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 בס"ד

 

 

  
 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 

ראשונהלסעודה  – הקהל את העם

 יחד -פותחים שנה 

ההשגחה הועידה לנו לפתוח את השנה במצוות הקהל, 

המופיעה ברביעי של פרשת השבוע 'וילך'. זוהי המצווה 

 -לפני האחרונה אחת  –התרי"ב שבמנין המצוות 

ץ  ֵּ֣ ֹותִמק   כ ּֽ ֻּ ג ַהס  ַחַ֥ ה ב ְּ ָּ֖ ִמט ָׁ ְּ ַנַ֥ת ַהש   ד ש ְּ ֵ֛ מֹע  ים ב ְּ ִנִ֗ ָׁ ֵַּ֣בע ש  ל ש   ֹוא כָׁ בֵּ֣ ל  ב ְּ א ִ֗ רָׁ ִיש ְּ

ת אֹות֙ א  רָׁ ּֽ ֙י  ל  נ  ְּ ֹום 'הֵּ֣ פ  קָּ֖ ָׁ מ  יךָׁ ב ַ ת ֱאלֹה ֶ֔ א א  ָ֞ רָׁ קְּ ר ת ִ ָ֑ חָׁ ֵּ֣ר ִיבְּ את  ֲאש   ה ַהז ֵֹ֛ ַ֥ ֹורָׁ ַהת 

ל ָׁ ד כ  ג  ַ֥ ם נ  יה ּֽ נ  זְּ אָׁ ָּ֖ל ב ְּ א  רָׁ ת ִיש ְּ ל א  ה ֵּ֣ ּֽ  ַהקְּ ם הָׁ ִ֗ עָׁ ָּ֖ הָׁ ךָׁ רְּ ּֽ ג  ף וְּ ֶַ֔ ַהט  י֙ם וְּ ש ִ ַהנ ָׁ ִׁ֤ים וְּ ש ִ ֲאנָׁ

ַמֵּ֣  ֜עו  ו לְּ מְּ ַען ִיש ְּ ַמַ֨ יךָׁ לְּ ָ֑ ר  עָׁ ש ְּ ֵּ֣ר ב ִ תֲאש   או ֙ א  רְּ ּֽ יָׁ ו  וְּ דִ֗ מְּ יכ ֶ֔  'הֵּ֣  ַען ִילְּ ה  ו  ֱאלֹּֽ רֵּ֣ ּֽמְּ ָׁ ש  ם וְּ

ת ֹות א  ֲעש ֶ֔ ל ַלּֽ ָׁ את כ  ה ַהז ֹּֽ ַ֥ ֹורָׁ י ַהת  ָּ֖ ר  בְּ   1.ד ִ

, המלך בסוכות של השנה השמינית, זו שלאחר שנת השמיטה

וה להקהיל את כל העם, אנשים נשים וטף ולקרוא מצּו

 -והשאלות העולות מציווי זה מרובות בפניהם את התורה. 

מדוע דווקא בסוכות? מדוע דווקא אחרי שנת השמיטה? 

מדוע לשנה השמינית קוראים "מועד שנת השמיטה בחג 

האם באמת אפשר ככה  -השאלה אולי הכי חשובה ? ו"כותסה

 אנשים, –הרי נמצאים שם כל עם ישראל  – ?תורהללמוד 

אלו הם גרי התושב )גרי ש – 'וגרך אשר בשעריך'וטף,  נשים

במנין האנשים(, גם התינוקות עם כבר הצדק כלולים 

להתרכז לעמוד ואיך אפשר  –השמרטפים נמצאים שם כולם 

 בכלל?

 תוכנית כלכלית מדינית

בוודאי שלא ן. כא המופיעהלא, אין זו מצוות תלמוד תורה 

ללמוד תורה כל  -ניתן להתעמק בנפלאות התורה בכזה כינוס 

הכינוס של עם  מעמד ההקהל הוא .אחד צריך בפני עצמו

מדינית –קבלת התוכנית הכלכליתהיא ישראל כולו שמטרתו 

לשבע השנים הבאות. התוכנית הזו, החוקה, הלא היא כתובה 

לוש פרשות: שבספר דברים וכך הוא קורא להם  –על הספר 

קבלת עול  –ינו ה' אחד' לה-שמע ישראל ה' א' –הראשונה 

 'והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי' -השניה מלכות שמים, 

מטרת מצוות 'עשר תעשר'.  -השלישית ו קבלת עול מצוות, –

מלכו שם בין את שיעבודו אל מעמד זה היא שהעם ידע וי

 . העולם

 אוספים את הדולרים

תום שאלנו מדוע הכינוס הזה מתרחש דווקא בחג הסוכות של 

כידוע, סוכות הוא חג האסיף  –והתשובה היא  שנת השמיטה,

 –אנחנו אוספים את התבואה, את הרכוש, את הדולרים  בו

                                                           
 י"ב.-דברים, ל"א, י' 1

שמחה שבו חוזרים הזהו זמן  החולפת. את יבול השנה

את המחזור השנתי. רק  'סוגרים'החקלאים ויושבים בבתיהם ו

אחת בשבע שנים בבוא חג הסוכות אין אסיף. לא אספו  פעם

יתה שנת שמיטה וכל השדות, הכרמים יכלום כי השנה ה

והפרדסים היו הפקר. כל היבול היה מופקר והעניים ובעצם 

בשנה זו . , מהרכוש שליכל אדם יכול היה לקחת מהיבול שלי

היבול והרכוש אלא  ביטוי לא באיסוףהשמחה באה לידי 

אפילו את הגרים  ונשים. לדים, זקניםי -באסיפה של יהודים 

 –האבן עזרא  וכפי שמפרש שםוהתושבים אנחנו אוספים, 

 ,אחד גדול, ושם 'הקהל'נאספים ל . אנומזה אולי יתיהדוש

מפי גדול ופלפולי תורה לא שומעים דרשות  , אנובכינוס הזה

פסוקים מפורשים 'רק' א אל –ראש הסנהדרין  מאתהדור או 

ָ֖ה ֶאת'למען ילמדו  –מפיו של המלך  ל 'ה֣ ְלִיְרא  ֵהיֶכֶ֑ם כ   ֱאלֹֽ

ִמִ֗ים ֲאֶשֶׁ֨ר ַאֶתֶּ֤ם ַחִיים֙ ַעל ָ֔ה-ַהי  מ  ֲ֣אד  באים  . למעמד הקהל אנו2'ה 

לשמוע איך כל החיים שלנו משועבדים רק למלך מלכי כדי 

רק מתוך  וכל זה יכול לקרות -, לא לרכוש ולא לכסף המלכים

 .בו נמצאים כל ישראל היחד המופלא הזה

 מעמד מופלא

מעמד מופלא שבו המלך עומד על תיבה של עץ  אהו'הקהל' 

וקורא לפני כולם מספר התורה. זהו מעמד שאין בו רכושנות 

דולים ואין בו אגו וכיבודים. אין שם 'מזרח'. ראשי הישיבות הג

התינוקות הקטנים. כולם  עומדים כשווים בין שווים לצד

עומדים יחד ושומעים את התורה הזו בשווה. חג הסוכות הוא 

רק במוצאי שנת השמיטה, כי  –זמן שמחתנו גם כשאין אסיף 

רגיש באמת כמה שהשמיטה נגעה בו אז כל אחד יכול לה

בתוכו, ורק מתוך זה נוצרת ומתעצמת השמחה האדירה של 

מכוחה תבואנה שבע  , שמחה אשרעם ישראל ב'זמן שמחתנו'

השנים הבאות, בהן האדם האוסף את יבולו ואת שדהו לא 

, יהפוך לאגואיסט שכל מה שמעניין אותו הוא רכושו הפרטי

סוף. רק -שאיננו חלק מעם ישראל ומהאין או 'לסוציומט'

חג  מצוות הקהל הנוהגת בחג הסוכות של השנה השמינית,מ

ו כל ישראל מתאגדים יחד, שב שבו ארבעה מינים שונים

נכנסים לסוכה אחת, מקבל החג את משמעותו לכל השנים 

ואת הבאות. מכאן ואילך יזכור כל מי שיאסוף את שדהו 

 י אינסוף ולאיזה עם אינסוף הוא מקושר. לה-אלאיזה  –רכושו 

לפתוח בה את השנה החדשה מתאימה היש פרשה יותר 

   שלנו?

 שם, י"ג. 2

 שובה' תשע"ו-'וילךלחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 
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 שניה לסעודה – היחיד והיחד בלימוד התורה

 בקבלתה -התורה  סיום

המצווה  –במצווה האחרונה, התרי"ג  י של הפרשה עוסקחמיש

 – את הדברים הרמב"ם שניסחלכתוב ספר תורה, וכפי 

 3.איש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמומצות עשה על כל איש ו

מצוות  -מצוות כתיבת ספר תורה, יחד עם המצווה שקדמה לה 

את תרי"ג המצוות כמו גם את התורה כולה. בעצם חותמות  –הקהל 

שתיהן עוסקות בקריאת התורה ובכתיבה התורה, אך בעומק הן 

הן עוסקות בהתחדשות  –מזכירות במהותן את מעמד הר סיני 

שן חס ושלום בארץ. זהו המוטו שחוזר ישלא נתיבאזהרה המתמדת, 

  –על עצמו פעמים רבות לאורך ספר דברים 

ר לְּ  מ  ֵָּׁ֣ ק ִהש   ש ְּ ַרַ֡ ר ַנפְּ מַֹ֨ ןךָָׁ֩ ו ש ְּ ד פ   אִֹ֗ ת ךָׁ֜ מְּ ח א  ַַ֨ כ  ש ְּ ר ת ִ ים ֲאש   ִר֜ בָׁ ן ַהד ְּ יךָׁ ו פ  ינ ִ֗ ו  ע  אֵּ֣  רָׁ

יךָׁ  ּֽ נ  י בָׁ ַ֥ נ  ִלבְּ יךָׁ וְּ ָּ֖ נ  בָׁ ַ֥ם לְּ ָׁ ת  הֹוַדעְּ יךָׁ וְּ ָ֑ י ַחי   ֵּ֣ מ  ל יְּ ָֹּ֖ ךֶָׁ֔ כ  בְּ ֵּ֣ בָׁ ֙סו רו ֙ ִמל ְּ  4.יָׁ

 –במצוות ההקהל אומר הרמב"ם 

וגילה ברעדה כיום חייבים להכין לבם ולהקשיב אזנם לשמוע באימה ויראה ...

  5.שנתנה בו בסיני

נאמר  'הקהל את העם' –האמת שזה ממש פשוט ומפורש בפסוקים 

  –סיני  וגם בהר אצלנו גם כאן

י  נ ַ֨ ָׁ ִלפְּ ת  דְּ ַמ֜ ר עָׁ ֹום ֲאש  ַ֨ ּֽ  'הֵּ֣ יִ֗ ֒ב ב   חֹר  ָ֘ ב ְּ יךָׁ ר ֱאלֹה  ל 'ה֜ ֱאמַֹ֨ ה  י ַהקְּ ַלִ֗ ת א  ם  ִל֙י א  עֶָׁ֔ הָׁ

ת ם א  ָּ֖ ִמע  ַאש ְּ י וְּ ָ֑ רָׁ בָׁ  6...ד ְּ

 כלומר המצווה באה לעורר ולחדש בנו את הקולות ואת הלפידים

כולם עומדים לשמוע את ש – 7'ויחן שם ישראל נגד ההר'-את הו

 ההקהל.

גם במצוות כתיבת ספר תורה, אומרים חז"ל, שהכותב ספר תורה 

מי שאינו יכול  -. זאת ועוד 8מהר סיני לעצמו הרי הוא כאילו קיבלּה

שהרי רובנו ככולנו איננו סופרי סת"ם וגם  -לכתוב לכתוב לעצמו 

 –לא תמיד זוכים למצוא סופר שיכתוב עבורנו את ספר תורה שלם 

כאילו הוא  תחשב לווהאות הזו  לכתוב אות אחת בספר תורהיכול 

 כך הוא הדין! קיבל את הורה כולה מהר סיני. 

במצוות הללו, נגלה שהן בעצם מגלות לנו את  נדמה שאם נעמיק

שקרה לנו במעמד הר סיני ולכן דווקא בהן משה בוחר לסיים  מה

 את התורה.

 לימוד ועשיה

 .'העם הקהל את' -ל היא המצווה הציבורית ביותר שיש מצוות הקה

פרטית ביותר כתיבת ספר התורה היא המצווה המצוות  –מנגד 

כל איש ואיש 'על  – את הרמב"םבראשית דברינו שיש. ציטטנו 

ואין אני יוצא ידי חובה באות  - 'לעצמוספר תורה מישראל לכתוב 

ונשמע' ואף  הר סיני אמרנו 'נעשהשכתב חברי. כשעמדנו במעמד 

התורה  תלבעצם שני דברים שדרכם נהפוך לחלק מקב קבענו שאלו

מתאר  'נשמע'מתאר את המצוות, את עולם המעשה, וה 'נעשה'ה –

  -קראנו בשבת שעברה הלימוד, עולם ההבנה, ההשגה. את 

ה... ּֽנ ָׁ ַנֲעש   ָּ֖ה  וְּ נו  ֹאתָׁ ַ֥ ִמע  ַיש ְּ נו  וְּ ֶָׁ֔ הָׁ ל  ֵּ֣ ח  ִיק ָׁ ֙ה וְּ מָׁ יְּ ַמ֙ ָׁ נו  ַהש   ִׁ֤ י ַיֲעל ה־ל ָׁ   9.ִמֵּ֣

שני המושגים הללו . זו העשיה 'ונעשנה'זה לשמוע,  'ישמיענו'

מתארים בעצם לא רק את שני חלקי האדם החי את התורה באמת 

, אלא אף את מערכת היחסים ומאידך ועשייתה מחד לימוד התורה –

כלל ישראל לבין החלק שלי בתורה מבין החלק שלי בתורה כחלק 

כאינדיבידואל, זה שיש לו את האות המיוחדת שלו בתורה. מצוות 

ל ישראל. כל אדם מחויב שווה בכ ,ל המצותכמו קיום כ ,ההקהל

מספר הפרשיות בתפילין של  –כל המצוות באותה מידה לקיים את 

אין  –משה רבנו שווה למספר הפרשיות בתפילין שלי.  יתר על כן 

אפשרות לקיים את תרי"ג המצוות אלא אם כן אתה חדור בתודעה 

רק רעיון  שאתה חלק מכלל ישראל. 'ויחן שם ישראל נגד ההר' אינו

לא נוכל שתרי"ג  ללא ה'הקהל לי את העם'הוא מבטא שאלא  –יפה 

אם אנו מבינים שהמצוות באות להעלות את המצוות תתקיימנה. 

שהנובע מכך הוא שכל אחד ואחת  המציאות, את העולם, הרי

תנו זקוקים אלו לאלו; שהאיש זקוק למצוות שרק האישה יכולה מא

הלוי או של המלך והישראל זקוק לקיים, הכהן זקוק למצוות של 

 'הקהל'כולנו נמצאים כל הזמן ב ,ולהיפך. כלומר –למצוות של הגר 

 מעשה. ה ו ההסבר של חלקאחד גדול. זה

 התורה מחכה לי

אמנם מנגד ובמקביל להבנה הזו, תתעצם גם ההבנה שלי ורק לי יש 

את החלק המיוחד שלי, ההבנה הייחודית לי בתורה. מרן הרב קוק 

, ש'לימוד תורה לשמה' 10זצ"ל היטיב לבאר זאת ב'אורות התורה'

אלא לשמה  –איננו רק 'לימוד לשם שמים' או שלא לשם קבלת שכר 

של התורה. דהיינו, הפסוק, האות שאני לומד כעת הוא דברי 

אלוקים חיים אינסופיים והתורה הזו מחכה לחידוש שלי, לניגון שלי 

היא מחכה לפירוש שרק כלומר,  –בה. אני לומד את התורה לשמה 

הלב והמוח שלי יכולים להשיג. בלימוד התורה כל אדם לומד באופן 

אצל האחד,  -שונה לחלוטין מהאחר וכך אף רמת המחויבות שלו  

משמעות הציווי 'לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם 

 היא שהוא יקדיש כל רגע ורגע ללימוד מעמיק ולעומת זאת 11ולילה'

הוא יצא ידי חובתו בפרק אחד בשחרית ובערבית ואולי  –אצל אחר 

 בערב.בעוד פסוק אפילו בפסוק אחד בבוקר ו

 היחיד והיחד

רות לנו את ההתחדשות יזכשתי המצוות החותמות את התורה ומ

אין  -של מעמד הר סיני, עוסקות ביחיד וביחד בקשר אל התורה 

נשמע' כך גם ' קודם ל'ש'נעשה וכפי -תוך הקהל תורה שבאה שלא מ

 'הקהל'אין תורה של מאידך אבל  -'הקהל' קודם לכתיבת ספר תורה 

את שלא מאפשרת לכל אחד ואחד למצוא בה את האות שלו, 

וגם אם כתב רק אות אחת כאילו קיבל את התורה הייחודיות שלו, 

 מהר סיני. 

לו שהוא יבוא ויגלה אותה רק לכל איש יש אות והאות הזו מחכה 

 ורק אז תגיע התורה לגאולתה.
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 דברים ל', י"ב. 9

 התורה פרק ב'אורות  10
 יהושע, א', ח'. 11


