
ֶאל־ ּה  ָנ֗ ּתְ ּיִ ַוֽ ַהזֹּא֒ת  ה  ֶאת־ַהּתֹוָר֣ ֮ה  ֹמׁשֶ ב  ְכּתֹ֣ ַוּיִ ט 
ְיהָו֑ה  ית  ִר֣ ּבְ ֶאת־ֲא֖רֹון  ים  ִא֔ ׂשְ ַהּנֹ֣ י  ֵלִו֔ י  ֵנ֣ ּבְ ֲהִני֙ם  ַהּכֹֽ
ץ  ֣ ר ִמּקֵ ֖ה אֹותָ֣ם ֵלאֹמ֑ ו ֹמׁשֶ ל׃ י ַוְיַצ֥ ָרֵאֽ י ִיׂשְ ל־ִזְקֵנ֖ ְוֶאל־ּכָ
יא  ֹות׃  ּכֽ ַהּסֻ ג  ַח֥ ּבְ ה  ֖ ִמּטָ ַהּשְׁ ַנ֥ת  ׁשְ ד  ֹמֵע֛ ּבְ ים  ִנ֗ ׁשָ ַ֣בע  ׁשֶ ׀ 
יָך  ֱאֹלֶה֔ ה  ְיהָו֣ ֵנ֙י  ֶאת־ּפְ ָראֹות֙  ֵלֽ ל  ָרֵא֗ ָכל־ִיׂשְ ֣בֹוא  ּבְ
ֶגד  ֶנ֥ ַהזֹּ֛את  ה  ֶאת־ַהּתֹוָר֥ א  ְקָר֞ ּתִ ר  ִיְבָח֑ ֣ר  ֲאׁשֶ ֖קֹום  ּמָ ּבַ
֤ים  ֲאָנׁשִ ָהֽ ם  ֶאת־ָהָע֗ ל  ַהְקֵה֣ יב  ם׃  ָאְזֵניֶהֽ ּבְ ָרֵא֖ל  ל־ִיׂשְ ּכָ
ְמ֜עּו  ִיׁשְ ַען  ְלַמ֨ יָך  ָעֶר֑ ׁשְ ּבִ ֣ר  ֲאׁשֶ ְרָך֖  ְוֵגֽ ף  ְוַהּטַ֔ י֙ם  ׁשִ ְוַהּנָ
ְֽמ֣רּו  ְוׁשָ ם  ֵהיֶכ֔ ֱאֹלֽ ה  ֶאת־ְיהָו֣ ְראּו֙  ֽ ְויָ ִיְלְמ֗דּו  ַען  ּוְלַמ֣
ם  ּוְבֵניֶה֞ יג  את׃  ַהזֹּֽ ה  ַהּתֹוָר֥ י  ְבֵר֖ ל־ּדִ ֶאת־ּכָ ֹות  ֲעׂש֔ ַלֽ
ה  ֶאת־ְיהָו֣ ְלִיְרָא֖ה  ְמ֔דּו  ְוָל֣ ְמעּו֙  ִיׁשְ א־ָיְד֗עּו  ֹלֽ ֣ר  ֲאׁשֶ
ה  ֲאָדָמ֔ ַעל־ָה֣ י֙ם  ַחּיִ ַאּתֶ֤ם  ר  ֲאׁשֶ֨ ים  ִמ֗ ל־ַהּיָ ּכָ ֵהיֶכ֑ם  ֱאֹלֽ

ּתָּֽה׃ ה ְלִרׁשְ ּ֖מָ ן ׁשָ ֛ ְרּדֵ ים ֶאת־ַהּיַ ְבִר֧ ם ֹעֽ ר ַאּתֶ֜ ֲאׁשֶ֨

המופיעה  מהתורה,  מצווה  זוהי  הקהל  מצוות 
כניסתם  לפני  רגע  וילך.  בפרשת  דברים  בספר 
הוא  ה'  מצוות  ולפי  מהעם  נפרד  משה  לארץ, 
ממנה את יהושע במקומו.  משה כותב את התורה 
את  ללמד  אותם  ומצווה  לכוהנים  אותה  ונותן 
לאחר  הסוכות  בחג  בפניהם  ולקרא  תורה  העם 
שנת השמיטה במקום אשר יבחר ה'. כאשר הוקם 
בעזרת  הייתה  הקהל  מצוות  בירושלים,  המקדש 
הכוהן  נמצא  הבימה  על  המקדש.  בבית  הנשים 
שם  לרגל.  העולה  לעם  התורה  מתוך  שקורא 
המצווה "הקהל" הוא מהשורש ק.ה.ל. דבר המראה 
על חשיבות המצווה כל עם ישראל חייב במצווה, 

אנשים נשים וטף ואפילו הגר הגר בתוכם.

דברים ל"א  ט'-י"גמה זו מצוות הקהל? 

מתי היו מקימים את המצווה?  .1
מי חייב במצוות הקהל?  .2

היכן מקימים את המצווה כאשר יש בית מקדש?   .3

שאלות:

פתחו את הסרטון בקישור, 
הקשיבו למילים מפסוקי 

הפרשה וענו על השאלות: 

ראינו שיש משמעות להיות יחד – כל עם ישראל, לא אנחנו והם. אין 
חשיבות למעמדות. כולם שווים בפני ה' בקיום המצוות. ב"מצוות הקהל" 

ישנה חשיבות לכך שכל העם יחד יקיים את המצווה. 

נקרא יחד חלק מהפרקים והפסוקים שנקראים בפרשת הקהל
מתוך ספר דברים )בתי ספר שלומדים לקרא בטעמים – מומלץ(.

סירקו את הקישור לקריאת שמע של רב בית הספר חמ"ד שיל"ת בפדואל. 

מצוות הקהל



֥ה  ְמַצּוֶ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ֧ר  ֲאׁשֶ י  ֶאל־ִמְצֹוַת֔ ְמעּו֙  ׁשְ ּתִ ַע  ֹמ֤ ִאם־ׁשָ ְוָהָי֗ה  יג 

ָכל־ְלַבְבֶכ֖ם  ֵהיֶכ֙ם ּוְלָעְב֔דֹו ּבְ ה ֶאת־ה' ֱאֹלֽ ֲהָב֞ ֹום ְלַאֽ ֶאְתֶכ֖ם ַהּי֑

ה ּוַמְל֑קֹוׁש  ֹו יֹוֶר֣ ִעּת֖ ם ּבְ ר־ַאְרְצֶכ֛ ַתּתִ֧י ְמַטֽ ם׃ יד ְוָנֽ ֶכֽ ּוְבָכל־ַנְפׁשְ

ְֽדָך֖  ׂשָ ּבְ ב  ׂשֶ ֵע֥ ַתּתִ֛י  ְוָנֽ טו  ָך׃  ְוִיְצָהֶרֽ ָך֖  ְותִֽיֹרׁשְ ָך  ְדָגֶנ֔ ַסְפּתָ֣  ְוָאֽ

ן ִיְפּתֶ֖ה ְלַבְבֶכ֑ם  ֥ ם ּפֶ ְמ֣רּו ָלֶכ֔ ָֽ ׃ טז ִהּשׁ ְעּתָ ָבֽ ַכְלּתָ֖ ְוׂשָ ִלְבֶהְמּתֶָ֑ך ְוָאֽ

ה  ם׃ יז ְוָחָר֨ ּתֲַֽחִויתֶ֖ם ָלֶהֽ ים ְוִהׁשְ ים ֲאֵחִר֔ ֙ם ֱאֹלִה֣ ֲעַבְדּתֶ ם ַוֽ ְוַסְרּתֶ֗

א  ה ֹל֥ ֲאָדָמ֔ ר ְוָה֣ ה ָמָט֔ ֣ א־ִיְהיֶ ִי֙ם ְוֹלֽ ַמ֨ ָ ר ֶאת־ַהּשׁ ם ְוָעַצ֤ ֶכ֗ ַאף־ה' ּבָ

֥ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּטָֹב֔ ֶרץ  ָהָא֣ ֵמַעל֙  ה  ְמֵהָר֗ ֲאַבְדּתֶ֣ם  ַוֽ ּה  ֶאת־ְיבּוָל֑ ִתּתֵ֖ן 

ל־ ה ַעל־ְלַבְבֶכ֖ם ְוַעֽ ּלֶ י ֵא֔ ָבַר֣ ֙ם ֶאת־ּדְ ְמּתֶ ם׃ יח ְוׂשַ ְיהָו֖ה ֹנתֵ֥ן ָלֶכֽ

֥ין  ּבֵ ת  ְלֽטֹוָטֹפ֖ ְוָה֥יּו  ם  ַעל־ֶיְדֶכ֔ ְלאֹות֙  ֹאתָ֤ם  ם  ְרּתֶ֨ ּוְקׁשַ ֶכ֑ם  ַנְפׁשְ

ָך֤  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ֑ם  ּבָ ר  ֣ ְלַדּבֵ ֵניֶכ֖ם  ֶאת־ּבְ ֹאתָ֛ם  ְדּתֶ֥ם  ְוִלּמַ יט  ם׃  יֵניֶכֽ ֵעֽ

ָך׃ כ ּוְכַתְבּתָ֛ם ַעל־ ּוְבקּוֶמֽ ָך֖  ְכּבְ ְבׁשָ ּוֽ ֶרְך  ֔ ָך֣ ַבּדֶ ָך֙ ּוְבֶלְכּתְ ֵביֶת֨ ּבְ

ל  ם ַע֚ י ְבֵניֶכ֔ ּו ְיֵמיֶכ֙ם ִויֵמ֣ ַען ִיְרּב֤ יָך׃ כא ְלַמ֨ ָעֶרֽ יתֶָ֖ך ּוִבׁשְ ְמזּו֥זֹות ּבֵ

ִים  ַמ֖ ָ יֵמ֥י ַהּשׁ ֵתיֶכ֖ם ָלתֵ֣ת ָלֶה֑ם ּכִ ע ה' ַלֲאֹבֽ ֧ ּבַ ר ִנׁשְ ה ֲאׁשֶ֨ ֲאָדָמ֔ ָהֽ

ֶרץ׃ ַעל־ָהָאֽ
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