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 ְ�ֵבית 'ָ�ִני% ְ�ֶ�ַבע ַ&ַע% ְלַקְייָמ# ֶ�ֵ"� �ְנִדיָרה ֲח��ָבה ִמְצָוה ַעל ִנְלַמד ֶזה ְ�ַד�          ד"בס

 'ה ית�ֵ ְ�  ִ�ְמֵהָרה ז. ֲח��ָבה ִמְצָוה ְלַקֵ"% ֶ�ִ-ְזֶ,ה ִמְתַ&ְ+ִלי% ֲאַנְחנ�  ."ַהְקֵהל תִמְצוַ " 'ַהִ(ְקָ)�
�  .ִ�יר�ָ�ַלִי% – ֱאלֵֹקינ

  

 ִמְצַות ַהְקֵהל ����
  

  ַ���ָרה "ַהְקֵהל ִמְצַות"  א

!�ת ִמֵ � ֶ�ַבע ָ�ִני� ְ�מֵֹעד ְ�ַנת ַהְ�ִמָ�ה "...  ִיְ)ָרֵאל ֵלָרא�ת ְ�ב�א ָכל . ְ�ַחג ַה#"
 ִיְ)ָרֵאל ַה��ָרה ַה0ֹאת ֶנֶגד ָ!ל ִ�ְקָרא ֶאת ,ַ�ָ.ק�� ֲאֶ�ר ִיְבָחר י,ָ קֶ ֱאלֹ 'ֵני הְ(  ֶאת

ְלַמַע5 , ְוֵגְרָ, ֲאֶ�ר ִ�ְ�ָעֶרי,ָ  ָהֲאָנִ�י� ְוַה4ִָ�י� ְוַה3�ַ ָהָע� ַהְקֵהל ֶאת  .2�ְְזֵניֶה�
7ְִבֵרי ַה��ָרה  ָ!ל ֶאת יֶכ� ְוָ�ְמר6 ַלֲע)�תקֵ ֱאלֹ 'ה ְוָיְרא6 ֶאת ִיְ�ְמע6 6ְלַמַע5 ִיְלְמד6

  ג"י' 'י:א"דברי% ל" ...ַה0ֹאת

  ?"ַהְקֵהל ִמְצַות" ַמִהי  ב

 �ִ� ִיְ>ָרֵאל ַע% ֶ�רֹב ִמְ&ֵני, )ֲחָכִמי% ֶ�ל( ִמְדַרָ�ָנ9 ִמְצָוה ִהיא ַה8ְִמ7ָה ִמְצַות, 5ְַמֵ-ינ
 ִהיא ַה8ְִמ7ָה ח.ַבת, ִיְ>ָרֵאל ְ�ֶאֶר? ִמְת=.ֵרר ָהַע% רֹב רַ,ֲאֶ�  1.ַ�=.ָלה ַחי ֲעַדִי9

,.ת, )ֵמַה@.ָרה( ִמְ)א.ַרְייָתא Aְבס� ִמְצַות 'נ.ֶסֶפת ִמְצָוה ֶיְ�ָנ# ַה8ְִמ7ָה ֶ�ְ+Bַחר ַ�ָ�ָנה 
,.ת ִ�ְשַנת תשס ֵ,9'ַעל. ַהְקֵהל Aט ָהָיה ָצִריְ� "ַחג ס

  .יAָחדִלְהי.ת ְמ 

 ֵא+�( ְוַה�7ַ ַהָ-ִ�י%, ָהֲאָנִ�י%, ִיְ>ָרֵאל ְ�ֵני ֶאת ִצָ�ה 'ה
 ַה".% ְ�מ.ָצֵאי ַהִ(ְקָ)� ְ�ֵבית ְלִהְתBֵס�) ָלִדי%ַה"ְ 

,.ת ֶ�ל ָהִרא�.9 Aַחר 8ָ�ַָנה, סB+ְ�ֶ ַנת�ַה8ְִמ7ָה ְ  .%�ָ ,
ָ(� ְמיAָחד.ת ִ�".תרָ &ָ  %ִ�ְפֵניהֶ  ק.ֵרא ָהָיה ַהֶ(ֶלְ�  Aֵמח 
  . ְ)ָבִרי%

  ?"ַהָ ָהל ִמְצו�ת" ֶאת ְמַק9ְִמי� ָהי6 ֵאיְ,   ג

 ַה@.ָרה ִלְקִריBת ֵמֵע? ְמיAֶחֶדת ִ�יָמה ְמִכיִני% ְָהי� :ְמאֹד ְמכAָ�ד ָהָיה "ַהְקֵהל" דַמֲעמָ 
ָ,ְ� 'Bְַחר .ַ�ֲחצ.ְצר.ת @.ְקִעי% ָהי�, ַ�@.ָרה ִלְקרֹא ַה5ְַמ9 ִהִ=יעַ  ַ,ֲאֶ�ר.  ַהֶ(ֶלְ�  ֶ�ל
, ַהֶ(ֶלְ�  ִליֵדי ִהִ=יעַ  ֶ�ַהEֵֶפר ַעד ֲח��ִבי% ֲאָנִ�י% ֵ�י9 ַה@.ָרה ֵסֶפר ֶאת ַמֲעִביִרי% י�הָ 

    2.ִמֶ(-� ק.ֵרא ָהָיה ְוַהֶ(ֶלְ� 

 ַ�@.ָרה א.ָת% �ְלַח5ֵק ְ�ִמְצו.ת ִיְ>ָרֵאל יְ�נֵ  ֶאת ְלָזֵרז ְ,ֵדי ִנְ@ָנה" ַהְקֵהל" ִמְצַות
�ָבֱאמ�ָנה.3   ָHתהֲ ַהִה� ִמִ&י @.ָרה ִ)ְבֵרי ִלְ�מֹעַ  ְ,ֵדי) ָלִדי%ַה"ְ  ,.ֵלל( ָהַע% ָ,ל ֶ�ל ל

 7'ְ�  ַע%&ַ " ַהְקֵהל" ַמֲעָמד ֶאת ַלֲע>.ת ִצָ�ה 'ה  4.ִסיַני ַהר ְלַמֲעָמד ְקָצת ).ָמה, ַהֶ(ֶלְ� 
  .   ָהַע% ָ,ל ְ�ַמֲעָמד ַה@.ָרה ַקָ�ַלת ֶאת ְלַחֵ)� ְ,ֵדי ָ�ִני%

ד"בס  

 תכנית ללימוד מושגי%
 

4'ט"ס  



ח  "כל הזכויות שמורות תשס© ד בידי צבי האריס "ערו� בס tzvi@halachayomit.com 
 

  

  ?ַהְקֵהל ְלִמְצו�ת ַהְ�ִמָ�ה ֵ�י5 ֶקֶ�ר ֵי� ִא�הָ   ד

 ַהִ(ְסָחר �ִמ7ְִרַ)ת Kָ�ֶַדה ַהְ(ָלאָכה ִמ7ְִרַ)ת %יְ&נ�יִ  ִיְ>ָרֵאל ְ�ֵני ָהי� ַה8ְִמ7ָה ִ�ְ�ַנת
, ִיְתָ�ָרְ�  'ה ַלֲעב.ַדת %יְ&נ�יִ  ְוָהי�, )ְ,ָסִפי% ְ�ִמ7ַת ְיֵדי ַעל ָל# ֶ�5ָכ� ַלֲהַקָ+ה ה.ד.ת(

 ְ�עֶֹמק ְלLְזֵניֶה% ִנְכָנִסי% ָלֶה% ַהִ-ְ�ָמִעי% ַה@.ָרה ִ)ְבֵרי ְוָהי�, ָגד.ל,ַ  ַ,Hָָט9 ָהַע% ָ,ל
  ...ֲהָבָנה�בַ 

 ְמַצֶ�ה 'ה, ַלKֶָדה ָלֵצאת ָל��ב ֶ�"�ְכל� 9ַל5ְמָ  ֵעיַנִי% י.9ְ�ִכ+ָ  ְמַחִ,י% ֶ�ֵה% ְכָ�וְועַ 
 ָHִי�הֲ ֶ� ְמָלאָכה ַ�ֲע>.ָת% 'ה ֶ)ֶרְ�  ֵיְדע�9 ְלַמַע9, ָזָרהעֲ �ַ  ִ�יר�ָ�ַלִי% 'ה ְ)ַבר ְוִיְ�ְמע� ל

�ַבֶכֶר% Kָ�ֶַדה.5       

  ִ�ְזַמ4ֵינ6 ַהְקֵהל תִמְצוַ   ה

 ,ָ�ָנה 100' ,ְ  לְפֵני, זֹאת ַלְמר.ת.  ִ�ְזַמֵ-נ� נ.ֶהֶגת ֵאיָנ# ַהְקֵהל ֶ�ִ(ְצַות ָלַמְדנ� ְ,ָבר
, ְמַעְנֶיֶנת ַהOָָעה ל"זצ) ְ@א.ִמי%'ַרִ�ינ.ִבי? ָ)ִוד ֵאִלָ"ה� ָהַרב( ת"אדר ָהַרב ִהOִיעַ 

 ִיְ>ָרֵאל ַע% ֶאת ְלַח5ֵק ִהיא ַהִ(ְצָוה �ַמ7ַָרת ֱהי.ת".  ַהְקֵהל ַותְלִמְצ  ֵזֶכר" ַלֲע>.ת
 ֶ�ָהי� ַהְקֵהל ְ�ִמְצַות ְלִה5ֵָכר ַהְ@ק�ָפה ֶאת ְלַנOֵל ְ,ַדאי ֲהֵרי, �ְבִמְצו.ת ָ�ֱאמ�ָנה
 �.ִני% ִנEְי.נ.ת ָהי� Lזמֵ .  �ְבִמְצו.ת ְ�ת.ָרה ַעְצֵמנ� ֶאת �ְלַח5ֵק ַ�ִ(ְקָ)� ע.ִ>י%
 ה"בעז ֶזה ַמֲעָמד ְנַקֵ"% ַ=% ַהEֵֶפר ְ�ֵבית ַוֲאַנְחנ�, "ַהְקֵהל ְלִמְצַות ֵזֶכר" ַמֲעַמד ַלֲע>.ת

 זְוL ַהִ(ְקָ)� ֵ�ית �ְלִבְנַי9 ָ=לA".ת ְלִק��? ִ�ְמֵהָרה ֶ�ִ-ְזֶ,ה ְוִנְתַ&ֵ+ל ֵמָהֵאז.ר ַרָ�ִני% ִע%
  !  ַהL�ָה ַה8ְִמ7ָה ְלBַחר ְ,ָבר ַהְ(ק.ִרית ַהְקֵהל ִמְצַות ֶאת ְלַקֵ"% נ�ַכל

   :מקורות
  ).ב"מצווה תרי, ספר החינו�(כמו מצוות שמיטה ומצוות היובל  , בזמ9 שישראל בארצ% חלה "הקהל"חובת מצוות .  1
על ,  על המקדש, אלא שהיה מוסי� עוד שבע ברכות על החג, עולי% לתורה בבית הכנסתכפי שמברכי% כש,המל� היה מבר� לפני הקריאה ולאחריה .  2

  .על הכהני% ועל ישראל, על המלכות,  עבודת בית המקדש
  . 'פרק ג, חגיגה % הלכות"רמב.  3
לשמוע באימה ויראה וגילה ורעדה כיו% ולהקשיב אוזנ%  וגרי% שאינ9 מכירי9 חייבי9 להכי9 ליב%:  "'י''ט', הלכות חגיגה ג, %"עיי9 בלשו9 הרמב.  4

  ."להשמיע דברי האל, שהמל� שליח הוא ומפי הגבורה שומעה, כאילו עתה נצטווה בה ,ויראה עצמו ...שניתנה בו בסיני
  . מש� חכמה.  5
  

  

את  בתי\בנילמדתי ע% (הורי% חתימת 
       :המושגי%


