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  ט" התשסתשרי                                ד"בס

  "הקהל"מצות 

  לפרשת וילך

 
  'ב-'א א"דברים ל. 1

: ויאמר אלהם .וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל
' וה , אוכל עוד לצאת ולבואלא, בן מאה ועשרים שנה אנכי היום

  .לא תעבר את הירדן הזה: אמר אלי
  י"רש. 2
ביום זה נולדתי וביום זה ,  היום מלאו ימיי ושנותיי-אנכי היום "

  ".אמות
  ן"רמב. 3

אז הלכו כל הניצבים לפניו והטף , כאשר השלים כל דבריו
ויאמר הכתוב עתה ... אחר עברם בברית... והנשים איש לאוהליו

] מקום עמידתו בעת כריתת הברית[הלך ממחנה לווייה כי משה 
כמי שירצה להיפטר מחברו ובא ליטול , אל מחנה ישראל לכבדם

  .רשות ממנו
  א " דברים ל.4
ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ֵלִוי -ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַוִּיְּתָנּה ֶאל- ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאתט

 ַוְיַצו מֶֹׁשה י  .ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ְוֶאל-ַהּנְֹׂשִאים ֶאת
  . ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבמֵֹעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות אֹוָתם ֵלאמֹר

ְּפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר -ִיְׂשָרֵאל ֵלָראֹות ֶאת- ְּבבֹוא ָכליא
 יב  .ִיְׂשָרֵאל ְּבָאְזֵניֶהם-ה ַהּזֹאת ֶנֶגד ָּכלַהּתֹורָ - ִּתְקָרא ֶאת ִיְבָחר

ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ְלַמַען -ַהְקֵהל ֶאת
-ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוָׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות ֶאת-ִיְׁשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו ְוָיְראּו ֶאת

ָיְדעּו ִיְׁשְמעּו ְוָלְמדּו - ּוְבֵניֶהם ֲאֶׁשר לֹאיג  .ָרה ַהּזֹאתִּדְבֵרי ַהּתֹו-ָּכל
-ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַחִּיים ַעל- ָּכל ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם-ְלִיְרָאה ֶאת

   .ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה-ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת
  ח"ז מ"מסכת סוטה פ. 5

) הסוכות(מוצאי יום טוב הראשון של חג צד פרשת המלך כי
שהיא , בשנה של מוצאי שביעית(במוצאי שביעית  בשמיני

בימה של ] למלך[עושין לו ) ראשונה למחזור שנות השמיטה הבא
והמלך יושב על  (והוא יושב עליה, )בעזרת נשים (עץ בעזרה

") נגד כל ישראל באוזניהם"הבימה כדי לקרוא את התורה 
חזן הכנסת נוטל ספר תורה ', וגו"  שבע שנים במועדמקץ"שנאמר 

שמש בית הכנסת שבהר הבית נוטל ספר  (ונותנה לראש הכנסת
של (וראש הכנסת נותנה לסגן , )תורה ומוסרה לראש הכנסת

, וכוהן גדול נותנה למלך, והסגן נותנה לכוהן גדול, )הכוהן גדול
י הכהן את ספר התורה מיד(ומקבל ) קם ממקומו(והמלך עומד 

  ) ...וקורא בה בישיבה( יושב וקורא) הגדול
" שמע ישראל"עד  ("שמע"עד " אלה הדברים"וקורא מתחילת 
שמע "וקורא פרשת ', ט-'ד' דברים ו ("שמע" ו)שבפרשת ואתחנן

, )משום קבלת עול מלכות שמים ומדלג וקורא פרשת, "ישראל
, ותמשום קבלת עול מצ, א"כ-ג"א י"דברים י(" והיה אם שמוע"

וממנה , ט"כ-ב"ד כ"דברים י ("עשר תעשר") ושוב מדלג וקורא
שהיא , ו"ט-ב"ו י"דברים כ" (כי תכלה לעשר) "עובר לפרשת

י שהוא זמן אסיף ומתנות "ומפרש רש, פרשת וידוי מעשרות
ובירושלמי מבואר הטעם , עניים והפרשת תרומות ומעשרות

ת בשביל שיצאו ישראל משביעית לשמינית שלא לשכוח א
ואף על פי " שום תשים עליך מלך(", ופרשת המלך)  המעשרות

מכל " כי תכלה לעשר"ל" עשר תעשר"שפרשת המלך היא בין 
מקום היה קורא תחילה שתי פרשיות אלו יחד שלא להפסיק 

וברכות וקללות ) ואחר כך חוזר וקורא פרשת המלך, במעשרות

ם ח שה"ואחר פרשת המלך קורא ברכות וקללות שבדברים כ(
היינו עד  (עד שגומר כל הפרשה)) י"רש(קבלת בריתות של תורה

   ."")מלבד הברית אשר כרת אתם חורב"הפסוק 
  ..."ושיבחוהו חכמים, אגריפס המלך עמד וקיבל וקרא עומד"...
  "העמק דבר"ב בפרושו "הנצי. 6
 אילו היה הפירוש לכוהנים וזקני ישראל –ויצו משה אותם "

אלא אותם ? ומי יהיה הקורא? קרא היאך נפרש לשון ת, לחוד
  הכהנים] על[וגם .. קאי גם על יהושע 

ומזה למדנו שהיא מצות . מובן שדבר ליהושע.  לשון יחיד–תקרא 
ובשעה . אלא הגדול שבישראל, אמנם לאו דוקא מלך ממש. המלך

. ה צוה גם לכהנים"שלא היתה מלוכה היה הגדול כהן גדול ומש
  "וה עליו כמו בימי יהושעאך בשעה שיש גדול מהם המצ

  רבי עובדיה ספורנו. 7
 שמידם -ויכתב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי 

, הסגן נותנו לכוהן הגדול'כאותה ששנינו , יקבלה המלך הקורא
  .'וכוהן גדול למלך

,  שמידם יקבלו הכוהנים את התורה בהקהל-ואל כל זקני ישראל 
וראש הכנסת , ותן לראש הכנסתחזן הכנסת נ'כאותה ששנינו 

  .'לסגן
  ה , ג" דברים ל.8
  " בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, מלךויהי בישרון "
  ע"ראב. 9
  ". ששמעו ראשי עם התורה מפורשת מפיו,  הוא משה-מלך "

  חזקוני. 10
אלי ' באמור ה '-בהתאסף ראשי עם , בישורון מלך,  משה-ויהי "

  )"י', דברים ד(' בריהקהל לי את העם ואשמיעם את ד
  ו "ג ה" הלכות חגיגה פם"הרמב. 11

  ".ל-שליח הוא להשמיע דברי הא, המלך"
  ספר החינוך. 12

לפי שכל עיקרן של עם ישראל היא התורה ובה , משורשי המצוה"
תענוג שאין למעלה ממנו , יתפרדו מכל אומה ולשון וזוכין לחיי עד

שיקהלו הכל יחד בזמן בהיות כל עיקרן בה ראוי , על כן. בנבראים
,  ולהיות הקול יוצא בתוך כל העם.אחד מן הזמנים לשמוע דבריה

מה הקיבוץ הרב הזה שנתקבצנו : לאמר, האנשים הנשים וטף
לשמוע דברי התורה שהיא כל עקרנו : ותהיה התשובה? יחד כלנו

, ויבוא מתוך כך לספר בגדל שבחה והוד ערכה, והודנו ותפארתנו
ועם החשק בה ילמדו לדעת את השם ,  חשקה ויכניסו הכל בלבם

וענין שכתוה , ויזכו לטובה וישמח לטובה וישמח השם במעשיו
  ". 'ןלמען ילמדו ויראו את ה"

  ר הירש"רש. 13
מצוה זו של קריאת התורה לא באה להביא את העם לידי ידיעת "

שהרי מצות לימוד התורה מוטלת על כל איש בכל יום , התורה
ודברת בם בשבתך בביתך :"ועל כך נאמר, לבחוג ביתו הרגי

  , "ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם" "ובלכתך בדרך
החוזרת אחת , אלא זו היא מצוה החורגת מהשגרה הרגילה"

  ". לשבע שנים והמבקשת להשיג מטרה מיוחדת
ית להתאחד עם  לכל נפש יהודבזמן הקורא" במועד"היא נוהגת "
  . 'ה
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, ת החקלאות והמשא והמתןבתחילת תקופ" שנת השמיטה"ב
  . י שנת השמיטה"שהופסקה ע

בחג המאחד את חוגי האומה על ידי זכרון תקופת " חג הסוכות"ב
' כאשר לא חקלאות ומשא ומתן אלא חסד הפלאים של ה, המדבר

קיים את כולם על נשיהם וטפם והגן עליהם בענני הכבוד ונהנהיג 
לחיי החקלאות ומצוות החג מכינות עתה את העם . אותם במדבר
  . והמשא ומתן

ובא אל ' שמע לקול קריאת ה' ועתה כל עם ה" בבוא כל ישראל"
, הנמצא לדורשיו בכל מקום'  לא לה–המקום שנבנה בו המקדש 
וכבר בא כל אחד . בעם לעדות לתורתו' אלא לערבון של נוכחות ה

  .במקום מקדש תורתו' עם עולת ראיתו ונראה את פני ה
תקרא האומה י היום הראשון של הראיה מיד במוצא" תקרא"

בפני כל העם , על ידי נציגה העליון, מתוך התורה הזאת
עם תחילת כל , כך היא תכריז תמיד מחדש. שהתאסף שם

שרק הדרך אל התורה היא הדרך , תקופת החקלאות והמלאכה
, היא הברית עם תורתו' שהברית עם ה', המובילה אל ה

שהאומה , עליה' מה ולהגנת השהתורה היא התנאי לאחדות האו
המופקדת על משמרת עדות התורה היא העריבה לאמיתותה 

  ."ולמקורה האלקי של התורה
  א "דברים ל. 14

 ,האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, יב    הקהל את העם
להיכם ושמרו לעשות -א' למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה

  .את כל דברי התורה הזאת
  ' ישמעו ולמדו ליראה את ה, יהם אשר לא ידעויג    ובנ

כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם   להיכם-א
  .עברים את הירדן שמה לרשתה

  ן"רמב. 15
אבל הם קטני השנים הקרובים , כי אין הטף הזה יונקי שדיים"

  ".להתחנך
  ".  'ליתן שכר למביאיהן? והטף למה בא'... אבל רבותינו אמרו"

  ג"ם הלכות חגיגה פ"הרמב. 16
תקרא את התורה 'שנאמר , הקריאה והברכות בלשון הקודש

  . בלשונה–' הזאת
, ]בלשון הקודש[אף על פי שיש שם לועזות וגרים שאינם מכירין 

לשמוע באימה ויראה וגילה  חייבין להכין לבם ולהקשיב אוזנם
  .כיום שניתנה בו בסיניברעדה 

 חייבין לשמוע -ורה כולה אפילו חכמים גדולים שיודעים כל הת
  .בכוונה גדולה יתרה

שלא קבעה הכתוב ,  מכוון לבו לקריאה זו-ומי שאינו יכול לשמוע 
  .אלא לחזק דת האמת

, ומפי הגבורה שומעה, ויראה עצמו כאילו עתה נצטווה בה
  .ל-שהמלך שליח הוא להשמיע דברי הא

  א"ז ה"ם בהלכות חמץ ומצה פ"הרמב. 17
  ". לים חייבים לספר ביציאת מצריםאפילו חכמים גדו" 
ומפי ,  נצטווה בהויראה עצמו כאילו עתה"; )ם שם הלכה ו"רמב( 

  . "הגבורה שומעה
  א"י-'ט ט"דברים כ. 18

, שבטיכם, ראשיכם :להיכם-א' אתם נצבים היום כלכם לפני ה
אשר נשיכם וגרך , טפכם .כל איש ישראל, זקניכם ושטריכם

-א' לעברך בברית ה .שאב מימיךמחטב עציך עד , בקרב מחניך
  .להיך כרת עמך היום-א' להיך ובאלתו אשר ה

  ל"מלכיאל בשם הרב הרצוג ז' א. 19
. גזרה שווה יש בדבר: הרב תירץ הסברה מעניינת ומפתיעה

 האנשים הקהל את העם') יג-פסוקים יב(בהקהל הוא אומר 
-א'  את הילמדו ויראו ולמען ישמעולמען ... והנשים והטף

-א'  ליראה את הולמדו אשר לא ידעו ישמעו ובניהם... כםלהי
ובמתן תורה ', ...כל הימים אשר אתם חיים על האדמהלהיכם 

, להיך בחורב-א' יום אשר עמדת לפני ה'): י', דברים ד(הוא אומר 
אשר ,  את דבריהקהל לי את העם ואשמיעם: אלי' באמור ה

ואת , האדמהכל הימים אשר הם חיים על  אותי ילמדון ליראה
הקבלה נרחבת , אכן גזרה שווה מלאה ומאלפת. 'בניהם ילמדון
יש לשער שהיה לפני : והוסיף הרב בענוותנותו. בתוכן ובצורה

והוא מן , ם מדרש הלכה אשר ציין גזרה שווה זו"הרמב
ואולי , י"כגון המכילתא דרשב, המדרשים שאבדו ולא הגיעו לידנו

  .עוד יימצא פעם
  

   מעמד הר סיני למצוות הקהלהשוואה בין. 20
  )י', ד(פרשת ואתחנן 

  מעמד הר חורב- 
  ) יג-יב(פרשת וילך 

  מצוות הקהל-
  את העם לי הקהל 

  את דבַריואשִמעם
  ... הקהל את העם

 ישמעולמען 
  ילמדון ליראה אשר 
 אתי

  ילמדו ויראו ולמען 
 ...להיכם-א' את ה

כל הימים אשר הם חיים על 
 האדמה

 ולמדושמעו י... ובניהם
 ...ליראה

כל הימים אשר אתם חיים על  .בניהם ילמדוןואת 
 ...האדמה

  'א ט"דברים ל. 21
ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ֵלִוי -ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַוִּיְּתָנּה ֶאל-ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת

   .ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ְוֶאל-ַהּנְֹׂשִאים ֶאת
  : באופן פשוט ן"מפרש הרמב

  ן"רמב. 22
  , "מתחילת בראשית עד לעיני כל ישראל"

   א"י-'א י"דברים ל. 23
 ַוְיַצו מֶֹׁשה אֹוָתם ֵלאמֹר ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבמֵֹעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְּבַחג 

ֱאלֶֹקיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ' ְּבבֹוא ָכל ִיְׂשָרֵאל ֵלָראֹות ֶאת ְּפֵני ה :ַהֻּסּכֹות
  :ִיְבָחר ִּתְקָרא ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֶנֶגד ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבָאְזֵניֶהם

  י"רש. 24
אלה " המלך היה קורא מתחלת -" תקרא את התורה הזאת"

על בימה , .)מא(כדאיתא במסכת סוטה , )'א', דברים א" (הדברים
  :של עץ שהיו עושין בעזרה

  ן"הרמב. 25
רא את התורה הזאת נגד כל תק"כתוב ) א"פסוק י(פ שבכאן "ואע

על דעת " אלה הדברים"והוא רומז לספר הזה של , "ישראל
ויהי ככלות ) "ד,פסוק כ(אבל בזה חזר ובאר , .)סוטה מא(רבותינו 

וזה יכלול , "משה לכתב את דברי התורה הזאת על ספר עד תמם
  .כל התורה כולה

  י"רש. 26
, ר תעשרומשם מדלג לעש, י דילוג" ע-ושמע והיה אם שמוע 

ומשם חוזר , ומשם מדלג וקורא כי תכלה לעשר וברכות וקללות
, קבלת מלכות שמים, "שמע", "אשימה עלי מלך"למפרע וקורא 

, .)יג(שני דברכות ' קבלת עול מצות כדאמר בפ". והיה אם שמוע"
ומשמיע לרבים . וכן ברכות וקללות קבלת בריתות של תורה

שהוא זמן אסיף ומתנות מפני " כי תכלה לעשר", "עשר תעשר"
  ...".עניים והפרשת תרומות ומעשרות

  א" י–' א ט"הספורנו על דברים ל. 27
   פרשת המלך שציוה עתה שיקרא בהקהל–את התורה הזאת 

,  שמידם יקבלנה המלך הקורא–ויתנה אל הכהנים בני לוי 
  וכהן גדול למלך, והסגן נותנו לכהן גדול"כאותה ששנינו 

 שמידם יקבלו הכהנים את התורה בהקהל – ואל כל זקני ישראל
חזן הכנסת נותנה לראש הכנסת וראש הכנסת "כאותה ששנינו 

  "לסגן
  ט " דברים כ.28

ֱאלֵֹקיֶכם ָראֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכם ' ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה) ט(
ֵׁשיֶכם ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ַטְּפֶכם נְ ) י:(ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל

  :ְּבֶקֶרב ַמֲחֶניָך ֵמחֵֹטב ֵעֶציָך ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיךָ 
ְולֹא ִאְּתֶכם ְלַבְּדֶכם ָאנִֹכי ּכֵֹרת ֶאת ַהְּבִרית ַהּזֹאת ְוֶאת ָהָאָלה ) יג....(

ֱאלֵֹקינּו ' ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ּפֹה ִעָּמנּו עֵֹמד ַהּיֹום ִלְפֵני ה) יד:(ַהּזֹאת
  :ֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעָּמנּו ַהּיֹוםוְ 

   'הלכה ו', פרק ג, הלכות חגיגה, ם"רמב. 29
 ולהקשיב אזנם לשמוע חייבין להכין לבם 1גרים שאינן מכירין... 

אפילו חכמים . באימה ויראה וגילה ברעדה כיום שניתנה בו בסיני
דולה חייבין לשמוע בכוונה גגדולים שיודעים כל התורה כולה 

ומי שאינו יכול לשמוע מכוין לבו לקריאה זו שלא קבעה , יתרה
הכתוב אלא לחזק דת האמת ויראה עצמו כאילו עתה נצטוה בה 

  . ל-להשמיע דברי האשהמלך שליח הוא , ומפי הגבורה שומעה
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