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 דברים פרק לא 
 לָ� ְוֶאל ְיקָֹוק ְ ִרית ֲאר�# ֶאת ַה"ְֹ!ִאי� ֵלִוי ְ ֵני ַה�ֲֹהִני� ֶאל ַוִ�ְ�ָנ� ַה�ֹאת ַה��ָרה ֶאת מֶֹ�ה ַוִ�ְכ�ֹב) ט(

��ת ְ ַחג ַהְ-ִמָ,ה ְ�ַנת ְ מֵֹעד ָ�ִני� ֶ�ַבע ִמֵ() ֵלאמֹר א�ָת� מֶֹ�ה ַוְיַצו) י( :ִיְ!ָרֵאל ִזְקֵני  ְ ב�א) יא( :ַה01
 ִיְ!ָרֵאל לָ� ֶנֶגד ַה�ֹאת ַה��ָרה ֶאת ִ�ְקָרא ִיְבָחר ֲאֶ�ר ַ 5ָק�� ֱאלֶֹהי3ָ ְיקָֹוק 2ְֵני ֶאת ֵלָרא�ת ִיְ!ָרֵאל ָכל

 ִיְלְמד8 8ְלַמַע# ִיְ�ְמע8 ְלַמַע# ִ ְ�ָעֶרי3ָ ֲאֶ�ר ְוֵגְר3ָ ְוַהַ,7 ְוַהָ"ִ�י� ָהֲאָנִ�י� ָהָע� ֶאת ַהְקֵהל) יב( :ְ 6ְזֵניֶה�
 ִיְ�ְמע8 ָיְדע8 לֹא ֲאֶ�ר ֵניֶה�8ְב) יג( :ַה�ֹאת ַה��ָרה 9ְִבֵרי ָ�ל ֶאת ַלֲע!�ת ְוָ�ְמר8 ֱאלֵֹהיֶכ� ְיקָֹוק ֶאת ְוָיְרא8
 ַהַ�ְר#9ֵ ֶאת עְֹבִרי� :ֶ�� ֲאֶ�ר ָהֲאָדָמה ַעל ַחִ�י� :ֶ�� ֲאֶ�ר ַהָ�ִמי� ָ�ל ֱאלֵֹהיֶכ� ְיקָֹוק ֶאת ְלִיְר6ה ְוָלְמד8
  ...פ  :ְלִרְ�ָ�� 5ָ�ָה

 

�5ָ ַעד ֵסֶפר ַעל ַה�ֹאת �ָרהַה� 9ְִבֵרי ֶאת ִלְכ�ֹב מֶֹ�ה ְ�ַכ=�ת ַוְיִהי) כד(  נְֹ!ֵאי ַהְלִוִ�� ֶאת מֶֹ�ה ַוְיַצו) כה( :�0
 ֱאלֵֹהיֶכ� ְיקָֹוק ְ ִרית ֲאר�# ִמַ?ד אֹת� ְוַ!ְמֶ�� ַהֶ�ה ַה��ָרה ֵסֶפר ֵאת ָלקַֹח) כו( :ֵלאמֹר ְיקָֹוק ְ ִרית ֲאר�#
 :ְלֵעד ְ 3ָ ָ�� ְוָהָיה

 

 י"רש
 נתנה, כלה כשנגמרה @ ויתנה' וגו המש ויכתוב) ט(

 ראשונה בשנה @ שני� שבע מק) י( :שבטו לבני
 קורא ולמה. בשמינית שנה שהיא, שמטה של

 בה נוהגת שביעית שעדיי#, השמטה שנת אותה
  :שביעית למוצאי היוצא שביעית של בקציר

 קורא היה המל3 @ הזאת התורה את תקרא) יא(
 סוטה סכתבמ כדאיתא, הדברי� אלה מתחלת

  :בעזרה עושי# שהיו ע) של בימה על) א מא(
 @ והט� :לשמוע @ והנשי� :ללמוד @ האנשי�) יב(

 :למביאיה� שכר לתת, בא למה

 ן"רמב
 האנשי� @ ילמדו ולמע� ישמעו למע�) יג@יב(

 את ליראה ולומדות שומעות ה# ג� כי, והנשי�
, הט7 ה� @ ולמדו ישמעו ידעו לא אשר ובניה�. 'ה
. אות� ויחנכו ירגילו� והאבות, וישאלו מעויש כי
 קטני ה� אבל, שדי� יונקי הזה הט7 אי# כי

 ליראה ולמדו טע� וזה, להתחנ3 הקרובי� השני�
 אבל @ ויראו ולמדו אמר למעלה כי, בעתיד @

 ללמוד האנשי�, )א ג חגיגה (אמרו רבותינו
 שכר לית#, בא למה והט7, לשמוע והנשי�

 :למביאיה�
 

 כלי יקר
אנשי� באו ללמוד נשי� לשמוע ט7 למה .) חגיגה ג(ל "אמרו רז.  את הע� האנשי� והנשי� והט7הקהל

כ לא הוצרכו לטע� לית# "משמע מזה שמדבר בט7 שלא הגיעו לחינו3 דאל. באי� לית# שכר למביאיה#
 לית# כדי'  ואבני� לבית ה�וזה דוחק גדול כי זה דומה כאילו צוה שישאו עליה� משא מעצי' שכר כו

) ר ל ז"ויק(ל "לפי שאמרו רז,  שכל עיקר צור3 הקהל זה היה בעבור התשובהונראה :שכר למביאיה�
כ ה� צריכי� לעשות תיכ7 הכנה אל התשובה "ע, שיו� ראשו# של חג נקרא ראשו# לחשבו# עונות

 ריוהכנה זו היא הקהל זה שהמל3 מקהיל את הע� וקורא לפניה� מ# אלה הדברי� כי רוב הספר דב
י שה� "וכבר ידוע שההקהל יש בו צור3 גדול אל התשובה כי ע, תוכחות עלי עו# ודברי כבושי�

לפי שדווקא בעשרה , כדי שיהיו השבי� רבי�' מקוהלי� יהיו אגודה אחת ויטו שכ� אחד לשוב אל ה
ה מקבל כי א� "ה מקבל תשובת היחיד אבל בכל ימות השנה אי# הקב"כ הקב"ה ליה"ימי� שבי# ר

 .)ה יח"ר(,  הרבי�ובתתש
 

 )כ"ש' עמ(י הרב צבי שכטר "נערך ע, ]ל" זציק'סולובייצ[נפש הרב 
אבל ה� קטני השני� הקרובי� , הזה יונקי שדיפ # כי אי# הט7"כתב הרמב,  במצות הקהל:פרשת ויל�

נקי יו' ל אפי"ומשמע דר, כלומר.  והט7 למה בא לית# שכר למביאיה�...  אבל רבותינו אמרו...להתחנ3
ל דבאד� "דא7 דקיי, כלומר, א לקיי� הקהל בשבת מפני הט7"דא:) ה(י למגילה "רש' וכ# עי. שדי�
וכ# , .)צד(שבת ' עגמ, ע יש בו משו� הוצאה"לכו, אכל בכפות או בחולה, ע החי נושא את עצמו"לכו

ה לא את דהלא הקהל אינו דוח, י"ד רש"ע' א הק"י אפילו לזוז ממקומו) ובטו"כ קט# שא"בתינוק כ
 ל כבית הלל דמותר"ט קיי"הלא יו, ואילו היה הבעיא משו� הוצאה בלחוד, ט"השבת ולא את היו
, ולכאורה מ# ההכרח לומר כטע� הירושלמי מפני הבימה, ומה מלאכה יש בזה, להוציא את התינוק

ל דבכלל ט7 נכנסי� א7 אלו "י האלו דס"פ חזינ# מדברי רש"ועכ. ולא מטע� איסור ההוצאה
ל "דט7 דהקהל ר, ח"ורבנו שמע מאביו בש� הגר. י ללכת ברגליה�"וא, התינוקות שצריכי� לישא�

ואינ� שייכי� להקריאה , אינ� מצורפי� כלל למעשה המצוה, ה"דב3א, דוקא אלו שהגיעו לכלל חינו3
דתמיד המצוות , נו מוכרחנראה דאי, ל הכי"# מדברי התנאי� דלא ס"ומה שדייק הרמב. כל עיקר

, ל דבעינ# דוקא שהגיעו לשנות החינו3"א7 אכתי י,  א7 הקטני� בכלל–וכא# , נוהגות רק בגדולי�
 .שאינ� מצורפי� כלל אל הקריאה, ה הוי כמו מתעסק בעלמא"דבלא
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 ם הלכות חגיגה פרק ג "רמב
 

 ישראל כל להקהיל עשה מצות / הלכה א
 בעלות� שמיטה אימוצ בכל וט7 ונשי� אנשי�
 שה# פרשיות התורה מ# באזניה� ולקרות לרגל

 בדת ידיה� ומחזקות במצות אות# מזרזות
 שנת במועד שני� שבע מק) שנאמר, האמת

 לראות ישראל כל בבוא הסכות בחג השמטה
 והט7 והנשי� האנשי� הע� את הקהל' וגו

 . 'וגו בשערי3 אשר וגר3
 

 ממצות פטור הראייה מ# הפטור כל / הלכה ב
 הטמא אבל, והערל והט7 הנשי� מ# חו) הקהל
 ישראל כל בבוא שנאמר הקהל ממצות פטור
 שהטומטו� ברור והדבר, לביאה ראוי אינו וזה

 . חייבות הנשי� שהרי חייבי# והאנדרוגינוס
 

 טוב יו� במוצאי, קורי# היו אימתי / הלכה ג
 חולו ימי תחילת שהוא הסכות חג של הראשו#

 שיקרא הוא והמל3, שמינית השנ של מועד של
 וקורא, קורי# היו הנשי� ובעזרת, באזניה�
, משובח זה הרי מעומד קרא וא� יושב כשהוא
 הדברי� אלה חומש מתחילת קורא הוא מהיכ#

' וגו שמוע א� לוהיה ומדלג שמע פרשת סו7 עד
 על תעשר מעשר וקורא תעשר לעשר ומדלג
 הברית מלבד עד וקללות ברכות סו7 עד הסדר
 . ופוסק בחורב את� כרת אשר

 

 בחצוצרות תוקעי# קורא הוא כיצד / הלכה ד
 ומביאי#, הע� את להקהיל כדי ירושלי� בכל

 אותה ומעמידי# היתה ע) ושל גדולה בימה
 עליה ויושב עולה והמל3 נשי� עזרת באמצע

 לחג העולי� ישראל וכל קריאתו שישמעו כדי
 תורה ספר נוטל הכנסת וחז#, סביביו מתקבצי#

 לסג# נותנו הכנסת וראש הכנסת לראש ונותנו
 להדרו כדי למל3 גדול וכה# גדול לכה# וסג#
 עומד כשהוא מקבלו והמל3, אד� בני ברוב
 כדר3 ומבר3 ורואה ופותח ישב רצה וא�

 וקורא, הכנסת בבית בתורה קורא כל שמבר3

 ומבר3 וגולל גומר שהוא עד שאמרנו הפרשיות
 ומוסי7 כנסיות בתיב שמברכי# כדר3 לאחריה

 בעמ3 אלהינו' ה רצה: ה# ואלו ברכות שבע
 בחרתנו אתה', וכו ל3 אנחנו מודי�' וכו ישראל
 והזמני� ישראל מקדש עד', וכו העמי� מכל
 ברכות שלש הרי, בתפלה שמברכי# כדר3

 שיעמוד המקדש על מתפלל רביעית, כמטבע#
 מתפלל חמישית, בציו# השוכ# י"בא בה וחות�

 הבוחר בה וחות� מלכות� שתעמוד ישראל על
 שירצה הכהני� על מתפלל ששית, בישראל

, הכהני� מקדש י"בא בה וחות� עבודת� האל
 יכול שהוא מה כפי בה ומתפלל מתחנ# שביעית
 שעמ3 ישראל עמ3 את' ה הושע בה וחות�
 . תפלה שומע י"בא להושע צריכי#

 

, הקדש בלשו# והברכות הקריאה / הלכה ה
 פ"אע בלשונה הזאת התורה את תקרא שנאמר

 . לועזות ש� שיש
 

 לב� להכי# חייבי# מכירי# שאינ# וגרי� / הלכה ו
 וגילה ויראה באימה לשמוע אזנ� ולהקשיב
 חכמי� אפילו, בסיני בו שניתנה כיו� ברעדה
 חייבי# כולה התורה כל שיודעי� גדולי�
 יכול שאינו ומי, יתרה גדולה בכוונה לשמוע
 קבעה שלא זו לקריאה לבו מכוי# לשמוע
 עצמו ויראה האמת דת לחזק אלא הכתוב
, שומעה הגבורה ומפי בה נצטוה עתה כאילו

 . האל דברי להשמיע הוא שליח שהמל3
 

 מאחרי# בשבת להיות שחל הקהל יו� / הלכה ז
 החצוצרות תקיעת מפני, השבת לאחר אותו

  .השבת את דוחי# שאינ# והתחינות
 ואפילו א"א. השבת את י#דוח שאינ# /ד"השגת הראב/
 שבעזרה הבימה מפני בירושלמי ופירשו דוחה אינו ט"יו

 שמענו העזרה את לדחוק שלא ט"יו מערב אותה ויעשו
.כתב כאשר התקיעות את מעכב שאינו מכא#
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