
י  ל־ִזְקֵנ֖ ְוֶאל־ּכָ ְיהָו֑ה  ית  ִר֣ ּבְ ֶאת־ֲא֖רֹון  ים  ִא֔ ׂשְ ַהּנֹ֣ י  ֵלִו֔ י  ֵנ֣ ּבְ ֲהִני֙ם  ֶאל־ַהּכֹֽ ּה  ָנ֗ ּתְ ּיִ ַוֽ ַהזֹּא֒ת  ה  ֶאת־ַהּתֹוָר֣ ֮ה  ֹמׁשֶ ב  ְכּתֹ֣ ַוּיִ ט 

ל  ָרֵא֗ ֣בֹוא ָכל־ִיׂשְ ּבְ יא  ֹות׃  ּכֽ ַהּסֻ ג  ַח֥ ּבְ ה  ֖ ִמּטָ ַהּשְׁ ַנ֥ת  ׁשְ ד  ֹמֵע֛ ּבְ ים  ִנ֗ ׁשָ ַ֣בע  ׁשֶ ׀  ץ  ֣ ִמּקֵ ר  ֖ה אֹותָ֣ם ֵלאֹמ֑ ֹמׁשֶ ו  ַוְיַצ֥ י  ל׃  ָרֵאֽ ִיׂשְ

ל  ם׃ יב ַהְקֵה֣ ָאְזֵניֶהֽ ָרֵא֖ל ּבְ ל־ִיׂשְ ֶגד ּכָ ה ַהזֹּ֛את ֶנ֥ א ֶאת־ַהּתֹוָר֥ ְקָר֞ ר ּתִ ֣ר ִיְבָח֑ ֖קֹום ֲאׁשֶ ּמָ יָך ּבַ ה ֱאֹלֶה֔ ֵנ֙י ְיהָו֣ ָראֹות֙ ֶאת־ּפְ ֵלֽ

ם  ֵהיֶכ֔ ֱאֹלֽ ה  ֶאת־ְיהָו֣ ְראּו֙  ֽ ְויָ ִיְלְמ֗דּו  ַען  ּוְלַמ֣ ְמ֜עּו  ִיׁשְ ַען  ְלַמ֨ יָך  ָעֶר֑ ׁשְ ּבִ ֣ר  ֲאׁשֶ ְרָך֖  ְוֵגֽ ף  ְוַהּטַ֔ י֙ם  ׁשִ ְוַהּנָ ֤ים  ֲאָנׁשִ ָהֽ ם  ֶאת־ָהָע֗

ֵהיֶכ֑ם  ה ֱאֹלֽ ְמ֔דּו ְלִיְרָא֖ה ֶאת־ְיהָו֣ ְמעּו֙ ְוָל֣ א־ָיְד֗עּו ִיׁשְ ֣ר ֹלֽ ם ֲאׁשֶ את׃ יג ּוְבֵניֶה֞ ה ַהזֹּֽ י ַהּתֹוָר֥ ְבֵר֖ ל־ּדִ ֹות ֶאת־ּכָ ֲעׂש֔ ְֽמ֣רּו ַלֽ ְוׁשָ

ּתָּֽה׃ ה ְלִרׁשְ ּ֖מָ ן ׁשָ ֛ ְרּדֵ ים ֶאת־ַהּיַ ְבִר֧ ם ֹעֽ ר ַאּתֶ֜ ה ֲאׁשֶ֨ ֲאָדָמ֔ י֙ם ַעל־ָה֣ ר ַאּתֶ֤ם ַחּיִ ים ֲאׁשֶ֨ ִמ֗ ל־ַהּיָ ּכָ

ֶכם  ָרֵאל.  י ַטּפְ ְבֵטיֶכם, ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם, ּכֹל, ִאיׁש ִיׂשְ יֶכם ׁשִ ֶכם, ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהיֶכם:  ָראׁשֵ ּלְ ִבים ַהּיֹום ּכֻ ם ִנּצָ ט ַאּתֶ

ר  ְבִרית ה' ֱאלֶֹהיָך--ּוְבָאָלתֹו:  ֲאׁשֶ ֶקֶרב ַמֲחֶניָך:  ֵמֹחֵטב ֵעֶציָך, ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך.  יא ְלָעְבְרָך, ּבִ ר ּבְ יֶכם--ְוֵגְרָך, ֲאׁשֶ ְנׁשֵ

ר  ר-ָלְך; ְוַכֲאׁשֶ ּבֶ ר, ּדִ ֲאׁשֶ ָך ֵלאלִֹהים--ּכַ ָך ַהּיֹום.  יב ְלַמַען ָהִקים-ֹאְתָך ַהּיֹום לֹו ְלָעם, ְוהּוא ִיְהֶיה-ּלְ ה' ֱאלֶֹהיָך, ּכֵֹרת ִעּמְ

ִרית ַהזֹּאת, ְוֶאת-ָהָאָלה,  ֶכם--ָאֹנִכי, ּכֵֹרת ֶאת-ַהּבְ ֶכם, ְלַבּדְ ע ַלֲאֹבֶתיָך, ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב.  יג ְולֹא ִאּתְ ּבַ ִנׁשְ

נּו ַהּיֹום: )דברים כ"ט( ר ֵאיֶנּנּו ּפֹה, ִעּמָ נּו ֹעֵמד ַהּיֹום, ִלְפֵני, ה' ֱאלֵֹהינּו; ְוֵאת ֲאׁשֶ נֹו ּפֹה, ִעּמָ ר ֶיׁשְ י ֶאת-ֲאׁשֶ ַהזֹּאת.  יד ּכִ

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

ישראל חייב במצווה, אנשים נשים וטף ואפילו הגר הגר בתוכם.

הפרשנים מסבירים כי המילה "ִנָּצִבים" פירושה עומדים איתן. פסוק זה מלמדנו כי עמידתנו האיתנה מותנית בכך שכולנו 

נעמוד יחד במעמד. קראו את הפסוקים. "ֻּכְּלֶכם" - את מי זה כולל???

מה זו מצוות הקהל? 

פרשת ניצבים )שבאה לפני פרשת וילך( פותחת במילים:

דברים ל"א  ט'-י"ג

מתי היו מקימים את המצווה?  .1

מהם פרטי המצווה כפי שהם מובאים בפסוקים? )מה עושים הכוהנים?(  .2

מי חייב במצוות הקהל? ................................................

פתחו את הסרטון בקישור, הקשיבו למילים 
מפסוקי הפרשה וענו על השאלות: 

מצוות הקהל



יַצד? ֶלְך ֵכּ ת ַהֶמּ ָרַשׁ "ָפּ

ִמיִני,  ׁ ְשּ ל ַחג, ַבּ מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶשׁ

ל ֵעץ  יָמה ֶשׁ ין לֹו ִבּ ִביִעית, עֹוִשׂ מֹוָצֵאי ְשׁ ְבּ

ץ  ֱאַמר: "ִמֵקּ ֶנּ ב ָעֶליָה, ֶשׁ ֲעָזָרה, ְוהּוא יֹוֵשׁ ָבּ

מֵֹעד" ְוגֹו' )דברים לא, י(. ִנים ְבּ ַבע ָשׁ ֶשׁ

ֶנֶסת נֹוֵטל ֵסֶפר ּתֹוָרה, ן ַהְכּ ַחַזּ

ֶנֶסת, ְונֹוְתָנּה ְלֹראׁש ַהְכּ

ָגן, ֶנֶסת נֹוְתָנּה ַלְסּ ְוֹראׁש ַהְכּ

דֹול, ָגן נֹוְתָנּה ְלכֵֹהן ָגּ ְוַהְסּ

ֶלְך, דֹול נֹוְתָנּה ַלֶמּ ְוכֵֹהן ָגּ

ב. ל, ְוקֹוֵרא יֹוֵשׁ ֶלְך עֹוֵמד ּוְמַקֵבּ ְוַהֶמּ

ל ְוָקָרא עֹוֵמד, ֶלְך ָעַמד ְוִקֵבּ ס ַהֶמּ ַאְגִריַפּ

חּוהּו ֲחָכִמים..." ְבּ ְוִשׁ

)מסכת סוטה פרק ז' משנה ח(.

1.  באיזה תאריך נערכו חגיגות ההקהל בשנה זו?
2.  מי יקרא בתורה כשאין לנו כהן גדול ואין מלך? 

3.  כמה אנשים צפויים להגיע למאורע?
4.  אם אתם סקרנים בדקו כמה יהודים חיו בארץ ישראל

    באותה השנה.
5.  מדוע ערכו את מעמד הקהל בהר ציון ולא ברחבת 

     הכותל?

בספר דברים למדנו שהכהן מלמד את העם. מי מלמד את העם במשנה?
מה הזמן שמופיע במשנה לקיום המצווה? 

האם הוא זהה לזמן שמופיע בתורה?

מדינת  הקמת  לאחר  הראשונה  השמיטה  שנת  סיום  לקראת   )1952( תשי"ב  בשנת 

ישראל, משרד הדתות נערך לציון מצוות הקהל בארץ ישראל.

קראו את הכתבה בעיתון דבר שיצא בסיון תשי"ב <<<

חידוש המסורת במדינת ישראל

רוצים לדעת איך נראה המעמד בתשי"ב?
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או סרקו את הקוד:

לסיכום: מה למדנו היום? כתבו שלושה דברים שלמדתם היום ביחידה.

במשנה ישנו תיעוד על קיום מצוות הקהל 

בימיו של המלך אגריפס, שמלך בסוף ימי בית 

המקדש השני )מאה ראשונה לספירה(. נקרא 

יחד את המשנה וננסה ללמוד ממנה על קיום 

המצווה בימים שבהם יש מלך בארץ.

ראינו שיש משמעות להיות יחד – כל עם 

ישראל, לא אנחנו והם. אין חשיבות למעמדות 

כולם. שווים בפני ה' ובקיום המצוות. ב"מצוות 

הקהל" ישנה חשיבות לכך שכל העם יחד יקיים 

את המצווה.

 הסרטון
 מתוך ארכיון

 הסרטים
 בירושלים.


