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אליך, 'יהודי של ַהְקֵהל' יקר
חודש  לקראת  לאור  שיצאה  הראשונה  לחוברת  בהמשך 
החסידים,  משפחת  אצל  רבה  בשמחה  והתקבלה  תשרי 
ממש כמים קרים על נפש עייפה, הננו מוציאים לאור חוברת 
נוספת בסדרת "הקהל איד" לחודש מר־חשון, בטוחים שגם 

חוברת זו תתקבל באהדה בקרב אנ"ש.

בטח שכבר נמצאים בתוך שנת הקהל, אחרי שעברו חגי 
בוער  כל חסיד  ליבו של  וכעת  הכוחות,  וקיבלנו את  תשרי 
עלינו  שהוטלה  השליחות  את  לבצע  קודש  אש  ברשפי 
"ַהְקֵהל את העם,  מפי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
כל  לנצל   – ה'"  את  ליראה   .  . והטף  הנשים  האנשים, 
בו  הקהל",  ל"כינוס  מזדמן  מפגש  וכל  אפשרית  הזדמנות 
וקיום  ה'  יראת  ובחיזוק  ישראל  ואהבת  באחדות  יתעוררו 

מצוותיו.

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

ניצוץ מנשמתו שקיים בכל אחד מאיתנו.

ברור לכל חסיד, אשר כמו ב"ַהְקֵהל" בבית המקדש המלך 
אין  היום  גם  כך  התורה,  ספר  מתוך  קורא  היה  אשר  הוא 
מתאים יותר מאשר לחזור על דברי המלך – כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א במעמד כינוס הקהל.
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חסידי  בלהט  העוסקים  לכל  האפשר  ככל  לסייע  מנת  על 
בהירים  רעיונות  ליקוט  בזאת  מוגשים  הקהל  במבצע 
חדורים  מצוות  וקיום  שמיים  ביראת  לחיזוק  המעוררים 
בשליחות של "קבלת פני משיח" לחזרה והסברה במעמדי 
'הקהל', מתוך תורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

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

ה"הקהל" בזמננו.

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

קלות, כל זה הוא על אחריותנו בלבד.

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

שליט"א לעין כל ותיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

התאחדות החסידים
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א' מר־חשון

הקשר בין "ראש חודש" 
ל"הקהל"

הקשר בין "ראש חודש" ל"הקהל" הוא: מכיון שהענין 
"שהם  דישראל,  החידוש  עם  קשור  חודש  דראש 
עתידים להתחדש כמותה" – מובן, שב"ראש חודש" 
ה"ראש"  ענין  מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל  נתחדש 
"מלך"(  )דוגמת  ומשפיע  "ראש"  היותו  כלומר,  שבו, 
מוטל  שלכן,  ענינו,  לפי  ואחד  אחד  כל  אחרים,  על 
על כל אחד ואחד, מגדול ועד קטן, החיוב ד"הקהל", 
"להקהיל" את אלו שיש לו השפעה עליהם, לעוררם 
דרך  על  ומצוותי',  תורה  יהדות,  בעניני  ולחזקם 
ידי  על  ב"הקהל"  התורה  פרשיות  קריאת  ובדוגמת 

ה"מלך", ראש ומנהיג.

)ע"פ התוועדויות תשמ"ח ח"א ע' 397 ואילך(

  הקהל את העם
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ב' מר־חשון

פנייתו של הקב"ה לכל יהודי: 
"צא מן התיבה"

ואומר לו: "עת לכל  הקב"ה פונה אל כל אחד ואחת 
חפץ", לכל דבר יש את הזמן שלו, יש זמנים שבהם 
התיבה",  אל  "בא  בתיבה  סגור  להיות  צריך  האדם 
לו  "לעשות  מן התיבה",  "צא  זמן של  זה  כעת  אולם 
תחתון  שאין  לתחתון  עד  בתחתונים",  דירה  יתברך 

למטה הימנו". 

שלו,  מה"תיבה"  לצאת  ואחד  אחד  כל  על  וממילא, 
מהענינים העליונים והנעלים שבהם הוא סגור, ולרדת 
התחתונה  לדרגה  הארץ",  את  "מלאו   – העולם  אל 
שבעולם, דרגת "ארץ", עניני חולין, ועד לתחתון שאין 
הגיע  לא  רב  שזמן  מקומות  הימנו,  למטה  תחתון 
אליהם דבר ה', ויתירה מזה שמעולם לא הגיע אליהם 

דבר ה', מצב של עניות ברוחניות, "מבול" ברוחניות.

ו"כבשוה", היינו שעל היהודי לכבוש את המקום, שגם 
שם הוא יחדיר יהדות, עי"ז שגם שם הוא יחדיר יהדות, 
ועד  התומ"צ,  בקיום  איתן  ישאר  הוא  שם  שגם  עי"ז 

ליראה את ה׳
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שהוא מקיים את המצוה שהיא "כל התורה כולה" – 
היהדות  בהפצת  שיפעל  עי"ז  כמוך",  לרעך  "ואהבת 
והפצת המעיינות חוצה, תורת החסידות, שישפיע על 
הזולת ויחדיר בו אמונת ה', ועאכו"כ שהוא מספר לו 

על ה"כלל גדול בתורה" "ואהבת לרעך כמוך".

)התוועדויות תשמ"ט ח"א ע' 277 ואילך(

ג' מר־חשון

תכליתו וענינו 
של "הקהל"

אהבת   – ותוכנו  נקודתו  גם  וזהו  "הקהל",  של  הענין 
ועל  הפכו,  שלילת  ובמילא,  ישראל,  ואחדות  ישראל 
אחת כמה וכמה השלילה ד"המגבי' ידו על חבירו" חס 

ושלום.

אודות  ולהכריז  להזכיר  כאן המקום   – לזה  ובהמשך 
כולל  הקרובים,  בימים  שמתקיימים  הקהל"  "כינוסי 
ומטרתם  שתכליתם  חדשים,  חב"ד  בתי  פתיחת  גם 
לבית  והטף",  והנשים  האנשים  העם  את  "הקהל   –
תורה, תפלה וגמילות חסדים )כל ג' הקוין, שנים, או 

ליראה את ה׳

  הקהל את העם
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אפילו אחד מהם(, ועל דרך זה בנוגע לשאר ענינים 
בדוגמתם.

)ע"פ התוועדויות תשמ"ח ח"א ע' 406 ואילך(

ד' מר־חשון

ההוראה של 
חודש חשון

נח  נח,  תולדת  "אלה  במילים:  מתחילה  פרשתנו 
איש צדיק תמים היה בדורותיו". הכתוב כותב פעמים 
והענין בכפילות הוא כמו שמסביר  "נח",  את המילה 
ונייחא בתחתונים", והכוונה  "נייחא בעליונים  המדרש 
העולם  )עניני  בתחתונים"  ב"נייחא  ממשיך  שנח 
המשכת  בעליונים",  ד"נייחא  הענין  את  התחתון( 

קדושה וטהרה בעולם.

המבול,  בו  שהי'  מהעולם  שעושים  הענין:  ונקודת 
"מים רבים" בלבולים כו', ענין של "חרבו המים" ביטול 
נושבת",  "ארץ  התיקון,  עולם  שיהי'  רבים",  ה"מים 
ו"לא ישבתו", עולם שניכר בו בורא העולם ומנהיגו – 

הקב"ה.

ודווקא  לבנות"!  "עת  חשון  חודש  של  ההוראה  וזוהי 
במקום שלא הי' עד עתה בנין, דהיינו שההוראה היא 

ליראה את ה׳
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– לעסוק בהפצת היהדות והמעיינות חוצה, למקומות 
שלא הי' בהם יהדות עד עתה.

)ע"פ התוועדויות תשמ"ט ח"א ע' 277 ואילך(

ה' מר־חשון

"לך לך" 
בנוסח "דור 

השביעי"
בדורנו זה במיוחד )הדור האחרון בגלות והדור הראשון 
של הגאולה( נמצאת בהדגשה יתירה העבודה ד"לך 
לך מארצך גו' אל הארץ אשר אראך", וקנין כל עשר 
לכל  להשתקף  צריך  שהדבר  מובן,  הרי   – הארצות 
לראש בעבודה מעין זה של יהודי, על ידי שהוא מוסיף 
השייכים  המוחין שלו  ג'  לפי  רק  לא  התורה,  בלימוד 
למידות, אלא גם ג' מוחין בעצם. שזה במיוחד – על 
בביאור  )כולל  התורה  פנימיות  בלימוד  שיוסיף  ידי 
הגאולה  בעניני  כולל  המוחין(,  דעבודת  אלו  ענינים 

ומשיח צדקנו

)ספר השיחות תשנ"ב ע' 84(

  קהל גדול ישובו הנהליראה את ה׳
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ו' מר־חשון:

החיוב לחדש 
בתורה – שייך 

לכל אחד
לכל אחד ואחד מישראל ישנו חיוב של "לך" בלימוד 

התורה – "לאפשה לה", לחדש בתורה.

הליכה  סתם  לא  שתהיה   – הוא  לך"  מ"לך  הלימוד 
שלא  דוקא  שהיא  אמיתית,  הליכה  אלא  וחידוש, 
בערך, שיוצא לגמרי ממצבו ורגילותו הקודמים, אפילו 
וכן  קודם,  שחידש  החידושים  כולל  דקדושה,  רגילות 
– ממהלך המחשבה שחשב קודם וכיו"ב, עד שמגיע 
"אל הארץ אשר אראך", הוא מגלה "אותך בעצמך", 
גם של  היכולת שלו,  כל  את   – ועצמותך"  "במהותך 
כוחותיו הנעלמים, ועד"ז בכוחות עצמם – לא רק גילוי 
מוחין  גם  אלא  למדות,  השייכים  והמוחין  המדות  ז' 
גו'  לך  ד"לך  החידוש  מתבטא  בזה  שדוקא  בעצם, 

אראך".

בתוכו  מגלה  הוא  כאשר   – הוא  האמיתי  החידוש 
)"אותך בעצמך"( כוחות נעלמים, שאף אחד )כולל – 
הוא בעצמו( לא ידע ולא שיער שיש לו כאלו כוחות, 
 – אלו  ענינים  אליו  הגיעו  לו  מנין  שמתפלאים  ועד 

ליראה את ה׳
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וכאשר הוא מנצל כוחות אלו לחדש בתורה, זהו ה"לך 
לך גו' אל הארץ אשר אראך" האמיתי.

)ספר השיחות תשנ"ב ע' 83(

ז' מר־חשון:

עיקר החידוש 
ד"הקהל את 

העם"
וסיום  יש עילוי מיוחד בפעולה ד"הקהל" לאחרי גמר 

חג הסוכות, החל משבעה במר חשון:

ה'  פני  את  לראות  ישראל  כל  "בבוא  הסוכות,  בחג 
אלוקיך גו'", כאשר כל ישראל נמצאים יחדיו בירושלים, 
ישראל  כל  עושה  "שהיא  יחדיו",  לה  שחוברה  "עיר 

לחברים" – אין חידוש כל כך ב"הקהל את העם".

לאחרי   – הוא  העם"  את  ד"הקהל  החידוש  עיקר 
בהיותם  חשון,  במר  בשבעה  לבתיהם,  שחוזרים 
ויחיד  יחיד  "כל  )למעליותא(,  ד"בדד"  ומצב  במעמד 
עם  וביחד  מפוזרין",  תאנתו  ותחת  גפנו  תחת  איש 
זה, פועלים שיהי' )לא רק העילוי ד"בדד", "מפוזרין", 

אלא( גם העילוי ד"הקהל את העם".

)התוועדויות תשמ"ח ח"א ע' 423(

ליראה את ה׳

  הקהל את העם
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ח' מר־חשון:

עיסוק 
ב"הקהל" אפילו 

למעלה מיכלתו
לעסוק  ואחד  אחד  כל  צריך  כאמור,  לפועל,  בנוגע 
זה  ד"הקהל", כמדובר כמה פעמים שענין  בפעולות 
ואין  קטן,  ועד  מגדול  ואחד,  אחד  כל  של  בכחו  הוא 
הדבר תלוי אלא ברצונו, וכאשר יתעסק בזה כנדרש 
היינו,  ומצאתי",  "יגעתי  בו  שיקויים  ועד  יצליח,  בודאי 
בהתאם  שלא  מציאה,  של  באופן  תהי'  שהצלחתו 

ליגיעתו בהגבהת המציאה והבאתה לרשותו.

ולא עוד, אלא, שעל ידי זה שמקבל החלטות טובות 
יכלתו  מכפי  שלמעלה  באופן  אלו  בפעולות  לעסוק 
הן   – כו'  חדשים  צינורות  לו  פותחים  ההוה(,  )במצב 
בנוגע ללימוד תורה, והן בנוגע לכללות המצוות – כידוע 
הסיפור עם אברך אחד שהתחייב לכ"ק מו"ח אדמו"ר 
נשיא דורנו לתת צדקה סכום גדול שלא הי' לפי ערכו 
כלל, ואמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שבגלל החלטה טובה זו 
הוצרכו לפתוח בשבילו צינורות חדשים )אף שהאברך 
עצמו לא ידע מאומה…( שיוכל לקיים החלטתו, ואכן, 

הצליח לקיימה בפועל, ובאופן של הוספה כו'

)ע"פ התוועדויות תשמ"ח ח"א ע' 416 ואילך(

ושמרו לעשות
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ט' מר־חשון:

תכלית ירידת 
הנשמה לעולם

בנוגע לאהבת ישראל – הפתגם הידוע בתורת הבעל 
שם טוב שנשמה יורדת לעולם למשך שבעים שמונים 
שנה כדי לעשות טובה ליהודי בגשמיות או ברוחניות:

שנה  שמונים  שבעים  ישנם  הרי  מובן:  אינו  לכאורה 
ריבוי  ועוד  תפילין,  מצות  קיום  של  שנים(  י"ג  )פחות 
שירידת  לומר  יתכן  ואיך   – טובים  ומעשים  מצוות 

הנשמה היא בשביל עשיית טובה ליהודי בלבד?!

והביאור בזה – שלפעמים, קיום כל המצוות ומעשים 
טובים הוא ענין נוסף לגבי הכוונה העיקרית שבגללה 
ומכיון  ליהודי,  טובה  לעשות  לעולם,  זו  נשמה  ירדה 
שכן, הרי, אין להשוות פעולה טובה סתם בכל עניני 
תורה ומצוות לגבי פעולה טובה שהיא תכלית ומטרת 

בריאתו – עשיית טובה ליהודי.

בעשיית  ההשתדלות  נוגעת  כמה  עד  גם  מובן  ומזה 
ועל  לעולם.  נשמתו  ירידת  תכלית   – ליהודי  טובה 

ליראה את ה׳ושמרו לעשות
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דרך זה בנוגע לניצול הכחות – שהטביע הקב"ה אצל 
ומטרת  – בהתאם לתכלית  ואחד מישראל  כל אחד 
אלו  שכחות  הכוונה  תכלית  שזוהי  מכיון  בריאתן, 

נמשכו וניתנו לאדם על ידי הקב"ה.

)ע"פ התוועדויות תשמ"ח ח"א ע' 412 ואילך(

י' מר־חשון:

הקשר בין "ברית 
מילה" ל"הקהל"

ישראל  כל  – אחדותם של  היא  מילה  התוכן דמצות 
עם הקב"ה, הן האנשים, הן הנשים, )– שהרי האשה 
הן  דמיא"(,  דמהילא  כמאן  "אשה  כמהולה,  נחשבת 
הטף, והן הגרים, שכולם מתאחדים עם הקב"ה באופן 
של "כריתת ברית", "בריתו של אברהם אבינו", "ברית 

עולם".

וזהו גם התוכן ד"הקהל" – "הקהל את העם האנשים 
כל  אלוקיכם  ה'  את  ליראה  גו'  וגרך  והטף  והנשים 
ולהקשיב אזנם לשמוע באימה  "להכין לבם  הימים", 
. כאילו   . וגילה ברעדה כיום שניתנה בו בסיני  ויראה 
דרך  על  שומעה,  הגבורה  ומפי  בה  נצטווה  עתה 

  הקהל את העם
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ומצות  התורה  כללות  על  ברית  הכריתת  ובדוגמת 
במתן תורה.

)ע"פ התוועדויות תשמ"ח ח"א ע' 427(

י"א מר־חשון:

תוספת זהירות 
והידור בקידוש 

לבנה
הדבר  שאין  למסקנא  ובאים  צדק  חשבון  כשעושים 
תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו – צריך הדבר להתבטא 
בתוספת זהירות והידור בקידוש לבנה, "שהם עתידים 
והשלימה על  להתחדש כמותה", בגאולה האמיתית 

ידי דוד מלכא משיחא, "דוד מלך ישראל חי וקיים".

ובפרטיות יותר:

לכל לראש – להזהר ולהשתדל יותר בקידוש לבנה, 
בבגדים חשובים ונאים, ברחוב וברוב עם הדרת מלך, 
זה,  על  הקפידו  לא  עתה  שעד  מקומות  באותם  גם 

כולל גם הזהירות בנוגע להזמן דקידוש לבנה.

ליראה את ה׳  הקהל את העם
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ועוד ועיקר – קידוש לבנה מתוך כוונה מיוחדת למהר 
משיחא,  מלכא  דוד  ביאת  ומיד  תיכף  ולפעול  ולזרז 
על ידי ההוספה בדרישה ובקשה על הגאולה, כסיום 
וחותם קידוש לבנה: "ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד 

מלכם אמן".

)ספר השיחות תשנ"ב ע׳ 68(

י"ב מר־חשון:

ב"הקהל" – אין 
מנוחה

גם בנוגע לאלו שכבר עסקו ופעלו ב"הקהל", וטוענים, 
לפעול  שיוכלו  כדי  לנוח  ורוצים  כבר  שהתעייפו 
ב"הקהל" שלאחרי זה… – הנה על זה אומרים להם, 
שלא מספיק שעסקו עד עתה, אלא עליהם להוסיף 

בזה ביתר שאת וביתר עוז.

פוטרתם  לא  בעבר  שפעולתם  בלבד  זו  לא  כלומר, 
חז"ל  ובלשון  כו',  אדרבה  אלא  הפעולה,  מהמשך 
בזה  היינו, שהתחלת הפעולה  מצוה",  גוררת  "מצוה 

ושמרו לעשות
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שהרבו  וככל  הפעולה,  המשך  את  ומביאה  גוררת 
לעסוק כו' עליהם להוסיף ולהרבות יותר.

)התוועדויות תשמ"ח ח"א ע' 434(

י"ג מר־חשון:

הכנסת אורחים 
וגמילות חסדים ברוחניות

ישנם יהודים רבים שנמצאים במעמד ומצב של רעב 
וצמא למזון רוחני, יהדות, תורה ומצוותי', עד לפנימיות 
התורה, ולכן, חובתו וזכותו של כל אחד ואחד להשתדל 
)ובפרט שאין צורך לחפש אחריהם  לחפש אחריהם 
ולהאכילם  מקומות(,  בכמה  אותם  שפוגשים  מכיון 
ולהשקותם במזון רוחני – תורה, עד לפנימיות התורה.

שזהו  מכיון   – שבדבר  והנחיצות  ההכרח  גודל  ומובן 
ענין של פיקוח נפשות )ברוחניות(, שהרי, לא מדובר 
תענוג  של  ענינים  רק  אצלם  שחסר  יהודים  אודות 
בלבד )שגם אז צריכים להשתדל לתת להם(, אלא, 
המוכרח  הרוחני  המזון  אצלם  שחסר  יהודים  אודות 
לקיומם, יהודים שאין להם אפילו "לחם צר ומים לחץ"!

ושמרו לעשות

ליראה את ה׳
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ואחד  )כל אחד  בעלי חכמה  "חיי   – ובלשון הרמב"ם 
תורה  תלמוד  בלא   .  . ונבון"(  חכם  "עם  מישראל, 
שהי'  יהודי  ברחוב  כשפוגשים  ולכן,  חשובין,  כמיתה 
כו'  "במעשיו  "חכם"  שהוא  עליו  ניכר  להיות  צריך 
ובדיבורו ובהילוכו וכו'", ובפועל משלא ניכרת בו תכונת 
החכמה, הרי, מובן ופשוט גודל הרחמנות עליו, להיותו 

במצב של פיקוח נפשות )"כמיתה חשובין"(.

בהכנסת  להשתדל  ואחד  אחד  כל  צריך  שכן,  ומכיון 
ידי הפעולה  על   – ברוחניות  וגמילות חסדים  אורחים 
דהפצת התורה והיהדות, עד להפצת המעיינות חוצה.

)ע"פ התוועדויות תשמ"ט ח"א ע' 332(    

י"ד מר־חשון:

כל אחד צריך 
לצאת לשליחות

לצאת  צריך  למה  השאלה:  מתעוררת  אם  גם 
בד'  סגור  להשאר  כשיכול   – אחרים  עם  להתעסק 

אמות שלו ולהתעסק עם עצמו?!

ליראה את ה׳
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זו  שלא  דורנו  נשיא  הורה  שכבר  הוא  לכך  המענה 
הדרך כלל. ואמר בפירוש שלכל אחד ואחת יש החוב 
והזכות ואחריות לצאת לשליחות! ולא סתם לצאת ידי 
 – וכו'  אליו  כשבא  לשני  ולעזור  טובה  ולעשות  חובה 
לעזור  יהודים  ולחפש  לצאת  בעצמו  צריך  הוא  אלא 

להם בגשמיות וברוחניות.

)ע"פ התוועדויות תשמ"ט ח"א ע' 318(

ט"ו מר־חשון:

לימוד "פרשה 
חסידית" 
ובפרסום

לא   – איד"(  חסידישער  )"א  חסידי  יהודי  ובפשטות: 
יתכן שלא ילמד את הפרשה החסידית )ה"חסידישער 

סדרה"( ועוד לפני שתית התה או הקפה…

ואולי  לאמריקא...  מה,  משום  הגיע,  לא   – זה  מנהג 
זאת  שעושים  מכיון  מזה,  יודעים  שלא  אלא,  הגיע, 
באופן של "הצנע לכת"... וכל ישראל בחזקת כשרות.

אמנם, כבר דובר פעמים רבות שאין זה הזמן לעבודה 
ד"הצנע לכת", אלא אדרבה, יש לעשות הכל באופן 

ליראה את ה׳

ליראה את ה׳
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יותר  עוד  יתוסף  זה  ידי  שעל  כדי  "שטורעם",  של 
בהפצת התורה והיהדות

)ע"פ התוועדויות תשמ"ט ח"א ע' 321(

ט"ז מר־חשון:

יציאה לשליחות 
– ללא הכנות 

ועיכובים
להיות  צריכה  שאמנם  לחשוב,  אפשר  שהי'  אפילו 
אבל   – בעולם  השליחות  למלא  גו'  מארצך  הליכה 
שיגיע  עד  ורבות,  והכנות  זמן  לאחרי  להיות  יכול  זה 

לדרגות נעלות בעבודה וכו'.

אין  דורנו, שבדורנו  ברורה מנשיא  הוראה  ישנה  אך, 
זמן לחכות לכל ההכנות.

– בזמן של אדמו"ר הרש"ב נ"ע )ועל אחת כמה וכמה 
וכמה שנים  הי' הסדר, שקודם למדו כמה  זה(  לפני 
כו',  ואחר כך נעשה עובד ומשכיל  בתומכי תמימים, 
נ"ע קורא אליו להכנס  הי' אדמו"ר הרש"ב  ואחר כך 
ומצוה עליו לנסוע לשליחות להיות רב, מלמד,  אליו 

ראש ישיבה –

ליראה את ה׳
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השליחות  מיד  ואחד  אחד  לכל  נותנים  בזמננו  אבל 
ד"לך לך מארצך גו'". אומרים ברור שאין מה לעשות 
אלא  רבות,  לדרגות  מדרגא  הליכה  וללכת  הכנות, 
צריכה להיות הליכה שלא בערך – מיד כששייך לזה 
צריך לצאת מארצך גו', ולהתמסר לעבודת השליחות 

דדורנו זה: להרעיש את העולם ביהדות!

)ע"פ התוועדויות תשמ"ט ח"א ע' 319(

י"ז מר־חשון:

מדוע לא רואים 
הגילוי ד"וירא 

אליו ה'"?
יכולים לשאול על כך שאצל כל אחד ואחד מישראל 
רואים  לא  – מדוע  ה'"  אליו  ד"וירא  הענין  להיות  יכול 

הגילוי ד"וירא אליו ה'" בפועל ממש?!

והמענה לזה:

א( לכל לראש – העובדה שאינו רואה בעיני בשר, אינה 
משנה את המציאות בפועל, כידוע המשל דכ"ק מו"ח 
לסוסים  רתומה  בעגלה  שנוסעים  מחכמים  אדמו"ר 
על  הסוסים  של  שמחשבתם  חכמה  דברי  ומדברים 

ליראה את ה׳

ליראה את ה׳
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התבן כו' אינה משנה את מציאותה של החכמה שבה 
עוסקים החכמים היושבים בעגלה.

ב( מצינו בכמה ענינים שאף האדם למטה אינו רואה 
או מרגיש את הדברים אך החלק הנעלה של הנשמה 
לא  דאיהו  )"אע"ג  למעלה  זאת  רואה  מזל  הנקראת 
שהחלק  לומר  ניתן  כאן  גם  כן  וכמו  חזי"(  מזלי'  חזי 
הנקרא "מזל" רואה למעלה את  הגילוי ד"וירא אליו 
בחלק  גם  פעולתו  את  פועל  זה  הרי  ובמילא,  ה'", 

הנשמה המלובשת בגוף, עד לפועל ממש.

יהי'   – ממש  ובגלוי  בפועל  ה'"  אליו  "וירא  ועיקר:  ג( 
בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו

)ע"פ התוועדויות תשמ"ט ח"א ע' 335(

י"ח מר־חשון:

הקהל קהילות 
ברבים

כאן המקום להזכיר עוד הפעם על דבר ההשתדלות 
מקום  בכל  לחזק  השלוחים(  ידי  על  ובמיוחד  )כולל 
ומקום את תקנת משה "להקהיל קהילות בכל שבת 
כו' ללמוד בהם תורה לרבים", ומה טוב – גם ללמוד 
בכל מקום )נוסף לשיעורים הקבועים בכל מקום לפי 

ליראה את ה׳
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פנים בקיצור בכמות(  כל  )על  ושוה  ענין אחד  ענינו( 
אחדות  את  יותר  עוד  לחזק  בכדי  השבוע,  בפרשת 

כולם.

)התוועדויות תש"נ ח"א ע' 380(

י"ט מר־חשון:

הפצת חסידות 
– אפילו 
לקטנים

גם  המעיינות  דהפצת  בהענין  ביותר  להשתדל  יש 
בנוגע לקטנים – על כל פנים מיד לאחרי בר מצוה, 
ומה טוב – אפילו לפני בר מצוה, ללמדם גם ענינים 
ובלשון  כו'.  ויראתו  אהבתו  ה',  אמונת  עם  הקשורים 
הכתוב – "הקהל את העם האנשים והנשים והטף . . 

ליראה את ה'".

)ע"פ התוועדויות תשמ"ח ח"א ע' 418(

ליראה את ה׳

ליראה את ה׳
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כ' מר־חשון:

מהוראות הרבי 
לכ"ף מר־חשון

 – תמימים  תומכי  ישיבת  בה  שיש  ועיר  עיר  בכל 
להכנס  זו  בעיר  מהנמצאים  ואחד  אחד  כל  ישתדל 
לבנין הישיבה במשך יום ההולדת כ"ף מרחשון )ומה 
טוב – גם בימים שלפניו ושלאחריו( ולעשות פעולות 
להתפלל  וגמ"ח,  תפלה  דתורה  הקוין  ג'  בכל  טובות 
המזמור   – ובמיוחד  כולל  תהלים,  מזמור  לומר  )או 
ההולדת(,  יום  בעל  של  שנותיו  למספר  המתאים 
צדקה  ולתת  ההולדת,  יום  בעל  של  מתורתו  ללמוד 
המתנהלים  ההולדת,  יום  בעל  של  מוסדותיו  עבור 

ברוחו כו'.

ובעיר שאין בה ישיבת תומכי תמימים, ואי אפשר בקל 
לילך לעיר אחרת כו' – יכולים לעשות זאת בתוך בנין 
שהוא מעין ודוגמת ישיבת תומכי תמימים, כמו, בית 

חב"ד, בית תורה תפלה וגמ"ח.

יש להשתדל להשפיע גם על יהודים נוספים, שגם הם 
יעשו כל הנ"ל  ביום ההולדת כ"ף מרחשון.

"ברוב  ברבים,  תיעשנה  אלו  שפעולות   – ועיקר  ועוד 
עם הדרת מלך".

ליראה את ה׳
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שלומדים  הענינים  שבין  ונכון  שכדאי  להוסיף,  ויש 
מתורתו של בעל יום ההולדת ילמדו גם את קונטרס 

"החלצו".

)ע"פ התוועדויות תשמ"ט ח"א ע' 337(

כ"א מר־חשון

הדרך הנכונה 
ללימוד התורה

כדי שלימוד התורה יהי' כדרוש – על האדם להתייגע 
בשכלו, ובשעה זו אין האמונה בה' יכולה להיות בגלוי, 
אין  זו  ובשעה  בשכלו,  להתייגע  צריך  שהוא  מאחר 
צריך  בגלוי, מאחר שהוא  להיות  יכולה  בה'  האמונה 
את  ולהבין  ולהתייגע  כו',  בשכלו  שאלות  להקשות 
ולא  הבהמית,  דנפש  שכל  הגשמי,  בשכלו  הענינים 

מצד האמונה )שבנפש האלקית(.

מה"שמים  "לצאת"  האדם  על   – הלימוד  בעת  ולכן, 
ה"ארץ  אל  ולרדת  כו',  בה'  האמונה  שבתורה", 

שבתורה", ההבנה וההשגה בשכל האנושי.

אמנם, יחד עם זה – לימוד התורה שלו צריך להיות 
אהבה  אמונה,   – ה"תיבה"  של  ההקדמה  על  מיוסד 

ויראה בה', ענין הביטול לה'.

ליראה את ה׳

ליראה את ה׳
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ילמד תורה כדבעי  הוא  זה  ידי  על  כי   – וטעם הדבר 
ויגלה  ויודה על האמת במקום שטעה,  ללא נצחנות, 
פנים בתורה שלא כהלכה, מה שאין כן כאשר ילמד 

אך ורק מצד שכלו וללא ענין האמונה.

)התוועדויות תשמ"ט ח"א ע' 288(

כ"ב מר־חשון:

ההקדמה 
לשליחות – 
מסירת נפש

אצל  להיות  צריך  בשלימות,  השליחות  למלא  בכדי 
 – הרצון(  )מסירת  נפש  השליח  ההקדמה דמסירת 
להתמסר וליבטל לגמרי ל)רצון ה(משלח )ביטול מיש 

לאין(, ואזי הוא כמותו דהמשלח ממש.

ועל דרך זה בנוגע לפעולת שליחותו עם יהודים אחרים 
)לגלות אצלם שהם שלוחי הקב"ה(, צריך לגלות גם 

אצלם כח המסירות נפש שאצל כל יהודי בטבע.

)התוועדויות תשמ"ט ח"א ע' 349(

ליראה את ה׳
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כ"ג מר־חשון:

לא להיות 
מונחים 

בגריסים שבמרק
צריך להכריז בפני כל היהודים, ובמיוחד בפני תלמידי 
תומכי תמימים אותם חינכו רבותינו נשיאנו והדריכום 
)ומסרו נפשם על כך( – שיצאו ל"מלחמת בית דוד" 
להביא את משיח צדקנו, ושיגדלו להיות עסקני ציבור 

ושלוחים: היו שלוחים ולכו וכיבשו את העולם ביהדות!

מונחים  להיות  לא   – הרצון  בפני  העומד  דבר  ואין 
בפנינים  אלא  גרויפען(,  )"פערל  שבמרק  בגריסים 
כפתגם   – האלדז"(  אויפן  )"פעאל  הצואר  על  אשר 

כ"ק מו"ח אדמו"ר.

)התוועדויות תשמ"ז ח"א ע' 547(

ליראה את ה׳

ליראה את ה׳
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כ"ד מר־חשון:

להביא 
לימות 

המשיח
התורה  הפצת  של  השליחות  בעבודת  הפרטים  כל 
והיהדות והפצת המעינות חוצה, צריכים להיות חדורים 

בנקודה זו – כיצד זה מוליך לקבלת משיח צדקנו.

וכמודגש בנושא הכינוס – "כל ימי חייך להביא לימות 
ובכל  חייך,  ימי  )בכל  העבודה  עניני  כל  המשיח": 
להיות  צריכים  היום(  ושעות  פרטי  בכל   – עצמו  יום 
"לרבות"  רק  לא  המשיח".  לימות  ב"להביא  חדורים 
)כפי שכתוב בכמה מקומות(, שהוא )השליח( עומד 
ויהנה  בזה  חלק  יטול  הוא  ואז  יבוא  שמשיח  ומחכה 
מזה וכו', אלא – "להביא", הוא עושה כל התלוי בו כדי 
"להביא לימות המשיח" לשון רבים, לא רק ההתחלה 
ימות   – רבים(  )לשון  ימות  של  אלא  אחד,  יום  של 
המשיח )לא רק כאשר המשיח הוא "בחזקת משיח", 
"משיח  של  השלימות  גם   – המשיח  ימות  כל  אלא 

ודאי" וכו'(.

)ספר השיחות תשנ"ב ח"א ע' 111(

  קהל גדול ישובו הנה
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כ"ה מר־חשון:

קבלת פני 
משיח

צריכים לבוא ולהביא החלטות טובות כיצד כל שליח 
ישראל  בני  כל  את  ולהכין  בעצמו  להתכונן  צריך 
במקומו ובעירו וכו' לקבלת פני משיח צדקנו, על ידי 
בתורה  כמבואר  משיח,  של  ענינו  את  מסביר  שהוא 
שבכתב ובתורה שבעל פה, באופן המתקבל אצל כל 
אחד ואחד לפי שכלו והבנתו, כולל במיוחד – על ידי 
ובפרט באופן של חכמה  וגאולה,  עניני משיח  לימוד 

בינה ודעת.

והיות שזוהי העבודה בזמן הזה, הרי מובן שזה שייך 
לכל אחד ואחד מישראל, ללא יוצא מן הכלל.

)ספר השיחות תשנ"ב ח"א ע' 112(

כ"ו מר־חשון:

הפצת מאמרי 
חסידות

יש לעורר ולזרז על דבר ההוספה בהפצת המעיינות 
ההזדמנות  את  יהודים  חטפו  ולהכריז:  חוצה, 

  קהל גדול ישובו הנה  קהל גדול ישובו הנה

ליראה את ה׳
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ידי  על  חוצה,  להפיץ המעיינות  אידן"(  אריין  )"כאפט 
 – כולל  כו',  והקונטרסים  המאמרים  והפצת  פרסום 
וההכרח  הנחיצות  גודל  את  המבארים  הקונטרסים 

דלימוד החסידות.

המעיינות  דהפצת  הפעולה  שהתחלת  להוסיף,  ויש 
"חוצה"  בגדר  שהם  לקטנים,  בנוגע   – היא  חוצה 
בעניני  נתחייבו  לא  שעדיין  הלימוד,  לחיוב  ביחס 
תורה ומצוותי', אשר, על ידי זה נעשה הענין דהפצת 

המעיינות גם ב"חוצה" כפשוטו

)ע"פ התוועדויות תשמ"ח ח"א ע' 418(

כ"ז מר־חשון:

סיבת ירידת 
הנשמה לעולם 

הזה
ששליחות  מישראל  ואחד  אחד  לכל  הוראה  גם  זוהי 
נשמתו, אשר ירדה למטה בעולם הזה הגשמי )חרן, 

חרון אף של מקום בעולם( היא –

ברוחניות,  והן  כפשוטו  הן  גו׳״,  ורבו  ״פרו  לפעול 
על  יהודי  ועוד  יהודי  עוד  על  יהדות  בעניני  להשפיע 

ליראה את ה׳
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ידי מצוות, ותורה בפרט )והרי ״המלמד את בן חבירו 
תורה כאילו ילדו״(,

וכן להשפיע על אומות העולם )תושבי חרן( שיקיימו 
שבע המצוות שלהם,

ועד – לעשות את כל העולם כולו, גם החלק שלמטה 
לו  לדירה  )אבני המקום(  ועד הדומם  מסוג המדבר, 

יתברך.

)התוועדויות תשמ"ח ח"א ע' 500(

כ"ח מר־חשון:

עייפות מעניני 
עולם הזה

וצריך להתפלל להקב"ה,  כשיהודי מתעורר משנתו, 
להתבונן בגדולת ה', "מה רבו מעשיך ה'" ו"מה גדלו 
הסוחר  מחבירו  טלפון  כשמקבל  הרי,   – ה'"  מעשיך 
על דבר עניני המסחר, מתחיל לחשוב ולהתבונן מה 
וכיצד להתנהג בהמסחר בהתאם לידיעה  לו,  לענות 

ליראה את ה׳
ליראה את ה׳
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בתפלה  להתרכז  יכול  אינו  ובמילא,  זו,  טלפונית 
והתבוננות כו'.

קדושה,  של  ענין  מגיע  שכאשר  מצב  נוצר  וכך 
תפלה והתבוננות כו', או לימוד התורה, וכיו"ב – אזי, 

כשמתחיל להתבונן וללמוד כו', נרדם תיכף ומיד!

בעניני העולם  כל כך מהעסק  – לא  עייף  הוא  ממה 
באמונה"(,  ומתנו  ד"משאו  באופן  )שצ"ל  כשלעצמו 
כו', החל  והחומריות  הגשמיות  כמו מהלהיטות אחר 
מצליח  שחבירו  היתכן  סוחרים"...  ד"קנאת  מהענין 

במסחר יותר ממנו, וכיו"ב.

)ע"פ התוועדויות תשמ"ח ח"א ע' 510(

כ"ט מר־חשון:

הסוד של 
ההחלטות טובות

כידוע מה שכתוב בספרי מוסר – ועוד ועיקר, שרואים 
כן במוחש – שכדי לפעול את קיום ההחלטות הטובות 
להתחיל  היא  לכך  היעוצה  העצה  אזי  ממש,  בפועל 
כו׳,  למחר  זאת  לדחות  ולא  בפועל,  במעשה  מיד 

ליראה את ה׳
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שאז יכול להיות חלישות חס ושלום בקיום ההחלטות 
בפועל ממש.

)ע"פ התוועדויות תשמ"ח ח"א ע' 514(

ל' מר־חשון:

שליחות – 
בכוחו של כל 

אחד
יהודי  כל  לעורר  צריך   – העולמי"  השלוחים  "כינוס 
בתוככי כלל ישראל )ובפרט אלה שנתחנכו על יסוד 
שיחותיו ומאמריו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו( 
על דבר שליחותו של כל אחד ואחד מישראל לפעול 

בכל העולם כולו.

)עד  פשוט  יהודי  ציבורי,  עסקן  שאינו  פרטי  איש  גם 
אשה,  או  איש  "פשוט"(,  להיות  יכול  שיהודי  כמה 
יום  בסתם  בת־מצוה,  או  בר־מצוה  לפני  טף,  ואפילו 
חול, בכחו וביכלתו למלא את שליחותו של הקב"ה – 

לפי הכחות שלו,

ליראה את ה׳

ליראה את ה׳
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אבל, בכל הכחות, כחות שיש לו במזומן, נשמה בגוף, 
יתברך  לו  יעשה  זה  ידי  ביום פרטי זה – באופן שעל 

דירה בתחתונים, בכל העולם כולו.

וההסברה בזה – דלכאורה, איך יתכן שילד קטן יוכל 
לעשות דירה לו יתברך בתחתונים, בכל העולם כולו 
אחת",  "מצוה  ידי  "שעל  הרמב"ם  דין  פסק  פי  על   –
"הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם 

לו ולהם תשועה והצלה"!

)ע"פ התוועדויות תשמ"ט ח"א ע' 363 ואילך(
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או   \ נשים  או   \ אנשים  לפעם  מפעם  להקהיל  בל"נ  מוכן/ה 
ילדים \ ולהשמיע בפניהם דברי תורה וזירוז ליראת שמים וקיום 
המצוות חדורים בשליחות היחידה – "קבלת פני משיח". כמו כן 
הנני מוכן/ה לקבל מפעם לפעם )אחת בחודש. למשל( תזכורת 
ועידוד המרצה באמצעות פניה טלפונית ולמסור דו"ח על הכינוסים שקיים 

במשך החודש.

 ניתן לצלם ולהעביר כרטיס זה לארגון "התאחדות החסידים" במייל:
hakhel.co.il או בוואצאפ: 058-4601770 | למידע נוסף כנסו לאתר office@hisachdus.co.il 

*חובה

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

ב״ה

 *השם ________________________

 *בן/בת )שם האם(_________________

 משפחה _______________________

 טלפון ________________________ 

כתובת ________________________
              )עיר, רחוב, מספר בית, דירה, ת.ד.(

דוא"ל _____@_______

כרטיס הקהל
 גזור ושלח לכתובת ת.ד. 2025 כפר חב"ד

או בוואטסאפ למספר 058-4601770

או   \ נשים  או   \ אנשים  לפעם  מפעם  להקהיל  בל"נ  מוכן/ה 
ילדים \ ולהשמיע בפניהם דברי תורה וזירוז ליראת שמים וקיום 
המצוות חדורים בשליחות היחידה – "קבלת פני משיח". כמו כן 
הנני מוכן/ה לקבל מפעם לפעם )אחת בחודש. למשל( תזכורת 
ועידוד המרצה באמצעות פניה טלפונית ולמסור דו"ח על הכינוסים שקיים 

במשך החודש.

 ניתן לצלם ולהעביר כרטיס זה לארגון "התאחדות החסידים" במייל:
hakhel.co.il או בוואצאפ: 058-4601770 | למידע נוסף כנסו לאתר office@hisachdus.co.il 

*חובה

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

ב״ה

 *השם ________________________

 *בן/בת )שם האם(_________________

 משפחה _______________________

 טלפון ________________________ 

כתובת ________________________
              )עיר, רחוב, מספר בית, דירה, ת.ד.(

דוא"ל _____@_______
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לזכות 

כ"ק אדמו"ר שליט"א

מלך המשיח

מהרה יגלה אכי"ר
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 לע"נ שליח הרבי 
לענין החינוך באה"ק 
המשפיע הרב זוסיא 

בן הרה"ח שלום 
פוזנר ע"ה 
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  לע"נ התמים
מנחם מענדל ע"ה בן 
יבדלט"א משה יצחק 

שי' בן אור
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לעילוי נשמת 
השליחה מרה נעכא 
רבקה ע"ה אליאס 
בת יבדחלט"א ר' 
קלונימוס קלמן 

שיחי' דרוק

נלב"ע ועש"ק ח"י 
תשרי ה'תשפ"ב
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עסק  כבר  הוא  ולטעון:  מישהו  לבוא  יכול  לכאורה, 
ממנו  ורוצים  תובעים  ומה   – "הקהל"  בענייני  מספיק 
עליהם  ופעל  וטף,  נשים  אנשים  הקהיל  הוא  עוד?!... 
להוסיף בענייני תורה ומצוות במעשה בפועל, ואם כן – 
שואל הוא – מה רוצים ותובעים ממנו עוד הפעם ועוד 

הפעם?!

והמענה לזה:

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

"הקהל"!...

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

אותו ל"יהודי של הקהל"!

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

קבלת כלים מעשיים לביצוע משימות 
hisachdus.co.il הקהל


