך שמחה וטוב לבב. 

  הקהל את העם
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באופן  יחיד  כל  מלמדת  "הקהל"  שמצות  נוסף  דבר 
אישי, שגם ב״עולם קטן" שלו, הוא נדרש "להקהיל" 
אותם  ולהכניס  השונות  תכונותיו  כל  את  ולאסוף 
מוחלטת  הפנימי שלו, בהתמסרות  ב״בית המקדש" 
לדבר המלך - הקב"ה - עד שיהיו כולם חדורים לגמרי 

ב״ליראה את השם".

)על־פי התוועדויות תשמ"ח ח"א, עמ' 97,99

ב' תשרי:

ראש השנה 
והקהל - 

נקודה אחת
מהותו של ראש־השנה מודגשת בשנת הקהל:

ביותר  המושלמת  בצורה  מתגלה  בראש־השנה 
הקב"ה  של  מלכותו  גילוי   - הבריאה  ומטרת  תכלית 
בעולם. ודבר זה הוא הן בנוגע לבני־ישראל והן בנוגע 

לקב"ה:

בנוגע לבני־ישראל שפועלים את ההכתרה - עבודת 
המלכת הקב"ה היא בביטול כל מציאות האדם, על 

ליראה את ה׳
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רק  לא  כלומר,  למלך.  המוחלטת  ההתמסרות  ידי 
ביטול  אלא  מסויימים,  לפרטים  בנוגע  קבלת־עול 
והכנעת כל מציאותו למלך; ובנוגע להקב"ה שמקבל 
הנקודה  מתעוררת  השנה  בראש   - ההכתרה  את 

העמוקה ביותר של רצון הקב"ה למלוך על העולם.

של  בראש־השנה  הדגשה  תוספת  מקבל  זה  ודבר 
שנת הקהל:

מצוות "הקהל" היא הקהלת העם לשמיעת פרשיות 
שניתנה  כיום  וביראה..  "באימה  המלך  מפי  התורה 
היא  "הקהל"  מצוות  של  שהתוכן  כלומר,  בסיני".  בו 
והטף",  והנשים  "האנשים  של  ההתחלקות  שלילת 
אחת  מציאות   - אחת  מציאות  נעשים  שכולם  מכיון 

ונקודה אחת של עם־ישראל.

ובמה מתבטא תוכן אחדותם? "ליראה את ה'", ובאופן 
וקבלת־עול־מלכות־ להקב"ה  ביטול   - מאוד  נעלה 
ראש  של  ענינו  כמו  בדיוק  ביותר,  העמוקה  שמים 

השנה - "תמליכוני עליכם".

)על־פי התוועדויות תשמ"ח ח"א, עמ' 71(
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ג' תשרי:

אין פטור 
ממבצע הקהל

כהנים  הקהל(  )של  היום  "אותו  בתוספתא:  שנינו 
עומדים בגדרים ובפרצות )מקומות בולטים( וחצוצרות 
של זהב בידיהם, תוקעין ומריעין ותוקעין. כל כהן שאין 
בידו חצוצרות - אומרין 'דומה שאין כהן הוא…'. בו ביום, 
ראה רבי טרפון חיגר )נכה( עומד ומריע בחצוצרות, 

משם למדו - חיגר תוקע במקדש".

מברייתא זו למדים הוראה בנוגע לאופן ההתעסקות 
בענין של "הקהל" בזמן הזה:

א( חובת הפירסום וההכרזה על "הקהל" מוטלת על 
הוא  כאשר  גם  כלומר,  אישי,  באופן  ואחד  אחד  כל 
נמצא יחד עם כל הציבור, אשר כולם עומדים ומריעים 
יכול להישאר לעמוד מן  בחצוצרות שבידיהם, - אינו 
הצד, אלא גם הוא צריך ליטול בידו חצוצרה של זהב 

ולתקוע ולהריע ולתקוע - להכריז על־דבר "הקהל".

ב( חובת הפירסום וההכרזה על "הקהל" אינה תלויה 
בשלימות עבודתו בתורה ומצוות, עד כדי כך שאפילו 

  הקהל את העם
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של  במצב  שאינו   - רוחני'  'חיגר  בדוגמת  הוא  אם 
"תמים תהיה עם ה' אלוקיך" - אף־על־פי־כן גם הוא 
כאמור,  הקהל.  על־דבר  ולהכריז  לפרסם  וחייב  יכול 

שאפילו "חיגר עומד ומריע בחצוצרות".

הנוגע  דבר  זהו  "הקהל"  על  וההכרזה  הפירסום  ג( 
לכללות עבודת ה' שלו, עד כדי כך ש"כל כהן שאין 
מדוע?  הוא".  כהן  שאין  דומה  אומרין  חצוצרות,  בידו 
כי תכלית בריאת האדם היא "לשמש את קונו", דבר 
שנעשה על־ידי־זה ששומר על הלכות התורה, כולל 
גם שמירה על "תקנות ומנהגים" שנתפשטו בישראל 
שיש להם תוקף של מצוות־עשה ומצוות־לא־תעשה, 

ובעניננו - הפעולה בעניני "הקהל".

)על־פי התוועדויות תשמ"ח ח"א, עמ' 219(

ד' תשרי:

משמיטה 
להקהל

ויום־הכיפורים  ראש־השנה   - המיוחדים  הימים  שני 
כלליים, אך מחולקים במהותם: ראש־ ימים  הינם   -
של  הגשמיים  חייו  של  גם  'ראש־השנה'  הוא  השנה 
עניניו  של  'ראש־השנה'  הוא  הכיפורים  ויום  יהודי, 

הרוחניים.

ליראה את ה׳
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הקהל  בשנת  במיוחד  מודגשות  אלו  נקודות  שתי 
הבאה מיד לאחר שנת השמיטה:

היא  והקהל,  שמיטה  אלו,  מצוות  שתי  של  מטרתם 
הוא,  בכך  והסדר  הקב"ה.  של  מלכותו  את  לגלות 
שלאחר שנה שנה שלימה של שמיטה, בה מרגישים 
 - לקב"ה  שייכים  האדם  של  הגשמיים  צרכיו  שכל 
השדה שלו, כרמו וכדומה - "הכל ברשות אדון הכל",

האנשים  העם  את  "הקהל  הקהל,  לשנת  מגיעים 
והנשים והטף . . למען ישמעו . . ויראו את ה' אלוקיכם" 
ועד  ביותר  מהגדולים  החל  היהודים,  כל  בה  אשר   -
לקטנים ביותר, מתאחדים לנקודה אחת - "ליראה את 
ה'" - הנקודה הפנימית של קבלת מלכותו של הקב"ה.

ונקודה פנימית זו צריכה להתפשט ולחדור בכל עניניו 
הפסוק  שממשיך  כפי  האדם,  של  האישיים  ועסקיו 

"ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזו".

)על־פי ספר השיחות תשמ"א ח"א, עמ' 7(
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ממבצע 
הקהל 

לגאולה
הנהגתו של הקב"ה היא באופן של "מדה כנגד מדה". 

ומכך מובן גם בנוגע למצוות הקהל:

במצות  ועוד  עוד  ומהדרים  מקיימים  שאנו  על־ידי 
רוחניות  קיום   - היינו  הזה,  בזמן  בנו  התלויה  הקהל 
ושרשי המצוה של "הקהל את העם האנשים והנשים 
את  ויראו  ילמדו  ולמען  ישמעו  ה"למען  שזהו  והטף" 

ה'", התחזקות בתורה, מצוות ויראת שמים -

וממשיכים  ממהרים  מקדימים,  מכינים,  על־ידי־זה 
למטה בגלוי את ה"הקהל" המושלם על־ידי הקב"ה, 
"הקהל" שיכלול את כולם - "עיור ופיסח, הרה ויולדת 

. . קהל גדול ישובו הנה".

שמחה  מתוך  דוקא  היתה  הקהל  שמצות  וכשם 
שמחתנו"(,  "זמן   - הסוכות  בחג  הוא  זמנה  )שהרי 
כך גם ה"הקהל" המושלם יהיה מתוך שמחה גדולה, 
בגאולה  על ראשם",  עולם  "ושמחת  הנבואה  וכלשון 
בן  משיח  על־ידי  ממש  בקרוב  והשלימה  האמיתית 

דוד, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו.

)על־פי שיחת י"ט כסלו תשכ"ז )בלתי מוגה((.

  קהל גדול ישובו הנה
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ו' תשרי:

תשובה על ידי 
התקשרות לרבי

המדריגות  ובשתי  תשובה.  הוא  אלו  ימים  של  ענינם 
אשר בתשובה: א( תשובה תתאה, שהיא תשובה על 
שהיא  עילאה,  תשובה  ב(  עשה.  אשר  ופשע  חטא 
אל האלקים  נפש  ומסירות  בביטול  רוחו  את  להשיב 
קודם  כמו  העצמי,  ומקורה  לשרשה  נתנה,  אשר 

ירידתה ועוד יותר מכך.

גם  הוא  כך  פרטי,  באופן  אדם  כל  אצל  שהוא  וכמו 
אצל כל בני ישראל כמהות אחת, אשר צריכים להיות 
נאספים וניצבים כולם כאחד, שכללות נשמות ישראל 

תשובנה למקורם ושרשם.

היא  הפרטים,  כל  באיחוד  המסייעים  ומהדברים 
ההתקשרות עם הנקודה הכללית אשר בה היו נכללות 
ומאוחדות  מתאימות  הן  ושם  כאחד,  כולם  הנשמות 

גם עתה.

ובנוגע אלינו, חסידי הרבי, המקושרים אליו או גם רק 
על־ידי  נפעלת  האמורה  ההתאחדות  אליו,  שייכים 
ההתקשרות לרבי על ידי לימוד תורתו, הליכה בדרך 

ישרה אשר הורנו וכו'.

)ממכתב ערב שבת תשובה ה'תשי"א(

ליראה את ה׳
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ז' תשרי:

לכל אחד 
יש שליחות 

אלוקית
מצות "הקהל" מזכירה לנו, שבכל מקום בו נמצאים 
יהודים, וכל כמה שהם מפוזרים, הרי כל אחד מהווה 
כך  ידי  על  אחד",  מ"עם  העם",  את  מ"הקהל  חלק 
את  שלהם,  יום  היום  ובחיי  בעצמם,  מגלמים  שהם 
"התורה אחת", כביום שבו ניתנה בסיני מפי הגבורה - 
מ"ה' אחד". וכן מזכירה את המסר שישנה לכל אחד, 
בלי יוצא מן הכלל, שליחות אלוקית: "ישמעו, ילמדו, 
דברי  כל  את  לעשות  ושמרו  אלוקיכם,  ה'  את  ויראו 

התורה הזאת".

והגורם שצריך  גם המטרה הסופית  היא  זו  ושליחות 
לכוון את כל ההחלטות של כל גוף יהודי, ארגון, קהילה 

וכדומה, ולתת בהם את החיות המתאימה.

ועל ידי כך גם יקרבו את הגאולה האמיתית והשלימה 
על ידי משיח צדקנו, אשר נאמר עליו ש"בנה מקדש 

  הקהל את העם
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אז  ויהא  ישראל",  נדחי  "וקבץ  מכן  ולאחר  במקומו" 
"אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' 
שיא  אל  כולו  העולם  את  ויביא  אחד",  שכם  ולעבדו 
לים  השלימות של "מלאה הארץ דעה את ה' כמים 

מכסים".

)על־פי מכתב כללי, ו' תשרי תשל"ד(

ח' תשרי:

העבודה של 
שבת שובה

 - השנה  כל  על  ופעולתה  שובה  שבת  של  תוכנה 
מודגשת בהתחלת ההפטרה של שבת שובה:

א( "שובה ישראל עד הוי' אלקיך"  - פעולת בני־ישראל 
שהוי' נעשה אלקיך, כחך וחיותך. היינו, שהשנה כולה 
נעשית שנה שבה הוי' הוא אלקיך, שהאלוקות תהיה 
במחשבה  יום,  היום  בחיי  שלך,  והחיות  שלך  הכח 
שבעולמנו  גשמיים  הכי  לענינים  עד  ומעשה,  דיבור 

התחתון.

של  עבודתם  על־ידי   - שפתינו"  פרים  "ונשלמה  ב( 
משלימים   - התפילה  עבודת   - ב"שפתינו"  ישראל 
שעל־ידי־  - ובעיקר  הקורבנות,  עבודת  פעולת  את 

ליראה את ה׳
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בבית־ כפשוטם  הקורבנות  הקרבת  את  פועלים  כך 
המקדש השלישי.

ובכח העבודה של שבת זו, נעשית וניתן הכח לעבודת 
למלאות  השנה  כל  במשך  מישראל  כל־אחד־ואחד 
את שליחותו בעולם לעשות לקב"ה דירה בתחתונים, 
דבר שמודגש יותר אצל אלו שבהשגחה פרטית הרי־

הם "שלוחים בתוך שלוחים".

)על־פי התוועדויות תשנ"ב ח"א, עמ' 51(

ט' תשרי:

כשמשיח 
מגיע בערב 

יום הכיפורים
בגמרא  שנינו  הראשון,  המקדש  בית  לחנוכת  בנוגע 
הכיפורים  יום  את  ישראל  עשו  לא  שנה  ש"אותה 
)משום שהיה זה בימי חנוכת בית המקדש הראשון(, 
והיו דואגים מכך. יצתה בת קול ואמרה להם: כולכם 

מזומנין לחיי העולם הבא".

בית־ לחנוכת  בנוגע  גם  )ובקל־וחומר(  מובן  ומזה 
תיכף  התחלתה  תהיה  שכאשר  השלישי:  המקדש 
ומיד ממש, לפני כניסת יום הכפורים - לא יתענו ביום־

  קהל גדול ישובו הנה
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סעודה  ומשתה,  שמחה  יעשו  ואדרבא,  הכיפורים, 
בלחם ודגים ובשר ויין, כלשון הכתוב "אכלו משמנים 
ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום 
סעודת   - לעתיד־לבוא  של  לסעודה  ועד  לאדוננו", 

לויתן ושור הבר ויין המשומר.

)כפי שאומרים  לה'"  רצון  "יום  יתקיים הענין של  ואזי 
אלא  עינוי,  של  באופן  לא  יום־הכיפורים(  בהפטרת 
באופן נעלה יותר - מתוך שמחה הכי גדולה שלמעלה 
שמחת  כמו  ידע"  דלא  "עד  והגבלה,  מדידה  מכל 
יום   - פורים  יותר משמחת  עוד  נעלה  ובאופן  פורים, 
לגריעותא,  )לא  היא  שכ"ף־הדמיון  באופן  הכיפורים, 
כפי הפירוש הרגיל, אלא( למעליותא, כיון שהשמחה 
משמחת  בערך  שלא  נעלית  היא  הכיפורים  יום  של 

הפורים.

)על־פי התוועדויות תשנ"ב ח"א, עמ' 57(

י' תשרי:

להתרומם
הנהגתו הרגילה של יהודי על־פי שולחן־ערוך צריכה 
לנפשותיכם",  מאוד  "ונשמרתם  של  באופן  להיות 
לשמור על בריאות הגוף על־ידי אכילה ושתיה, שלכן 
מיד לאחר סיום התענית ביום־הכיפורים מזדרז הוא 

ליראה את ה׳
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לסיים תפילת ערבית )עד לסיום "עלינו לשבח", וכל 
השולחן־ערוך  ציווי  בגלל  לאכול  וממהר  הקדישים( 

שצריך להיזהר בשמירת בריאות הגוף.

יותר, שאינו מזדרז, כיון  אך ישנו מעמד ומצב נעלה 
אודות  במחשבתו  עולה  שלא  כזו  בדרגה  שנמצא 
תפלת  התפלל  עתה  זה  גשמיים:  ושתיה  אכילה 
נעילה, תפילה החמישית, עד לסיומה באמירת "אבינו 
מלכנו", "שמע ישראל" וכו', כולל גם ההכרזה "לשנה 
שלפני־זה  הגדולה  והתקיעה  בירושלים"  הבאה 
שמזכירה ומעוררת וממהרת את קיום הבקשה "תקע 
 - כזה  נעלה  ומצב  ובמעמד  לחרותנו",  גדול  בשופר 

מהו החפזון והמהירות לאכול?!...

אבל עדיין יכול מישהו לטעון בלהט ולצעוק "געוואלד": 
"ונשמרתם  היתכן שלא למהר לאכול כשישנו הציווי 
מאוד לנפשותיכם"? ובפרט - ממשיך לטעון - על־פי 
המבואר בחסידות אודות גודל מעלת הגוף, עד־כדי־

כך שלעתיד לבוא תהיה הנשמה ניזונית מן הגוף?

והמענה לזה - בפשטות:

אילו היתה המהירות לאכול בגלל ציווי התורה לשמור 
על בריאות הגוף, ובפרט מצד מעלת ויוקר הגוף על־
אבל,  בדבר;  לדיון  מקום  היה   - החסידות  תורת  פי 
שהמהירות   - בנפשו  שיודע  כפי   - היא  האמת  הנה 
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מה  זה  לא  אבל  הנ"ל.  טעמים  בגלל  אינה  לאכול 
שמפריע לך! המהירות לאכול היא בגלל הרעב של 
מצד  רק  לא  הוא  שבאכילה  והתענוג  הגשמי,  הגוף 
אלא  לחמך",  בשמחה  אכול  "לך  השולחן־ערוך  ציווי 
מתערב בזה גם התענוג שיש במאכל הגשמי - "שלא 
לשמה" ביחד עם "לשמה". ועד כדי כך, שיתכן שמרוב 
לעסוק  לשכוח  הוא  עלול  הגשמי  שבמאכל  התענוג 

בלימוד הלכות סוכה לאחרי הסעודה!

ולכן, צריך להשתדל ולפעול על עצמו שיהיה במעמד 
ומצב נעלה יותר, שבסיומו של יום הקדוש אינו חושב 
בגילוי  אצלו  שנרגש  מכיון  ושתיה,  אכילה  על־דבר 
ש"חיי נפשו" היא מעניני קדושה. ואזי גם אכילתו היא 
"לך  התורה  ציווי  מצד  "לשמה",   - יותר  נעלה  באופן 
אכול בשמחה לחמך", מבלי לערב בזה את התענוג 

של המאכל הגשמי, "שלא לשמה".

 )על־פי התוועדויות תש"נ ח"א, עמ' 230(



19

י"א תשרי:

בין יום 
הכיפורים 

לסוכות
יום־הכיפורים,  למחרת  פעם  הריי"צ:  הרבי  סיפר 
נכנסתי אל כ"ק אבי )הרבי הרש"ב( ואשאל אותו: ומה 
תשובה  לעשות  צריך  במיוחד  עכשיו  ויענני:  עתה? 

)"איצטער ערשט דארפן תשובה טאן"(.

מסיפור זה לומדים הוראה לעבודת ימים אלו:

שמחה,  ימי  הם  הסוכות  חג  עד  מיום־הכיפורים  הרי 
ומזה שאפילו עבודת  ימי חג־הסוכות עצמם.  ובפרט 
ימים אלו היא עבודת התשובה, יש ראיה נוספת אשר 
כל פרטי העבודה בעבודת ה' צריכים להיות בשמחה, 
וגם עבודת התשובה בכלל זה, אף שלכאורה מביאה 

היא למרירות.

השמחה:  את  מחזקת  התשובה  עבודת  ואדרבה, 
ההתבוננות במהות ענין התשובה, וזה שאין לך דבר 
והבטחון  האמונה  ובצירוף  התשובה,  בפני  העומד 
שה' חפץ חסד הוא ורב לסלוח בלי שום ספק בעולם 
תיכף ומיד כשמבקש ממנו מחילה וסליחה - מביאה 

לשמחה רבה.

ליראה את ה׳
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שצריך  אמרו־רז"ל  לעשרת־ימי־תשובה  בנוגע  ואם 
להיות לא רק ב"רעדה" אלא "וגילו ברעדה", הרי בימי 
וחג  וחג־הסוכות,  עשרת־ימי־תשובה  שבין  השמחה 
הסוכות, שמיני עצרת ושמחת תורה - בוודאי שצריך 

להיות בהם בשמחה גדולה ביותר.

)על־פי לקוטי שיחות, חי"ד עמ' 400(

י"ב תשרי:

לנצל את 
הזדמנות 
אפשרית

יש כאלו ש"תואנה הם מבקשים", מחפשים להקשות 
אודות  כך  כל  "מרעישים"  מדוע  ושואלים:  קושיות, 
הענין של "הקהל" במשך כל השנה כולה, בה בשעה 
שמדובר אודות ענין שהיה בבית המקדש, ובתחילת 

השנה )בחג הסוכות בלבד(?!

והמענה לזה: אין הכוונה לגדר מצוות "הקהל", כי אם 
כתוצאה  שנעשית  ומצוות  תורה  בעניני  להתעוררות 

מזה שמקהילים כמה וכמה מישראל יחדיו.

ויותר מכך, מכאן מתעורר הצורך להוסיף ו"להרעיש" 
בענין של "הקהל":

  הקהל את העם
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הוכחה  זו  הרי  בא,  לא  עדיין  צדקנו  שמשיח  מכיון 
צריך  ובמילא  שלנו,  בעבודה  משהו  חסר  שעדיין 

להוסיף עוד פעולה ועוד פעולה.

להתעוררות  מביאה  "הקהל"  של  שהפעולה  ומכיון 
היא  השאלה  הרי  ובפעולותינו,  בעבודתינו  מיוחדת 
דוקא',  זו  "הקהל" בשנה  אודות  'מדוע מרעישים  לא 
אלא להיפך - מדוע לא הרעישו אודות "הקהל" בשנה 
שעברה, שגם אז היתה ההוראה בתורה אודות מעלת 

"הקהל"!

ואין צועקין על העבר, אבל מכאן ולהבא - יש לנצל כל 
הזדמנות אפשרית ל"הקהיל" כמה וכמה מישראל.

)על־פי התוועדויות תשמ"ג ח"ג ע' 291(

י"ג תשרי:

חינוך מגיל 
צעיר

מהר"ש(  הרבי  של  )אביו  הצמח־צדק  הרבי  אצל 
ביותר:  פשוטים  וכדומה(  )השולחנות  הבית  כלי  היו 
רהיטים עשויים מעץ פשוט, לא מהוקצע ולא צבוע. 

ליראה את ה׳
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הצמח־ לרבי  הביא  הגבירים  החסידים  אחד  וכאשר 
צדק כלי־בית שנעשו בתכלית ההידור והיופי )בחשבו 
ביותר  פשוט  באופן  הם  שכלי־הבית  לכך  שהסיבה 
היא מפני הדוחק(, נענה הרבי הצמח־צדק ואמר: אני 

אינני צריך זאת, תן אותם לבני - הרבי מהר"ש!

הרבי  של  הנהגתו  באופן  חילוק  רואים  שאכן  וכפי 
שכשם  מהר"ש,  הרבי  של  להנהגתו  הצמח־צדק 
בתכלית  היתה  הצמח־צדק  הרבי  של  שהנהגתו 
מהר"ש  הרבי  של  הנהגתו  היתה  כך  הפשטות, 

בתכלית ההרחבה והעשירות!

מה  ולדעת  להעריך  למדוד,  ביכולתנו  שאין  ואף 
נשיאנו,  רבותינו   - הגדולים"  ה"מאורות  אצל  נעשה 
הרי מכיון שמספרים לנו סיפור זה מובן שיש ללמוד 
מזה הוראה. וההוראה היא, בפשטות: כאשר החינוך 
בימיו הצעירים של הנער הוא באופן שכלי הבית הם 
בתכלית הפשטות, על־ידי־זה מגיעים למצב שיכולים 
לנצל את הכלים הנאים שיהיו לו כאשר יהיה סמוך על 
שולחן עצמו - להרחבת הדעת בקדושה )ולא להיפך 

חס־ושלום(.

)על־פי התוועדויות תשמ"ג ח"א, עמ' 150(
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י"ד תשרי:

הקהל בשמחת 
בית השואבה

הענין של "הקהל" צריך להתבטא לכל לראש בענין 
שהזמן גרמא - שמחת בית השואבה:

יש להקהיל רבים מישראל  - "הקהל את העם האנשים 
והנשים והטף" - להשתתף בשמחת בית השואבה, הן 
בנוגע לאנשים, והן בנוגע לנשים ]שהרי אף שבבית־
המקדש היו הנשים באות רק "לראות ולשמוע", הרי 
בזמן הגלות נוסף עילוי שגם הנשים בעצמן שמחות 
בשמחת בית השואבה[, והן בנוגע לטף - לאחד את 

כולם בשמחת בית השואבה.

ובאופן כזה שהשמחה והריקודים נמשכים גם ברשות 
הרבים, עד כדי כך שפועלים שרשות־הרבים עצמה 

תרקוד.

)כביכול(  מבקש  עצמו  שהרחוב   - מכך  יותר  ועוד 
היהודי  בו  יפעל  שעל־ידי־זה  כדי  בו,  שירקוד  מיהודי 
רשות־ להיות  להפוך  בריאתו  ותכלית  שלימות  את 
היחיד, רשות של "יחידו של עולם" - הקב"ה, ועד לגילוי 
של "יחידו של עולם" בכל העולם כולו  - כפי שיהיה 

בגאולה השלימה ש"והיו עיניך רואות את מוריך".

)על־פי התוועדויות תשמ"ח ח"א, עמ' 178(

ושמרו לעשות
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ט"ו תשרי:

ה'הקהל' 
העיקרי - 

במוצאי יום־
טוב הראשון

הענין  אודות  ומעוררים  מרעישים  השנה  מתחילת 
בענין  לעסוק  צריך  ואחד  שכל־אחד  "הקהל":  של 
של "הקהל את האנשים והנשים והטף . . ליראה את 
"האנשים  בדוגמת  נפשו שהם  לכחות  בנוגע  הן  ה'", 
והטף"  והנשים  ל"האנשים  בנוגע  והן  והטף",  והנשים 
כפשוטו, להקהיל את כל הנמצאים בסביבתו, ולפעול 

עליהם בענינים של "ליראה את ה'".

)הרעש  שה"שטורעם"  פשוט,  וגם  מובן  אמנם, 
אינו  השנה  מתחילת  "הקהל"  של  וההתעוררות( 
יום־ מוצאי   - ממש  הקהל  ביום  ל"שטורעם"  בדומה 
טוב הראשון של חג־הסוכות, שאז צריך להיות הענין 
וביתר עוז, באין ערוך למה  של "הקהל" ביתר שאת 

שהיה קודם.

ומדוע הזמן של "הקהל" הוא במוצאי יום־טוב הראשון 
של חג־הסוכות דוקא?

  הקהל את העם
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ישראל,  כל  של  אחדותם  הוא  "הקהל"  של  התוכן 
שכל ישראל מתאספים יחדיו במקום אחד. ולכן הזמן 
של "הקהל" בחג־הסוכות עצמו הוא במוצאי יום טוב 
בפעם  מינים  ד'  נטילת  מצות  קיום  לאחרי  הראשון, 
הראשונה: שמכיון שכבר נפעלה אחדותם של ישראל 
על־ידי קיום מצות ד' מינים בסוכה )ששניהם מורים 
על ענין האחדות(, אזי קל יותר להוסיף בענין האחדות 

על־ידי מצות "הקהל" במוצאי יו"ט הראשון.

)על־פי התוועדויות תשמ"ח ח"א, עמ' 188(

ט"ז תשרי:

לצאת מהמדידה 
וההגבלה

שמחה בכלל היא באופן של 'פריצת גדר', ועל־אחת־
התורה,  מן  שחיובה  יום־טוב  שמחת  כמה־וכמה 
ובפרט יום־טוב של חג־הסוכות - "זמן שמחתנו" - אם 
כך, בודאי שהשמחה צריכה להיות באופן של פריצת 

גדר, למעלה ממדידה והגבלה.

וההגבלות שמגביל את  ולכל לראש פריצת הגדרים 
מתאימה  היא  כזו  שהנהגה  לעצמו  שאומר  עצמו, 
והנהגה אחרת אינה מתאימה  והיא לפי כבודו  עבורו 
אלא  ח"ו,  שלו  הכבוד  )לא  כבודו  לפי  ואינה  עבורו 

ושמרו לעשות
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כבוד התורה והחסידות שלמד וכו' וכו'...( - הרי בוודאי 
שצריך לפרוץ גדרים והגבלות אלו.

בית  בשמחת  ורקד  ששמח  לאחרי  גם  מכך:  ויותר 
וידיו  עייפות  שרגליו  עד  ארוך  זמן  משך  השואבה 
עייפות ממחיאות־כפיים, ונופלת לו מחשבה להפסיק 
להפסיק  הזמן  שהגיע  לו  מעיר  שמישהו  או  לרקוד, 

לרקוד,

מהשמחה,  שיבלבלוהו  נותן  שאינו  בלבד  זו  לא  הרי 
אלא אדרבה, שסוחף אל תוך השמחה גם את האדם 
ואומר לו: תקשיב טוב, הנך נקרא "אדם",  המבלבל, 
למעלה  שהוא  )הקב"ה(,  לעליון'  'אדמה  על־שם 
ממדידה והגבלה, וכיון שכן - עליך לצאת מהמדידה 
והגבלה שלך, ולשמוח בשמחת בית השואבה באופן 

שלמעלה ממדידה והגבלה!

)על־פי התוועדויות תשנ"ב, ח"א, עמ' 127(
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י"ז תשרי:

הוספה בלימוד 
התורה בזמן שמחתנו

ליום־ בהמשך  מגיעה  הסוכות  חג  של  השמחה 
הכיפורים - יום נתינת הלוחות האחרונות. ומכך מובן, 
והתחזקות  הוספה  להיות  צריכה  שמחתנו"  שב"זמן 

בלימוד התורה.

סוכות,  של  השלישי  ביום  יותר  עוד  מודגש  זה  ענין 
מצד ענינם המיוחד של האושפיזין של יום זה - יעקב 

ואדמו"ר הזקן, שענינם תורה:

עדות  "ויקם  כמו־שכתוב  תורה,  הוא  יעקב  של  ענינו 
ביעקב ותורה שם בישראל";

שמו  הזקן:  אדמו"ר   - החסידי  לאושפיזין  בנוגע  וכן 
הראשון של אדמו"ר הזקן הוא "שניאור", שרומז על 
שני האורות שבתורה, נגלה שבתורה ונסתר שבתורה. 
וכפי שנקרא גם על־שם תורתו בנגלה ובנסתר: בעל 
התניא - תורה שבכתב של תורת חסידות חב"ד שבה 
והשולחן  והשגה,  בהבנה  התורה  פנימיות  נתבארה 
ערוך - הלכות התורה בתוספת ביאור טעמי ההלכות;

ושמרו לעשות
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ושמו השני "זלמן", אותיות 'לזמן', מורה על הגילוי של 
וגדרי העולם,  )'שני־אור'( בתוך מציאות  אור התורה 

ענין הזמן.

)על־פי התוועדויות תנש"א ח"א, עמ' 107(

י"ח תשרי:

שמחת בית 
השואבה 

בבית המקדש השלישי
נוסף על הציווי התמידי להיות בשמחה, ישנם זמנים 
מיוחדים בשנה שבהם צריך להיות ענין השמחה בגילוי 
לשמחה",  "מועדים  הנקראים  הרגלים,  בשלשת   -
שבהם ישנם מצות עשה מן התורה "ושמחת בחגך".

במועדים לשמחה עצמם מודגש ביותר ענין השמחה 
בחג הסוכות שנקרא "זמן שמחתנו", שהשמחה שבו 
שמצינו  כפי  המועדים,  שאר  משמחת  יותר  גדולה 
שמחה  בו  שכתוב  מוצא  אתה  אין  "בפסח  במדרש: 
אחת, בעצרת שמחה אחת, אבל בחג הסוכות כתוב 
שלש שמחות" - חזקה של שמחה. וכמודגש בשמחת 
אודותה מתואר ש"מי  הסוכות,  בית השואבה שבחג 
שמחה  ראה  לא  השואבה  בית  שמחת  ראה  שלא 

  קהל גדול ישובו הנה
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השואבה  בית  בשמחת  שמחים  ו"כשהיינו  מימיו", 
בית  בשמחת  גם  זה  ומעין  שינה",  טעם  טעמנו  לא 

השואבה בזמן הזה ובחוץ לארץ.

וזו הברכה: שיחגגו את השמחה של חג הסוכות בכלל 
ושמחת בית השואבה בפרט, בכל שבעת הלילות של 
חג הסוכות, באופן של 'פריצת גדר' )"שמחה פורצת 
עילוי  של  ובאופן  והגבלה,  ממדידה  למעלה  גדר"(, 

והוספה מיום ליום,

ועוד והוא העיקר, שתיכף ומיד )בלילה הראשון( זוכים 
לחגוג את שמחת בית השואבה לא רק בתור מנהג 
בבית־המקדש,  שהיתה  השואבה  בית  שמחת  לזכר 
בית  של  בעזרה   - בשלימותה  אותה  לחגוג  אלא 

המקדש השלישי.

)על־פי התוועדויות תשנ"ב ח"א, עמ' 89(
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י"ט תשרי:

אחיזת ד' 
המינים בשנת 

הקהל
סיפר הרבי מלך המשיח שליט"א:

חיפשתי  ה"הקהל",  בענין  ה"רעש"  לגודל  בהמשך 
בולט, על־ידי  באופן  ל"הקהל"  בנוגע  להוסיף בעצמי 
השינוי  היה  זה  ובגלל  מיוחד,  קושי  בה  שיש  פעולה 
בהנהגתי בנוגע לנטילת ד' המינים בעת אמירת הלל, 

לגבי המנהג הרגיל שראינו אצל הרבי הריי"צ.

לאמירת הלל, היה הרבי הריי"צ נוטל בידו את הלולב 
האתרוג  את  ולא  עמו,  שאגודים  המינים  ב'  עם  יחד 
)שנשאר במקומו(, ורק בעת הנענועים היה נוטל גם 
את האתרוג ומחברו לג' המינים, ולאחרי הנענועים היה 
מחזיר את האתרוג למקומו עד לנענוע שלאחרי־זה, 
וכן הלאה, בכל ארבעת הנענועים, כך שבין הנענועים 

היה אוחז רק את הלולב ומיניו, ללא האתרוג.

אמנם, כשהתחיל ה"רעש" בנוגע לשנת הקהל, הרי 
מיוחד  ענין  לעשות  הוכרחתי  בעצמי,  גם  לפעול  כדי 
שלא לפי רוחי, שלא לפי טבעי ורגילותי, ובפרט בענין 

  הקהל את העם
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שיש בו חשש שלא יפגע חס־ושלום בענין ההתקשרות 
- לשנות המנהג ולאחוז כל ד' המינים )לא רק בעת 

הנענועים, אלא גם( במשך כל זמן אמירת ההלל.

והטעם לכך: על־פי המבואר במדרשי חז"ל שארבעת 
נמצא  ישראל,  בעם  סוגים  לארבעה  רומזים  המינים 
על  מורה  אחת  למצוה  המינים  ד'  של  שאחדותם 
כל הסוגים שבישראל למציאות אחת,  אחדותם של 

שזהו גם התוכן של "הקהל".

"הקהל",  הענין של  נוגע  כמה  עד  להדגיש  כדי  ולכן, 
שזהו ענין עיקרי, פנימי, נפשי וגופני וכו', ככל התוארים 
בכל  "הקהל"  של  הענין  על  לומר  וצריכים  שיכולים 
ד'  כל  לאחוז  המנהג  משנים   - האל"ף־בי"ת  אותיות 
בגלל  דוקא  ההלל,  אמירת  זמן  כל  במשך  המינים 
הקושי שבשינוי זה, ודוקא בגלל היותו שינוי המעורר 

תמיהה אצל הרואים, ותמיהה צודקת!

)על־פי התוועדויות תשמ"ח ח"א, עמ' 243(
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כ' תשרי:

לא להיות 
טיפש!

כאשר יוצאים לפעול בעניני שמחה ו"הקהל", ופוגשים 
)מכיון  זה  כל  את  לו  לספר  להתחיל  שצריכים  יהודי 
ניתן   - עדיין(  שמע  לא  ומשונות  שנות  שמסיבות 

להסביר לו ענין זה בהסברה פשוטה ומאירה.

ובזה נכלל גם שהסברה זו מאירה את חושך הטפשות 
שרוצה  עקשנות(,  של  טפשות  או  טפשות,  )סתם 
מתפעל  שאינו  בכך  חשיבותו"  "גודל  את  להראות 
שאין  מראה  כזו  בהנהגה  כי  אדיש,  ונשאר  זה  מכל 
טיפש גדול ממנו: נותנים לו מן המוכן את האפשרות 
איים  ישמחו  הארץ  תגל  מלך  ש"ה'  לכך  להתחבר 
לשמוח  האפשרות  את  המוכן  מן  לו  ונותנים  רבים", 
ולמרות  שופר",  וקול  בחצוצרות  זמרה  וקול  "בכנור 
ישמרנו,  ה'  רוצה,  שאינו  בכך  מתחכם  הוא  זה  כל 
להשתמש בזה בפועל, או שמתווכח וטוען שינצל זה 

רק למחצה או לשליש ולרביע!

וכמו־כן גם בנוגע ליגיעה והטירחה הקשורה עם גודל 
השמחה, ובאופן של הוספה מלילה ללילה:

הן אמת שריבוי השמחה והריקודים מעייף את הגוף, 
אבל האם זו סיבה שלא לשמוח ולרקוד?! משל למה 

ושמרו לעשות
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נישואי  ורוקד בשמחת  לאדם השמח   - דומה  הדבר 
להתחשב  מבלי  ולרקוד  לשמוח  שמרבה  יחידו,  בנו 
"ביאור  צריך  לא  נורמלי  אדם  הגוף.  בהתעייפות 
והריקוד  מהשמחה  "להתעייף"  עליו  מדוע  והסבר" 
לשמוח  האם  עמו  להתדיין  צריך  ולא  בנו,  בנישואי 
או  בלבד,  שלוש  או  פעמיים  אחת,  פעם  ולרקוד 

לשמוח ולרקוד בכל שבעת ימי המשתה.

כל  במשך  השואבה  בית  לשמחת  בנוגע  גם  וכך 
שבעת ימי הסוכות!

)על־פי התוועדויות תשמ"ח ח"א, עמ' 263(

כ"א תשרי

לרקוד מכך 
שמשיח 
כבר בא!

והעיקר - שדואגים לכך שבכל מקום שישנם יהודים 
תהיה שמחת בית השואבה. שמכיון שכל בני ישראל 
צריכים להיות ביחד, הרי אחת מהשתיים - או שהוא 
הרי  אליו  באים  אינם  שבאם  או  אליו,  אותם  מביא 

  קהל גדול ישובו הנה
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הוא נוסע אליהם ועורך איתם ביחד את שמחת בית 
ענינים  שמח,  ניגון  שמחה,  איתו  ומביא  השואבה, 

משמחים ובשורות משמחות,

כולל הבשורה טובה העיקרית - שמשיח כבר בא!...

הכי  בשמחה  שמח  רוקד  הוא  שאז  מובן,  וממילא 
ובאופן  צדקנו,  משיח  פני  דקבלת  השמחה  גדולה, 
מול  רוקד  הוא   - ואדרבה  בריקודו,  מתבייש  שאינו 

כולם, לקבל פני משיח צדקנו.

כל  רוקד  אתה  פתאום  מה   - אותו  שואל  וכשמישהו 
ויודעים  מסביבו  העומדים  שאלו  או  עונה,  הוא  כך?! 
מה  יודע  אינך  וכי  אומרת?  זאת  מה  עונים:  כך  על 
ותיכף  הגיע?  כבר  שמשיח  בעיתונים,  כבר  שנכתב 
כלל  בתוך  כולנו  את  ולוקח  לכאן,  מגיע  הוא  ומיד 
הקדושה,  לארצנו  שמיא  ענני  עם  ל'נסיעה'  ישראל 
ולבית המקדש השלישי - לערוך שם את שמחת בית 

השואבה!

)על־פי שיחות קודש תשנ"ב ח"א, עמ' 98(
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כ"ב תשרי:

הכח לכל 
השנה

פעם  אמר  הריי"צ  של הרבי  בהתוועדות 
שמחת תורה, שברכת שהחיינו שמברכים בשמחת 

תורה היא לא רק על היום־טוב, אלא גם על התורה.

על  רק  היא  שהחיינו  ברכת  הרי  מובן:  אינו  ולכאורה 
דבר המתחדש ובא מזמן לזמן, ואילו התורה הרי היא 
ענין תמידי, שהרי ישנו הציווי "והגית בו יומם בלילה", 
מברכים  זה  שבגלל  תורה  בשמחת  נתחדש  ומה 

שהחיינו על התורה?

אך הענין הוא, שהחידוש הוא בענין השמחה שיהודי 
שמח בתורה, שמחה מחודשת, שנמשכת עד לריקוד 

ברגלים.

לו כח על כל השנה כולה להוסיף  נותנת  זו  ושמחה 
על־פי  ההנהגה  ובכללות  התורה,  בלימוד  יותר  עוד 
התורה. והיינו, שלאחרי כללות העבודה דחודש אלול, 
ד'  הכיפורים,  ויום  עשרת־ימי־תשובה  ראש־השנה, 
הימים שבין יום הכיפורים לסוכות וחג הסוכות - הנה 
בבוא שמחת תורה, וכתוצאה מהשמחה, מקבל יהודי 
כולה  השנה  כל  שבמשך  ותקיפה  חזקה  החלטה 

ליראה את ה׳
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תהיה הנהגתו על פי תורה, ועד שכל מציאותו תהיה 
חדורה בתורה.

)על־פי תו"מ התוועדויות תשכ"ד ח"א, עמ' 109(

כ"ג תשרי:

לחיות 
ש"אין עוד 

מלבדו"
זו עבודתו של יהודי שנדרשת בשמחת תורה, והמשכה 
בכל שנה כולה, ובמיוחד בשנה זו - עבודה שחדורה 
עם ענין הגאולה ומשיח. זאת אומרת, שהנהגתו של 
יהודי בכל הענינים בחיי היום יום גם בזמן הזה תיכף 
והנהגת  חיי  ובדוגמת  מעין  היא   - הגאולה  לפני  ומיד 

בני־ישראל בימות המשיח ממש.

שאז  הוא   - לבוא  לעתיד  העיקריים  מהענינים  אחד 
הוא  ה'  כי  לדעת  הראת  "אתה  של  השלימות  תהיה 
יתגלה  כולו  העולם  בכל  מלבדו";  עוד  אין  האלוקים 
איך שאין שום מציאות אחרת חוץ מהקב"ה, "אין עוד 

מלבדו".

ובדוגמת זה נדרש גם בחייו של יהודי - שיחוש וירגיש 
אומרת:  זאת  מלבדו".  עוד  ש"אין  ממש  עניניו  בכל 

  קהל גדול ישובו הנה
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העולם  עניני  כל  של  והתכלית  שהכוונה  זאת  מלבד 
ש"כל  באופן  היא  עבודתו  ובמילא  אלקות,  היא 
מעשיך לשם שמים", ו"בכל דרכך דעהו", אבל עדיין 
)אלא  ו"דרכיך"  "מעשיך"  "חול",  של  מציאות  ישנה 

שתכליתם היא קדושה(,

יתירה מזו: שעניני העולם עצמם הם אלוקות, וממילא 
לא נרגשת מלכתחילה שום מציאות כלל, כי "אין עוד 

מלבדו".

)על־פי התוועדויות תשנ"ב ח"א, עמ 147(

כ"ד תשרי:

לקבל החלטות 
טובות להוסיף 

בתורה
שמיני־עצרת  של  חג"  "אסרו  של  המיוחד  ענינו  זהו 

ושמחת־תורה:

בא  ושמחת־תורה  שמיני־עצרת  של  שאסרו־חג  כיון 
כל  "לעיני  במילים  לסיום התורה  ובסמיכות  בהמשך 
ישראל" והתחלת התורה ב"בראשית ברא אלקים את 

השמים ואת הארץ",

ושמרו לעשות
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מודגש בו ביותר שהפעולה בעולם להעלותו לקדושה 
)אשר זהו התוכן של אסרו־חג( נעשית על־ידי לימוד 
כל־אחד־ואחד  של  לתורה  מהעליה  החל  התורה, 

מישראל בשמחת־תורה.

כל־אחד־ואחד  בפועל:  למעשה  בנוגע   - ובפשטות 
טובות  החלטות  עצמו  על  לקבל  צריך  מישראל 
בקביעת  השנה,  כל  במשך  התורה  בלימוד  להוסיף 
גם  כולל  בנפש,  קביעות  של  באופן  לתורה,  עיתים 
שהלימוד הוא באופן שמוסיף בתורה עצמה על־ידי־

זה שמחדש בתורה.

)על־פי התוועדויות תשנ"ב ח"א, עמ' 169(

כ"ה תשרי:

הכח להקהיל - 
מניצוץ משה

"לכה  נאמר  רבינו  ואשלחך . . והוצא למשה 
את עמי בני ישראל ממצרים". כלומר, שליחותו של 
"תלוקטו  של  הענין  את  לפעול  היתה  רבינו  משה 

לאחד אחד" - ללקט את כל ישראל מגלות מצרים.

ומכיון שלכל־אחד־ואחד מישראל יש בקרבו ניצוץ של 
משה רבינו - מוטלת גם עליו השליחות של "תלוקטו 

  הקהל את העם
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לאחד אחד בני ישראל", על־ידי־זה שמקהיל את אלו 
ה'",  את  "ליראה  ומעוררם  עליהם  השפעה  לו  שיש 
אשר פעולה זו נעשית הכנה קרובה ל"ואתם תלוקטו 
בגאולה  ממש,  כפשוטו  ישראל"  בני  אחד  לאחד 

האמיתית והשלמה.

וכן תהיה לנו - שמהפעולות של "הקהל" באים ישר 
ל"ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל", "קהל גדול 

ישובו הנה", בגאולה השלימה.

)על־פי התוועדויות תשמ"ח, ח"א, עמ' 303(

כ"ו תשרי:

יהודי הוא אש
)הרב  הרז"א  ואחיו  הרש"ב  הרבי  עם  שאירע  סיפור 
זלמן־אהרן( בהיותם ילדים קטנים, בזמן נשיאותו של 

הרבי הצמח־צדק:

הצמח־ הרבי  של  בביתו  והתחנכו  גדלו  שהם  היות 
לקבל  המדינה  קצוי  מכל  חסידים  שבאים  וראו  צדק 
מזמן  ביניהם  משחקים  היו  כאשר  הנה  ברכתו,  את 
לזמן, שיחקו באותם ענינים שהיו רגילים בהם - רבי 
יותר מאחיו, שיחק הוא  וחסיד. ובהיות הרז"א מבוגר 
את   - הרש"ב(  )הרבי  ואחיו  "רבי",  של  התפקיד  את 

ליראה את ה׳
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רציניות  פנים  העמיד  הרז"א  "חסיד":  של  התפקיד 
וישב בראש, ואחיו בא אליו לבקש ברכה.

בין הדברים שאל הרבי הרש"ב את אחיו הרז"א: מהו 
הביאור בזה שהרבי נותן ברכות? וענה לו: הקב"ה הוא 
"אש אוכלה", ויהודי הוא בדוגמת הקב"ה, ולכן גם הוא 

"אש אוכלה".

ושאל הרבי הרש"ב: הרי עתה נגעתי בידך ולא נכויתי? 
כויה שייכת רק כאשר מציאות שאינה אש  לו:  וענה 
)יהודי אחד  נוגע באש  נוגעת באש, אבל כאשר אש 

בחבירו( - לא שייך ענין של כויה.

וההוראה מכך:

הרי  אוכלה",  "אש  הוא  מישראל  שכל־אחד  מכיון 
כך  ידי  על  העולם,  חושך  את  להאיר  היא  שליחותו 
דירה  ועושה ממנו  שהוא מתעסק עם חושך העולם 

לקב"ה בתחתונים.

שכל־אחד  בני־ישראל,  כל  של  עבודתם  ועל־ידי 
גדולה  נעשית מדורת אש   - אוכלה"  "אש  הוא  מהם 
שמבטלת את שיירי הגלות, וזוכים לגאולה האמיתית 

והשלימה על־ידי משיח צדקנו.

)על־פי התוועדויות תשמ"ב ח"א, עמ' 313(



41

כ"ז תשרי:

מה עוד אני 
יכול לעשות 

כדי לזרז ביאת 
משיח?

כשלוקחים בחשבון ש"איך שנעמדים בשבת בראשית 
כך זה נמשך כל השנה", מבין כל־אחד־ואחד שזהו זמן 
מתאים במיוחד לסדר תכנית לעבודה במשך השנה, 
"לפרק את החבילות" אותם אספו במשך חודש תשרי 
יום שלו, איש תחת גפנו ותחת  - כל אחד בחיי היום 

תאנתו, בביתו, בעבודה, בבית הספר וכדומה.

פעולותיו  כל  לחיזוק  טובות  החלטות  מקבלת  החל 
לחזק  הבאה:  השנה  ימי  כל  במשך  ומצוות  בתורה 
הפרטיים־ בשיעורים  הן  תורה:  בשיעורי  ולהוסיף 
נפש,  לכל  השוים  הכלליים  השיעורים  והן  האישיים, 
בהידור,  המצוות  בקיום  להוסיף  חת"ת;  כשיעורי 

ובמיוחד במצות הצדקה.

שמים"  לשם  יהיו  מעשיך  "כל  של  בעבודה  גם  וכך 
הגשמיים  הענינים  את  לנצל  דעהו",  דרכיך  ו"בכל 
הנמצאים בחלקו בעולם לכבודו של הקב"ה, על־ידי 

ושמרו לעשות
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שעושים מהם תשמישי קדושה ותשמישי מצוה, עד 
למצוה ממש.

בדור  יהודי  כל  לקיים את החיוב המוטל על  ובעיקר, 
זה: הפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה - 
לחזק יהודים אחרים בעבודתם, ובפרט לקרב ליהדות 

יהודים שלא זכו לקבל חינוך יהודי מתאים.

זהו  הנראה,  כפי  כי  כעת,  בזה  המיוחדת  וההדגשה 
הביאור היחידי )ביאור אחר לא קיים( על כך שמשיח 
עדיין לא הגיע - כי מחכים שיגיעו לעוד יהודי שעדיין 
אינו יודע שמחכים לו, ולקחת אותו בידו, בדרכי נועם 
ובדרכי שלום, מתוך אהבת ישראל, ולהחזירו למהותו 
ואורך  חיינו  שהם  ומצוות,  תורה   - בחיים  האמיתית 

ימינו.

ובכדי להביא זאת לפועל בהצלחה יתירה, כדאי שכל־
אחד־ואחד יעשה מזמן לזמן חשבון צדק: כמה יהודים 
אני  יכול  עוד  מה  האחרונים?  בימים  ליהדות  קירבתי 

לעשות כדי לזרז ביאת משיח צדקנו?!

)על־פי התוועדויות תש"נ, עמ' 292(
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כ"ח תשרי:

עיקר ההקהל 
- אחרי חודש 

תשרי
אחרי  דווקא  מתחילה  בפועל,  "הקהל"  עבודת  עיקר 

חודש תשרי:

עומדים  ישראל  במועדות,  המרובה  תשרי  בחודש 
מאוחדים, ועסוקים עם מצוות ותפלות לה'. מה־שאין־
כן לאחרי חודש תשרי, נעשה המצב של "ויעקב הלך 

לדרכו" - כל יהודי למקומו, בנפרד משאר היהודים.

ולכן נדרש אז עוד יותר ובעומק יותר הענין של "הקהל 
את העם", לקבץ את בני ישראל המפוזרים למטרה 
וודאות  ישנה  ואז   - אלקיכם"  ה'  את  "ליראה  של 
כפי  גם  ישראל  בבני  חודרת  והאחדות  שה"הקהל" 

שהם מפוזרים במקומותיהם.

ולזה צריכים עבודה חזקה.

 )על־פי סה"ש תשמ"ח ח"א, עמ' 14(

  הקהל את העם
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כ"ט תשרי:

הקהל של כל 
אחד במקומו

מאתנו  כל־אחד־ואחד  של  המיוחדת  השליחות 
לפעול  הזדמנויות  לחפש   - "הקהל"  שנת  זו,  בשנה 
פעם  שיעוררהו  עד  להמתין  שלא  דהיינו  ב"הקהל", 
והנשים  האנשים  כל־אחד־ואחד,  אלא  פעם,  אחר 
והטף, צריך ללכת ולחפש בעצמו הזדמנויות לאסוף 
חברים )והנשים - חברות( שביכלתו להשפיע עליהם.

ולכל לראש - על־ידי היותו דוגמא חיה לכולם מה הם 
חיים יהודיים, וכן על־ידי שמשפיע בדיבורו.

והמעשה הוא העיקר:

עתה, כאשר כל־אחד־ואחד חוזר למקומו, בא הזמן 
לעירו,  נוסע  כל־אחד־ואחד  שהרי  בפועל.  למעשה 
לשכונתו ולחוג שלו, ששם הוא בעל השפעה, וממילא 

מוטלת עליו החובה לעסוק בזה בפועל.

והפעולה בזה לא צריכה להיות מפני שמישהו מכריח 
מרגיש  עצמו  הוא   - אדרבה  אלא  לעשות,  אותו 
להקהיל  ביותר  גדולה  ותאוה  דרישה  פנימי  ברגש 
יהודים לעניני יהדות, לעשות טובה ליהודי, ולהשפיע 

  הקהל את העם
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מביתו  החל  חיה,  דוגמא  היותו  על־ידי  סביבתו  על 
ומשפחתו ועד לכל השכונה, ולשאר השכונות והערים 

- עד לכל המדינות.

עד אשר פעולות אלו יביאו לידי כך שבמהרה בימינו 
ממש יסיים הקב"ה את ה"הקהל" שלו, ויקויים בפועל 
ממש היעוד "ואתם תלוקטו לאחד אחד" - שהקב"ה 
את  ומוביל  ביחד  מישראל  כל־אחד־ואחד  את  לוקח 

כולם לקראת הגאולה.

)על־פי התוועדויות תשמ"ח, ח"א, עמ' 378(

ל' תשרי:

צא מן התיבה!
טבע האדם, שכאשר הוא מרוחק מביתו והוא נמצא 
במדינה אחרת ובמעמד ומצב אחר - אזי אינו מתעסק 
זמן  ראהו  שלא  ידיד  פוגש  וכאשר  המסחר.  בעניני 
דאגות  על  נסוב  לא  ביניהם  השיחה  נושא  הרי  רב, 
הפרנסה, עניני המסחר ושאר עניני החול, אלא 'איך 
אתה מרגיש', ו'איך מרגישים בני ביתך', ו'האם ברכות 
אתה  'האם  ובמילא  במילואם',  אצלך  מתקיימות  ה' 

שמח' וכדומה.

ושמרו לעשות
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מרצונם  אשר  יהודים  אודות  מדובר  כאשר  ובפרט 
ומקום  תורה  למקום  וגלו  מקומם  את  עזבו  הטוב 
דורנו,  נשיא  של  המדרש  ובית  הכנסת  בית  תפילה, 
והסתופפו יחד משך חודש תמים, "חודש תשרי" שכל 
מועדיו הם מועדים כלליים שמהם נמשכת ההשפעה 

על כל השנה כולה,

החול,  מעניני  רחוקים  הם  אלו  שבימים  בודאי  הרי 
ומעמדם ומצבם הוא בדוגמת "תיבת נח".

מה"תיבה",  לצאת  לנו  למה   - טוענים  הם   - כן  ואם 
לשוב "איש תחת גפנו ותחת תאנתו" למקומות כאלו 

שבהם מתעסקים בעניני החול?

והמענה לכל טענות אלו הוא בחלק התורה שצריכים 
לחיות היום - "צא מן התיבה":

ואומר לו: "עת לכל  הקב"ה פונה אל כל אחד ואחת 
יש זמנים בהם   - חפץ", לכל דבר יש את הזמן שלו 
התיבה",  אל  "בא  בתיבה,  סגור  להיות  צריך  האדם 
לעשות   - התיבה"  מן  "צא  של  זמן  זה  כעת  אולם 

לקב"ה בתחתונים, עד למציאות התחתונה ביותר.

לכבוש את  היהודי  - שעל  "כבשוה"  ועד למצב של   
המקום, שגם שם הוא יחדיר יהדות, על־ידי־זה שגם 
ויפעל  ומצוות,  התורה  בקיום  איתן  ישאר  הוא  שם 
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תורת  חוצה,  המעיינות  והפצת  היהדות  בהפצת 
החסידות, שישפיע על הזולת ויחדיר בו אמונת ה'.

)על־פי התוועדויות תשמ"ט, ח"א, עמ' 277(



48

לכאורה, יכול לבוא מישהו ולטעון: הוא כבר עסק מספיק 
בענייני "הקהל" – ומה תובעים ורוצים ממנו עוד?!... הוא 
בענייני  להוסיף  עליהם  ופעל  וטף,  נשים  אנשים  הקהיל 
תורה ומצוות במעשה בפועל, ואם כן – שואל הוא – מה 

רוצים ותובעים ממנו עוד הפעם ועוד הפעם?!

והמענה לזה:

אומרים  "הקהל",  בענייני  ופעל  שעשה  מה  כל  ...לאחרי 
לו, שנקודה זו צריכה להיות ניכרת "לעיני כל ישראל", כך 
שכאשר מסתכלים עליו, רואים בגלוי: כאן הולך "הקהל"!...

 – השבתית  או  החגיגית  היהודית,  בחזותו  די  לא  כלומר: 
לובש,  שהוא  השבת  או  החג  בגדי  באמצעות  הניכרים 
ומעלות הקדושה אותם אימץ בימים הנוראים, 
האפשר  ככל  להתחזק  עליו  אלא 
במידה  "הקהל",  בפעולות 
מציאותו  כל  את  שתכבוש 
של  ל"יהודי  אותו  ותהפוך 

הקהל"!

)מעובד משיחת ליל ג' דחג 
הסוכות תשמ"ח – בלתי מוגה(


