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תובנות לחיים
הקהל

 הקהל - 
מפגן של פעם בשבע שנים
מעמד נדיר, מרגש ומעורר, ליכד את עם ישראל כולו 
במקום אחד לרגעים יוצאי דופן. 
מה הסיפור של מצוות 'הקהל', למה היא כל-כך 
מיוחדת, והאם היא רלוונטית לימינו?
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א. מצוות הקהל

מקור 1 ספר דברים, פרק ל"א פסוקים ט-י"ג
ּכוֹת.  ַחג ַהסֻּ ה בְּ ִמטָּ ַנת ַהשְּׁ מֵֹעד שְׁ ִנים בְּ ַבע שָׁ ץ שֶׁ ה אוָֹתם ֵלאמֹר: ִמקֵּ ַוְיַצו מֹשֶׁ
ְקָרא ֶאת־ ִיְבָחר, תִּ ר  קוֹם ֲאשֶׁ מָּ ֵני ה' ֱאלֶֹקיָך בַּ ֵלָראוֹת ֶאת־פְּ בוֹא כֹל־ִישְָׂרֵאל  בְּ

אְֹזֵניֶהם. ל־ִישְָׂרֵאל בְּ את ֶנֶגד כֹּ ַהּתוָֹרה ַהזֹּ

ְמעּו  ִישְׁ ְלַמַען  ָעֶריָך,  שְׁ בִּ ר  ֲאשֶׁ ְוֵגְרָך  ף  ְוַהטַּ ים  שִׁ ְוַהנָּ ים  ָהֲאָנשִׁ ֶאת־ָהָעם  ַהְקֵהל 
ַהּתוָֹרה  ְבֵרי  ל־דִּ ֶאת־כֹּ ַלֲעשׂוֹת  ְמרּו  ְושָׁ ֱאלֵֹקיֶכם,  ֶאת־ה'  ְוָיְראּו  ִיְלְמדּו,  ּוְלַמַען 

את. ַהזֹּ

ר  ִמים ֲאשֶׁ ל־ַהיָּ ְמעּו ְוָלְמדּו, ְלִיְרָאה ֶאת־ה' ֱאלֵֹקיֶכם כֹּ ר לֹא־ָיְדעּו ִישְׁ ּוְבֵניֶהם ֲאשֶׁ
ּה. תָּ ה ְלִרשְׁ מָּ ן שָׁ ְרדֵּ ם עְֹבִרים ֶאת־ַהיַּ ר ַאתֶּ ים ַעל־ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ ם ַחיִּ ַאתֶּ

מקור 2 משנה תורה להרמב"ם, הלכות חגיגה, פרק ג'

המצווה

ה  ִמטָּ שְׁ מוָֹצֵאי  ָכל  בְּ ְוַטף  ים  ְוָנשִׁ ים  ֲאָנשִׁ ִישְָׂרֵאל  ל  כָּ ְלַהְקִהיל  ֲעשֵׂה  ִמְצַות 
אוָֹתן  ְמָזְרזוֹת  ֵהן  שֶׁ ּיוֹת  ָרשִׁ פָּ ַהּתוָֹרה  ִמן  ָאְזֵניֶהם  בְּ ְוִלְקרוֹת  ָלֶרֶגל,  ֲעלוָֹתם  בַּ

ַדת ָהֱאֶמת.  קוֹת ְיֵדיֶהם בְּ ִמְצוֹת ּוְמַחזְּ בְּ

מיקום וזמן

ת  ִחלַּ תְּ הּוא  ּכוֹת, שֶׁ ַהסֻּ ַחג  ל  ָהִראׁשוֹן שֶׁ טוֹב  יוֹם  מוָֹצֵאי  בְּ קוִֹרין?  ָהיּו  ֵאיָמַתי 
ָאְזֵניֶהם. ּוְבֶעְזַרת  ְקָרא בְּ יִּ ֶלְך הּוא שֶׁ ִמיִנית. ְוַהמֶּ ָנה שְׁ ל שָׁ ל מוֵֹעד שֶׁ ְיֵמי ֻחּלוֹ שֶׁ

ח. בָּ ד ֲהֵרי ֶזה ְמשֻׁ ב ְוִאם ָקָרא ְמֻעמָּ הּוא יוֹשֵׁ שֶׁ ים ָהיּו קוִֹרין. ְוקוֵֹרא כְּ שִׁ ַהנָּ

תוכן הקריאה

ג  ַמע ּוְמַדלֵּ ת שְׁ ָרשַׁ ָבִרים ַעד סוֹף פָּ ה ַהדְּ ׁש ֵאלֶּ ת ֻחמַּ ִחלַּ ֵמֵהיָכן הּוא קוֵֹרא? ִמתְּ
ַעשֵּׂר ְוקוֵֹרא ֵמ)דברים  ג ְלַעשֵּׂר תְּ מוַֹע" ְוגוֹ' ּוְמַדלֵּ ִל)דברים יא יג( "ְוָהָיה ִאם שָׁ
ָרכוֹת ּוְקָללוֹת ַעד )דברים כח סט(  ֶדר ַעד סוֹף בְּ ַעשֵּׂר" ַעל ַהסֵּ יד כב( "ַעשֵּׂר תְּ

חֵֹרב" ּופוֵֹסק. ם בְּ ַרת ִאתָּ ר כָּ ִרית ֲאשֶׁ ַבד ַהבְּ "ִמלְּ

תיאור האירוע

ֵדי ְלַהְקִהיל ֶאת ָהָעם.  ַלִים כְּ ָכל ְירּושָׁ ֲחצוְֹצרוֹת בְּ יַצד הּוא קוֵֹרא? ּתוְֹקִעין בַּ כֵּ
ים.  ֶעְזַרת ָנשִׁ ֶאְמַצע  ּוַמֲעִמיִדין אוָֹתּה בְּ ָהְיָתה,  ל ֵעץ  דוָֹלה ְושֶׁ יָמה גְּ ּוְמִביִאין בִּ
ָלחֹג  ָהעוִֹלים  ִישְָׂרֵאל  ְוָכל  ְקִריָאתוֹ  ְמעּו  שְׁ יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ ָעֶליָה  ב  ְויוֹשֵׁ עוֶֹלה  ֶלְך  ְוַהמֶּ

ִצין ְסִביָביו.  ִמְתַקבְּ
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ָגן,  ֶנֶסת נוְֹתנוֹ ַלסְּ ֶנֶסת, ְורֹאׁש ַהכְּ ֶנֶסת נוֵֹטל ֵסֶפר ּתוָֹרה ְונוְֹתנוֹ ְלרֹאׁש ַהכְּ ן ַהכְּ ְוַחזַּ
לוֹ  ֶלְך ְמַקבְּ ֵני ָאָדם. ְוַהמֶּ רֹב בְּ רוֹ בְּ ֵדי ְלַהדְּ ֶלְך, כְּ דוֹל ַלמֶּ דוֹל, ְוכֵֹהן גָּ ּוְסָגן ְלכֵֹהן גָּ
ל קוֵֹרא  ָבֵרְך כָּ מְּ ֶדֶרְך שֶׁ ב ּופוֵֹתַח ְורוֶֹאה ּוְמָבֵרְך כְּ הּוא עוֵֹמד, ְוִאם ָרָצה – ֵישֵׁ שֶׁ כְּ
הּוא ּגוֵֹמר ְוגוֵֹלל ּוְמָבֵרְך  ָאַמְרנּו ַעד שֶׁ ּיוֹת שֶׁ ָרשִׁ ֶנֶסת. ְוקוֵֹרא ַהפָּ ֵבית ַהכְּ ּתוָֹרה בְּ בַּ

ֵנִסּיוֹת. י כְּ ָבתֵּ ָבְרִכין בְּ מְּ ֶדֶרְך שֶׁ ְלַאֲחֶריָה כְּ

שפת הקריאה

ְקָרא ֶאת ַהּתוָֹרה  ֱאַמר )דברים לא יא( "תִּ נֶּ ֶדׁש. שֶׁ ְלׁשוֹן ַהקֹּ ָרכוֹת בִּ ִריָאה ְוַהבְּ ַהקְּ
יִרין. ֵאיָנן ַמכִּ ם לוֲֹעזוֹת ְוֵגִרים שֶׁ ׁש שָׁ יֵּ י שֶׁ ְלׁשוָֹנּה ַאף ַעל פִּ את" בִּ ַהזֹּ

יוֹם  ְרָעָדה כְּ ְוִגיָלה בִּ ְוִיְרָאה  ֵאיָמה  מַֹע בְּ יב ָאְזָנם ִלשְׁ ּוְלַהְקשִׁ ם  ִבין ְלָהִכין ִלבָּ ַחיָּ
מַֹע  ִבין ִלשְׁ ּה ַחיָּ לָּ ל ַהּתוָֹרה כֻּ ּיוְֹדִעים כָּ דוִֹלים שֶׁ ִסיַני. ֲאִפּלּו ֲחָכִמים גְּ ָנה ּבוֹ בְּ תְּ נִּ שֶׁ
א ְקָבָעּה  לֹּ ן ִלּבוֹ ִלְקִריָאה זוֹ שֶׁ מַֹע ְמַכוֵּ ֵאינוֹ ָיכוֹל ִלשְׁ דוָֹלה ְיֵתָרה. ּוִמי שֶׁ ָנה גְּ ַכוָּ בְּ
בּוָרה  י ַהגְּ ּה ּוִמפִּ ה בָּ ה ִנְצַטוָּ ִאּלּו ַעתָּ ת ָהֱאֶמת ְוִיְרֶאה ַעְצמוֹ כְּ ק דַּ א ְלַחזֵּ תּוב ֶאלָּ ַהכָּ

ְבֵרי ָהֵא-ל. ִמיַע דִּ ִליַח הּוא ְלַהשְׁ ֶלְך שָׁ ַהמֶּ ׁשוְֹמָעּה. שֶׁ

מקור 3 תוספתא, סוטה ז'

מערך הפרסום

יֵדיֶהם,  בִּ ָזָהב  ל  שֶׁ ַוֲחצוְֹצרוֹת  ָרצוֹת  ּוַבפְּ ָדִרים  גְּ בַּ עוְֹמִדים  ּכֲֹהִנים  ַהּיוֹם,  אוֹתוֹ 
ֵאין  ָידוֹ ֲחצוְֹצרוֹת, אוְֹמִרין ּדוֶֹמה ֶזה שֶׁ ֵאין בְּ ל ּכֵֹהן שֶׁ ּתוְֹקִעין ּוְמִריִעין ְותוְֹקִעין. כָּ

ִדיַנר ָזָהב. יִרין ֲחצוְֹצרוֹת בְּ כִּ שְׂ מַּ ַלִים שֶׁ י ְירּושָׁ דוֹל ָהָיה ְלַאְנשֵׁ ָכר גָּ ּכֵֹהן הּוא. שָׂ

מקור 4 תלמוד בבלי, מסכת חגיגה, דף ג' עמוד א'

הבאת תינוקות

יל  ָהְלכּו ְלַהְקבִּ ן ִחְסָמא שֶׁ י ֶאְלָעָזר בֶּ רוָֹקה ְוַרבִּ ן בְּ י יוָֹחָנן בֶּ ַרבִּ ַנן: ַמֲעשֶׂה בְּ נּו ַרבָּ תָּ
ַהּיוֹם?  ְדָרׁש  ַהמִּ ֵבית  בְּ ָהָיה  ִחיּדּוׁש  ָמה  ָלֶהם:  ָאַמר  ְפִקיִעין.  בִּ ַע  ְיהוֹשֻׁ י  ַרבִּ ֵני  פְּ
ר  י ֵכן, ִאי ֶאְפשָׁ ְלִמיֶדיָך ָאנּו ּוֵמיֶמיָך ָאנּו ׁשוִֹתין. ָאַמר ָלֶהם: ַאף ַעל פִּ ָאְמרּו לוֹ: תַּ
ן  בֶּ ֶאְלָעָזר  י  ַרבִּ ל  שֶׁ ת  בָּ שַׁ ָהְיָתה?  ִמי  ל  שֶׁ ת  בָּ שַׁ ִחיּדּוׁש.  לֹא  בְּ ְדָרׁש  ַהמִּ ְלֵבית 
ַרׁש  ת ַהְקֵהל. ּוָמה דָּ ָפָרשַׁ ָדה ַהּיוֹם? ָאְמרּו לוֹ: בְּ ה ָהְיָתה ַהגָּ ֲעַזְרָיה ָהְיָתה. ּוַבמֶּ
ִלְלמוֹד,  ִאים  בָּ ים  ֲאָנשִׁ ִאם  ף".  ְוַהטַּ ים  שִׁ ְוַהנָּ ים  ָהֲאָנשִׁ ָהָעם  ֶאת  "ַהְקֵהל  ּה?  בָּ
ָלֶהם:  ָאַמר  ִלְמִביֵאיֶהן.  ן שָָׂכר  ִליתֵּ ֵדי  כְּ ִאין?  בָּ ה  ָלמָּ ַטף  מוַֹע,  ִלשְׁ אוֹת  בָּ ים  ָנשִׁ

י? נִּ ָדּה ִממֶּ ם ְלַאבְּ תֶּ שְׁ ַיְדֶכם, ּוִבקַּ ִלית טוָֹבה ָהְיָתה בְּ ַמְרגָּ

מקור 5 ספר החינוך, מצוה תרי"ב

העיקרון מאחורי המצווה

ל  ְרדּו ִמכָּ ָרֵאל, ִהיא ַהּתוָֹרה, ּוָבּה ִיפָּ ל ַעם ִישְׂ ָרן שֶׁ ל ִעקָּ כָּ ְצָוה: ְלִפי שֶׁ י ַהמִּ ְרשֵׁ ִמשָּׁ
ְבָרִאים,  נִּ ֵאין ְלַמְעָלה ֵהיֶמּנּו בַּ ֲענּוג ִנְצִחי שֶׁ ה ְוָלׁשוֹן ִלְהיוֹת זוִֹכין ְלַחיֵּי ַעד, תַּ ֻאמָּ
ים  ַמנִּ ַהזְּ ִמן  ֶאָחד  ְזַמן  בִּ ַיַחד  ַהּכֹל  ֲהלּו  קָּ יִּ שֶׁ ָראּוי  ּה,  בָּ ָרן  ִעקָּ ל  כָּ ְהיוֹת  בִּ ן  כֵּ ַעל 
ים ָוָטף ֵלאמֹר:  ים ְוָנשִׁ ל ָהָעם, ֲאָנשִׁ תוְֹך כָּ ָבֶריָה, ְוִלְהיוֹת ַהּקוֹל יוֵֹצא בְּ מַֹע דְּ ִלשְׁ
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ְבֵרי  דִּ מוַֹע  ִלשְׁ ׁשּוָבה,  ַהתְּ ְוִתְהֶיה  נּו?  כֻּלָּ ַיַחד  ְצנּו  ְתַקבַּ נִּ ַהזֶּה שֶׁ ָהַרב  ּבּוץ  ַהקִּ ָמה 
גֶֹדל  בְּ ר  ְלַספֵּ ְך  כָּ ִמּתוְֹך  ְוָיבוֹאּו  נּו,  ְוִתְפַאְרתֵּ ְוהוֵֹדנּו  ֵרנּו  ִעקָּ ל  כָּ ִהיא  שֶׁ ַהּתוָֹרה 
ּה ִיְלְמדּו ְלַדַעת  ק בָּ ָקּה, ְוִעם ַהֵחשֶׁ ם ֶחשְׁ ִלבָּ ּה ְוַיְכִניסּו ַהּכֹל בְּ ְבָחּה ְוהוֹד ֶעְרכָּ שִׁ
זֹאת  ֵפרּוׁש בְּ תּוב בְּ כָּ ּוְכִעְנָין שֶׁ יו,  ַמֲעשָׂ ם בְּ ַמח ַהשֵּׁ ְוִיְזּכּו ְלטוָֹבה, ְוִישְׂ ם  ֶאת ַהשֵּׁ

ְצָוה ּוְלַמַען ִיְלְמדּו ְוָיְראּו ֶאת ה'. ַהמִּ

ְבֵרי ַהּתוָֹרה, ְוֵכן  מַֹע דִּ ּמוֵֹעד ַהזֶּה ִלשְׁ א בַּ ה ְולֹא בָּ ין ִאשָּׁ ין ִאיׁש בֵּ ְוָהעוֵֹבר ַעל ֶזה בֵּ
ְצָוה  י זֹאת ַהמִּ דוֹל ְמאֹד, כִּ ם גָּ ה ֶזה. ְוָעְנשָׁ לּו ֲעשֵׂ טְּ ֶלְך ִאם לֹא ָרָצה ִלְקרוֹת בִּ ַהמֶּ

ת. דָּ דוֹל בַּ ַעּמּוד ָחָזק ְוָכבוֹד גָּ
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ב. חזרה על מעמד הר סיני
<< הרבי 

מדוע חשוב לעשות את החזרה הזו? 

כאשר יוצאים בני ישראל ממדבר סיני, צריך להיות אצלם מזמן לזמן, מעין המעמד 
ולזרזם  לחזקם  וגרך",  והטף  והנשים  האנשים  העם  את  "הקהל  בסיני  בו  שניתנה 

במצוות התורה. 

והנה הטעם והצורך לכך שמזמן לזמן – )בכל שבע שנים1(, צריכים לחיות מחדש את 
מעמד הר סיני בהקהל, – אף שכל הנשמות היו בעת מתן תורה2 כמו שנאמר3 "את 
. ואת אשר איננו פה", וגם נצטווינו "רק4 השמר לך ושמור נפשך   . אשר ישנו פה 
מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם 

לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה׳ אלוקיך בחורב"5,

אינה דומה שמיעה לראייה

הוא משום שעיקר החידוש של מעמד הר סיני ומתן תורה היה לא בלימוד התורה 
ושמיעת מצוות ה', ובפרט שזה היה גם קודם מתן תורה אצל האבות כו', אלא החידוש 
הוא שאז היה זה באופן של ראייה, כמו שכתוב "וכל6 העם רואים את הקולות גו' 
אתם7 ראיתם גו'", "הראנו8 ה׳ אלוקינו את כבודו גו'", וזה היה "בעבור )שעל ידי זה 

דווקא באים לשלימות אשר( תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו".9

וכידוע10 שאינה דומה שמיעה לראי' . . וכן היה במתן תורה, ש"כל העם רואים את 
הקולות" – רואים את הנשמע,12 ולכן נתאמת אצל כל אחד ואחת מישראל ש"אנכי 

ה׳ אלוקיך" וכו'.

בשביל הדורות הבאים

ויש לומר שזהו הטעם שבכדי שהדור שלאחרי דור מתן תורה והדורות הבאים "יראו 
זכירת  – אינה מספיקה  ה׳ אלוקיך ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת"  את 
מעמד הר סיני – שזוכר דבר שהיה בעבר, שאז האדם הוא בריחוק מהדבר; אלא צריך 
להיות ענין מיוחד מצות הקהל, שכל ישראל, אנשים נשים וטף, נקהלים יחד כמו 
במעמד הר סיני "ויראה עצמו כאילו עתה נצטווה בה ומפי הגבורה שומעה שהמלך 

שליח הוא להשמיע דברי הא-ל".

 משיחת שבת פרשת נצבים וילך, ה'תשל"ג
לקוטי שיחות, חלק ל"ד פרשת וילך, עמ' 189

1( ראה אברנבאל כאן הטעם ש"לא הייתה בכל שנה ושנה וגם מדי חדש 
בחדשו".

2( ראה פרקי דר"א פמ"א. שמו"ר פכ"ח, ו. תנחומא יתרו יא. וראה גם 
שבת קמו, א )ובחדא"ג מהרש"א שם(.

3( נצבים כט, יד.
4( ואתחנן ד, ט-יוד.

5( ומנאה הרמב"ן בהוספותיו לספר המצות להרמב"ם מל"ת ב.
6( יתרו כ, טו.

7( שם, יט.
8( ואתחנן ה, כא.

9( יתרו שם, יז.
10( ראה אוה"ת ואתחנן ע' סב ואילך. סה"מ תרס"ג ע' יג ואילך. סה"מ 

תש"ט ע' מה ואילך. לקו"ש ח"ו ע' 121 ואילך.
11( מכילתא יתרו יט, ט. וראה גם ר"ה כו, א.

12( פרש"י יתרו שם, טו ממכילתא שם.
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ג. למה דווקא אז?

מקור 6 ספר דברים, פרק ל"א פסוקים ט-י"ג
ַחג  ה )3( בְּ ִמטָּ ַנת ַהשְּׁ מֵֹעד שְׁ ִנים )2( בְּ ַבע שָׁ ץ שֶׁ ה אוָֹתם ֵלאמֹר: )1( ִמקֵּ ַוְיַצו מֹשֶׁ
ִיְבָחר,  ר  ֲאשֶׁ קוֹם  מָּ בַּ ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֵני  ֶאת־פְּ ֵלָראוֹת  כֹל־ִישְָׂרֵאל  בוֹא  בְּ  )4( ּכוֹת  ַהסֻּ

אְֹזֵניֶהם. ל־ִישְָׂרֵאל בְּ את ֶנֶגד כֹּ ְקָרא ֶאת־ַהּתוָֹרה ַהזֹּ תִּ

<< הרבי 
מה פשר האריכות?

לשון הכתוב בפרשת וילך "מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות" - 
דורש הסבר: מדוע לא נאמר בקיצור ובפירוש - "בשנה השמינית", על דרך שנאמר 
לחודש  יום  עשר  "בחמשה  לחודש"13,  באחד  השביעי  "בחודש  המועדים,  בכל 

השביעי"14, וכיוצא בזה?! 

לא רק ציון תאריך, אלא הסבר 

. . למען  כשהבן חמש ממשיך ללמוד שמדובר כאן אודות הציווי "הקהל את העם 
ישמעו ולמען ילמדו . . ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת", ולא עוד, אלא שגם 
"בניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את ה' אלקיכם וגו'" – אזי, מבין מעצמו 
שנת  במועד  שנים  שבע  "מקץ  המצווה,  קיום  זמן  אודות  שבכתוב  האריכות  שכל 
השמיטה בחג הסוכות בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלקיך", אין זו הוראת זמן 
בלבד )שיכולים לכתבו בקיצור וכפירוש – בהתחלת חג הסוכות של השנה השמינית(, 
אלא גם ובעיקר טעם והסבר לציווי "הקהל את העם" בזמן זה, כפי שמצינו בכמה 

ענינים שבהם נתפרש גם הטעם, כדלקמן.

מה פתאום בסוכות של השנה השמינית?

לכאורה, דרוש ביאור והסבר: מהו הענין המיוחד שנתחדש בזמן מסוים, חג הסוכות 
של השנה השמינית, שבגללו ישנו ציווי להקהיל את העם, "הקהל את העם . . למען 

ישמעו ולמען ילמדו גו'" – מה יום מיומיים?!

בשלמא כאשר נמצאים "בעשתי עשר חודש באחד לחודש"15, יש צורך לומר לכל בני 
ישראל דברי תוכחה, וכפי שפירש רש"י בהתחלת ספר דברים15 "מלמד שלא הוכיחן 
אלא סמוך למיתה". ובפרט בפרשתנו – "וילך משה . . אל כל ישראל ויאמר אליהם בן 
מאה ועשרים שנה אנכי היום", "היום מלאו ימי ושנותי", ולכן - כפי שממשיך בסיום 

הפרשה- "הקהילו אלי את כל זקני שבטיכם ושוטריכם וגו'"16.

13( אמור כג, כד. פינחס כט, א.
14( אמור שם, לד. פינחס שם, יב.

15( ר"פ דברים )א, ג(.
16( שם, כח.
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אבל, בנוגע לציווי "הקֵהל את העם", לאחרי הכניסה לארץ כו' - מה נתחדש בחג 
הסוכות של השנה השמינית שבגלל זה ישנו הציווי "הקֵהל את העם"?!

תחילתה של תקופה

בחג  במועד שנת השמיטה  שנים  "מקץ שבע  הכתוב,  לשון  באריכות   - בזה  והביאור 
הסוכות בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלקיך":

"מקץ שבע שנים" – סיום תקופה שלימה, שאז מתחילה תקופה חדשה – "שנה ראשונה 
של שמיטה". 

ומכיון שזוהי התחלת תקופה חדשה – מובן בפשטות שזמן זה ראוי ומתאים להתעוררות 
מחודשת בנוגע לשמירת וקיום "כל דברי התורה הזאת", כלומר, יש צורך בהתעוררות 
מחודשת, וגם, התעוררות זו תפעל את פעולתה – כפי שיודע הבן חמש למקרא בעצמו, 
גם התעוררות מחודשת  באה  בזה,  וכיוצא  ד חדש,  ְמַלמֵּ "זמן חדש",  שכאשר מתחיל 

בלימוד התורה, התעוררות שמתקבלת ביותר ופועלת פעולתה כו'.

לאחר הכנה נאותה

היו  כולה  מכיון שבמשך השנה  כי  כלומר, לאחרי שנת השמיטה,  "בשנת השמיטה", 
יוסיף הדבר  בוודאי  ועסקו במשך כל הזמן בלימוד התורה,  פנויים מעבודת האדמה, 

בהתעוררות לשמירת וקיום "כל דברי התורה הזאת".

בימים של קדושה

במועד . . בחג הסוכות" - כאשר פנויים מעניני חול, והדגשה נוספת בנוגע לחג הסוכות 
– שגם בימים שלפניו ישנה התעסקות מרובה בעניני מצוות, סוכה וארבעת המינים, 

אשר, על ידי זה ניתוסף בהתעוררות לשמירת וקיום "כל דברי התורה הזאת".

במקום של קדושה

– כמובן וגם פשוט,  "בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלוקיך במקום אשר יבחר" 
שכאשר ההתעוררות במעמד הציבור כולו היא "במקום אשר יבחר", אזי פעולתה באין־
ערוך לגבי התעוררות שמתקיימת במקום אחר, ועל אחת כמה וכמה לגבי התעוררות 

של כל אחד ואחת במקומו הוא.

זה  ידי  מכיון שעל   – כל פרטי הסימנים שבכתוב  מובן בפשטות הכתובים  זה  פי  ועל 
נתבאר טעם הציווי "הקהל את העם גו' למען ישמעו ולמען ילמדו . . ושמרו לעשות את 
כל דברי התורה הזאת . . כל הימים אשר אתם חיים על האדמה גו'". בזמן זה דווקא, 

להיותו זמן מתאים ומוכשר ביותר לכך, כנזכר לעיל בארוכה.

 משיחת שבת פרשת נצבים-וילך, 
 כ"ג אלול, ה'תשמ"ו, בלתי מוגה.
תורת מנחם ה'תשמ"ו ח"ד ע' 442
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ד. שייכות המצווה לזמנינו

<< הרבי 
ידוע ש"התורה היא נצחית" בכל זמן ובכל מקום, ואף שכמה וכמה ממצוות התורה 
הן תלויות בזמן ומקום, בכהנים ובלויים וכו' ובשאר תנאים, ובנידון דידן בזמן שבית 
המקדש הי' קיים ובמקום המקדש )כמו קרבנות( – הרי תוכן המצוות ברוחניות בנפש 

האדם קיים בכל זמן ובכל מקום. 

לכנס  כדי  במיוחד,  טובים  וימים  שבתות  סגולה,  ובימי  הזדמנות,  כל  לנצל  יש 
– בנפרד( וטף, עד ל"קטני קטנים", לכנס  – אנשים, נשים )כמובן  ולהקהיל יהודים 
התחזקות  לשם  הדבר  את  ולנצל  קדושה,  באווירה  כלומר  קדוש,  ב"מקום"  אותם 
והוספה ב"ליראה את ה'" ובאחדות ישראל, על ידי שכל הנאספים שומעים ולומדים 

ביחד עניין מסוים בתורה, נותנים צדקה ביחד, ומתפללים ביחד. 

מתורגם מספר השיחות תשמ"ח חלק א', עמ' 16 ו-19


