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ל יום   הָּ קָּ  ַה

יום טוב ראשון של חג הסוכות  של קריאת התורה במוצאי    ל"ה  ק  ה    מעמד  /  אנו מורגלים למונח "מצוות  מים ראשונים: 

דברינו  ראו  1.(יג- י  לא)דברים  והמלך קרא בתורהבבית המקדש  עם ישראלהתקהל בו מעמד  ,שנת השמיטהתום  שאחרי  

בציווי תואר, נמצא במקרא גם  שם ההשורש קה"ל כפועל או כ"הקהל".    אך יש עודבפרשת וילך.    לה  ק  ה  מעמד    –מצוות  

ויים בחניכת הל,  ר א יח(דבבמ העם )קד  במפפרשת צו(,    ד-ח גא  יקרפרשת ויקהל, ו לה א  שמות  )  יכתוובחנהמשכן    על

רשת וילך(, במעמד הר גריזים והר עיבל  דברים לא כח פבפרידת משה בסוף ספר דברים ) 2פרשת בהעלותך(, ח ט )במדבר 

  (, ח  )מלכים א פרק  בחנוכת מקדש שלמהבהעלאת הארון מעיר דוד  בהקמת משכן שילה )שם יח א(,  (,  ח)יהושע פרק  

ל  מעמד הקהראו דברינו בים שלא מנינו. רק ח( ומן הסתם עוד רא פרק י, נחמיה פעזרה )א ונחמי הקהל בימי עזר סובכינ

 .בעקבות אזכורו בפרשת השבוע   ל"ה  ק  "יום ה    ביטוי נתמקד בהפעם    3.ת וילךבפרש  הדורותלאורך  

ים  ַבע ֱאֹלהִּ ֶאצְׁ ים בְׁ ֻתבִּ ים כְׁ נִּ ֲאבָּ י לּוֹחת הָּ נֵּ ַלי ֶאת שְׁ ן ה' אֵּ תֵּ ֶכם  ַויִּ מָּ ֶבר ה' עִּ ים ֲאֶשר דִּ רִּ בָּ ל ַהדְׁ כָּ יֶהם כְׁ הָּ   ַוֲעלֵּ תֹוְך  מִּ ר  בָּ

ש אֵּ לבְׁ  הָּ הָּ  4(.ט י דברים  ) :יֹום ַהקָּ

 ת התורה לבה לקאסיפהיום  –פרשת שופטים יח טז דברים יוחס ליונתן ם המתרגו

ן ֳקָדם ּתּון מִּ ילְּ יִּ שַׁ ֹכל דְּ חֹו  כְּ ָי ֱאָלָהכֹון בְּ כַׁ יְּ תְּ אִּ יֹוָמא דְּ ָלא אֹוֵרב בְּ בְּ קַׁ מְּ ָיא לִּ טַׁ בְּ ֵמימָ ָנשּו שִּ יָתא לְּ יְּ ע נֹו  ר ָלארַׁ מַׁ שְּ מִּ יף לְּ   סִּ

יב ל דִּ ָי יַׁת קַׁ ן ֳקָדם יְּ יַׁת ֵאישָ ּוָרא מִּ מּותֱאָלָהָנא וְּ ָלא נְּ ָתא ֲהָדא ָלא ֶנֱחֵמי ּתּוב דְּ בְּ  5. ָתא רַׁ

 כ"יום הקהל"  הקהלמעמד  –פרשת וילך לא יא מדרש הגדול דברים 

ן,  מכירי אינן  והגרים ש  6ת זולעוה   לויד שהכל חייבין להכין לבם ולהקשיב אזנם ולשמוע, אפ. מלמ"באזניהם"

ראה וגילה ברעדה,  הכל חייבין לכוין לבם ולשמוע באימה וי,  לו חכמים גדולים שיודעין כל התורה כולהיאפ

ה בו  כיום שניתנ   - ל  הֵ קְּ הַׁ   יום  8: מכאן אמרו  7י, שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל. כיום שניתנה בו מסינ 

הקהל לי את העם  "  :תיב התםיב( וכלא  דברים  )  "ן ילמדומעול  ישמעו הקהל את העם למען  "   :כתיב הכא  :תורה

 9י(.  דדברים ) "תי וא  שר ילמדון ליראהואשמעם את דברי א

 
 בפרשת שופטים.  אגריפס המלךבסוכות. ראו גם דברינו  דברינו  –  שמחת בית השואבהוהתחבר לכבוד ולתפארת עם  1
ִריע", ככתוב: העם הקהלתאמצעי כ ים גם החצוצרותכרנזספר במדבר ב 2 ֹלא ת  עּו ו  ק  ל ִתת  ה  ק  ִהיל ֶאת ה  ק  ה   י ז(. במדבר " )ּוּוב 
 שנראה להלן. םקדושישבתחילת פרשת המיוחד ל" פו את "הקהוחז"ל הוסי  3
ִראפסוק ד: "  ק ירפב  .דבריםספר  ב פעמים    ר, עוד מספהר סיניכיום מעמד  י "יום הקהל"  ווחוזר הביט  4 ב ה  ת  ִמכ  ת כ  לֻּחֹּ ל ה  ב ע  תֹּ ִיכ  ן  ו  ׁשוֹּ

ת ֲעֶשרֶ  ִרים אֲ א  ב  ד  ך ת ה  ר ִמתוֹּ ה  יֶכם ב  ׁש ה   ֶׁשר ִדֶבר ה' ֲאל  יוֹּ א  נ ם ב  ִית  ל ו  ה  ק  י ם ה  ל  ַאל  " סוק טז:פ רק יחפ", ובה' א  ל ֲאֶׁשר ׁש  כֹּ ִעם ה'  כ  ת  מ 
ייָך ב  הֶ ֱאֹל ל ה' ֱאֹלה  ע  ֶאת קוֹּ מֹּ ף ִלׁש  ס  ר ֹלא אֹּ ל ל אמֹּ ה  ק  יוֹּם ה  ב ב  ר  נ י  י: "וק יפס   פרק דראו גם    ".תמּוא ָאֹל... ו      חֹּ ת  ִלפ  ד  מ  ה'  וֹּם ֲאֶׁשר ע 

ר ה' א  ֱאֹלהֶ  ב ֶבֱאמֹּ ר  חֹּ ֶהל  יָך ב  ק  י ה  א    ִליל  ם ו  ע  ם אֶ ֶאת ה  ִמע  י  ת  ׁש  ר  ב  ֶהלמעמד    בין   מה שמלמד על הקשר   -וכו' "  ד  ק    ובין יום הקהל.   ה 
ֶהלהפעולה היא:   ק  "יו , ושם העה  ם  רק בפסוקי  מקראומופיע ב  ן תורהליום מתודי  ייח י  כינו"יום הקהל" הוא    ם הקהל".צם הוא 

 . , רק בספר דברים הוא משנה תורהשהם בפרשות ואתחנן, עקב, שופטים  ו כאןשמנינ
מוע את  ִלׁש  ףבטים לקבל תורה לאמור לא נוסיאספו השום שניכם בחורב ביהלי יי אן לפנככל ששאלתם מִ "ובתרגום חזרה לעברית:    5

ִמן לפני   נִ א  ייקול הדיבור  בקצרה  כדרכו  אונקלוס על הפסוק מתרגם  ".  נמותראה עוד שלא  להינו ואת האש הגדולה הזאת לא 
  יוחס תרגום המגם ה  פרק י פסוק ד.י וב  וקפסט  בפרק  דברים  , וכך גם בתרגומו ליום הקהל בביומא דקהלא  -ל  הבפשטות: יום הקו

ִניׁש  ב  ": טעומוסיף מליונתן מצמצם בשאר המקומות,  איוֹּם כ  ל  ה  כ  "", או ת ק  ִאת  א ד  מ  יוֹּ ה  ב  אנ ׁשּו ק  ,  אבל כאן .יום שנאספו הקהלב -" ל 
ףם: "דברי העאולי בגלל    לקבלת התורה.ו השבטים  בו נאספש ב ליום  ים יח טז פרשת שופטים, הוא מרחיבדבר ס  ע  ִלׁש    ֹלא אֹּ ת   אֶ מֹּ
ל ה ל  קוֹּ דֹּ ג  ׁש ה  א  ֶאת ה  י ו  זֹּ   ה' ֱאֹלה  ֶאה  ה  ֹלא ָאמּו את ֹלא ֶאר  ד ו  רּו אֶ : "פרשת יתרו כ טז    ותשמת דבריהם ב", אשר מזכירים אתעוֹּ אמ  יֹּ ל  ו 

נּו ֱאֹלִהים ֶפן נ מּו ר ִעמ  ב  ד  ַאל י  ה ו  ע  מ  ִנׁש  נּו ו  ה ִעמ  ת  ר א  ב  ֶׁשה ד   ". תמֹּ
ולדות  לתו  יאת מגילה ל"לועזות", מגילה פרק ב משנה א. רעל ק  דוברים ומבינים עברית, ראו  דים שאינםיהו, הם  " זותהלוע"או    6

 . כאןהמדרש הגדול, ראו 
 .לה  ק  ה  מעמד  –מצוות  דברינו בר וכן , ראו במקו הלכות חגיגה פרק ג הלכה וברמב"ם של הונו כלש עד כאן 7
  ו נאצמ   אל  ךא  ,רתוי   םודק  רוקמ מ  שרדמהט של  הלשון "מכאן אמרו" נשמעת כציטו שהיא העיקר.  ש הגדול  המדרואילך, תוספת    מכאן  8

   .ר עינינו יבורךוהמאי הזכ רוקמ
אסופת  .  ם מאד בחז"למצומצ,  )ובכלל(  בהקשר זהמונח זה  אזכור  יום מעמד הר סיני,  קהל" הוא  במקרא "יום ה אינו ש שר  ת למרו  9

ל המתקיים אחת לשבע  ה  ק  ה  אר של מעמד  כתוה  הקהל", וגם זאזכור של "יום  ד שמצאנו בו  ר היחיזו היא המקומאוחרת    מדרשים
אזכור עקיף    " שבמקרא ע"י היקש פסוקים וע"ילה  ק  ה  "יום    עם  לה  ק  של מצוות ה    'הקהליום  'ושר היטב את  ש קהמדר  ,עם זאת .  שנים
" של לה  ק  ה  גדולה של "יום  לשחזר את החוויה ה  היא  לה  ק  ה  . מטרת מצוות  עשרת הדברותמעמד  ההיסטורי של    ל"ה  ק  "יום ה  של  
מקור נוסף שמצאנו במדרש    ". יינברעדה, כיום שניתנה בו מסאה וגילה וע באימה ויר הכל חייבין לכוין לבם ולשמ "רא. ולפיכך:  המק
קורא  הדן מה המלך    'ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קסל, הוא מדרש  ה  ק  ה  ד מצוות  מלמעגם הוא  מתייחס  ,  'הקהליום  'על  

  . לה  ק  ת ה  ום מצווא יהו  'הקהליום  '  ,אן כגם    . "נה תורה בלבדאים ביום הקהל אלא משאין קור  :ריםרים אומאח...    במעמד הקהל: "
רות  באת עשרת הד  ל קראוה  ק  סיוע יפה לדעה שבמצוות ה  נראה שיש  ,  הוא יום מתן תורהבמקרא  "  לה  ק  ה  "יום  שראינו שלפי    אבל

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93-%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%9C#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a2%d7%9e%d7%93-%d7%94%d7%a7%d7%94%d7%9c-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a2%d7%9e%d7%93-%d7%94%d7%a7%d7%94%d7%9c-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%91%D7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?midrashim=%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93-%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%9C#gsc.tab=0
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 כיפור יום  –ת עקב פרש י ד ברים חזקוני ד

 10שרה בתשרי. ביום ג' בשבת בע -ויתנם ה' אלי 

 12הפך "יום הקהל" ל"עצרת" איך  – 11דברים ט יהכתב והקבלה 

רגם אונקלוס ויונתן בן  ; ושם ת13... מן  , לק "יום הקהל" בשם  תן תורה  את יום מה  התורקראה  ג' מקומות  ב

הל לפי שבו  הקונקרא יום זה בשם יום    14; "א אורייתאלביום הקהל ביום דאתכנשו שבטיא למקב"זיאל:  עו

'  המור  ב באאשר עמדת לפני ה' אלהיך בחור"יום    :אמר  בפעם ראשונה, אשר מזהישראל    י בנקהלה כל עדת  נ

  15דברים ד י(. )" הקהל לי את העםי אל

עצרתרבות  והנה בשם  השבועות  חג  את  קראו  המקומות  שבכל  והתלמוד  המשנה  חכמי  ,  תמוה  הואש...    ינו 

כות, אבל את חג השבועות  וום שמיני של סיום השביעי של פסח וירת רק את  אה בשם עצוביותר שהתורה לא קר 

תורה  אנו בשם עצרת, על מה שמצסמכו רז"ל בקריאת  ר שלומ  נראה  והיה  !קראה בשום מקום בשם עצרת  לא

; תצרלקרוא את יום זה בשם ע.  ... ומזה הרשו  "הקהליום  "   שה מקומות בשםושנקרא יום מתן תורתינו בשל

ם עצרת שבפי  שהנה    16...  כנישין  –תרגום עצרת  ,  "ביום השמיני עצרת"לה ואסיפה, כמו  ין קהשהוא גם כן לשו

ל הרמז ריש מס' שביעית בנתינת  חבט הרב בקוהקהל שבפי משה רבינו ע"ה. וכמה נת ם יוםצמו שרז"ל הוא בע

  17שם עצרת. טעם קריאתם 

הו לא היה מעולם וכמהו לא  וה את יום הנכבד והנורא הזה אשר כמ למה קרא מש  :אמנם הדבר בעצמו תמוה

יתרון מעלתו על אחרים, לא  רכו וודל עקראת כל דבר בשם לפי גלהלא מן הראוי    ?לבד   "הקהל  יום" יהיה, בשם  

ויקהל עליהם  "כמו    ם לגנאי,העדה גלת כל  יוכבר מצאנו קה   .פשוטים פחותי הערך  ופל גם על דבריםבשם הנ

  18, ולמה זה הוריד משה את כבוד היום בקריאת שם שאין לתפארת לו? "קרח את כל העדה 

לה ותפארת, ככה  י ת עולם בשם בתהמשאר ימו ם זה כי כמו שנבדל יו  .ןכ תנותו עשה ודת ענויממ  כי משה ויתכן 

ומתוך שבח היום בא    19.םניתן בראשו בו ביו אר בני אדם בכבוד והדר ובכליל תפארת אשר  נפלא משה בו מכל ש

 
ו עשרת  נו נתבדומה למתן תורה ב   ,םכל ספר דברי  לו, גם לא אתוכרה  , לא את ספר התוועכ"פשל פרשת ואתחנן )בין השאר(  

 הוא משנה תורה.  הם בספר דבריםבהקשר עם מעמד הר סיני  "לה  ק  יום ה  "של במקרא ורים כהאז כלר שושוב נזכי  ברות.הד
ת":  הוא  אותו מפרש כאן חזקוניהמלא  הפסוק    10 לֻּחֹּ ל ה  ב ע  תֹּ ִיכ  ב  ו  ת  ִמכ  ן  כ  ִראׁשוֹּ ת    ה  יֶכם  א  ִרים ֲאֶׁשר ִדֶבר ה' ֲאל  ב  ד  ך  ה  ב  ֲעֶשֶרת ה  ר ִמתוֹּ

ל ה  ק  ם ה  יוֹּ ׁש ב  א  ִית    ה  יו  ל  מזכיר  . אבל חזקוני  " הוא יום מעמד הר סינילה  ק  ה  , "יום  לעיל   4הערה  שכבר הזכרנו ב  גם בפסוק זה ".  נ ם ה' א 
  הכיפורים  םמעבודת יו ן הגדול קורא בתורה כחלקת המקדש והכהנאסף בבי העם ות לדור כיפור שבוהוא יום  ,רחקהל" א"יום לנו 

הסליחה  השלים את  יום שה על חטא העגל וניתנו לוחות השניים! ליחהיסטורית הוא היום בו הושלמה הסו, )יומא פרק ז משנה א(
  ת השבת בפרש ?לוחות שניים כראשוניםדברינו  ורא . והחזיר את הלוחות שנשברו חטא העגל שבא לאחר "יום הקהל"הכפרה על ו

שנת  )במוצאי    יום טוב הראשון של חג הסוכות וף מעמד הקהל במוצאי  ריובצ.  ביום כיפור   לוחות שנייםן  מתיום    –ם כיפור  יו וכן  
הי  קבלנ,  שמיטה( לדורות, הם ארבעת  הגבלה'  'ימי  כיפור  מים  מעין  יום  ליוצאי מצרים    ל חשבון חדשיחלסוכות בהם מת שבין 
 ת. כובחג הסו ותלסוככסה ומ לכפות רכיפומראו דברינו  ,ולדורות

   .אייגרבצעירותו למד תורה אצל רבי עקיבא  גרמניה, 19מאה מליאל מקלנבורג )מעקלענבורג( בי ב"ר גהרב יעקב צ  11
,  , אבן עזרא ם "מקרא הראשונים הקלאסיים: רש"י, רשבגם לא בפרשני ה,  " במדרשי חז"ליגענו ולא מצאנו התייחסות ל"יום הקהל  12

 בפרשנים המאוחרים. מעט לי יקר, אור החיים וכו'. אבל מצאנו כרמב"ן וכו', גם לא בפרשנים 'האמצעיים' כגון: ספורנו, 
 . שנראה עוד להלן , דברים י דלמקור רביעי הוספנו אפשרות לעיל, ואנחנו 4הערה  הרשימה בראו  13
 ". ביומא דקהלא -ל היום הק" להרחיב ולפרש: אונקלוס מתרגם בקצרה ובלי יונתן. תרגום  תרגוםב רק כך , לעיל  ולפי מה שראינ 14
 . על פני הפסוקים האחרים לעילדווקא פסוק זה   יף הכתב והקבלהמשום מה, מעד לעיל.  4הערה  שהצענו ב יהפסוק הרביע 15
ן, היינו ולכנישתא או כנישת,  א(כ  העמוס  ,  די  יואל אכג לו,    רא )ויקראבמקתרגום המילה עצרת  של  דוגמאות  והוא מביא כאן מספר    16

 . , היינו התקהלותהתכנסות 
כּות  הרב המקובל  של  משנהל פירוש  הרמ"ז(  קול  הרמז )קול    וונתו כאן לחיבורנראה שכ  17 קשה. גם אם    אבל עדיין  .משה בן מרדכי ז 

יני עצרת  שבתורה הוא שמעצרת    םש ל' ובעל אותה משמעות, עדיין לא ברור מדוע חכמים בחרו בה  ק  שם דומה ל'יום ה  רת' היא  'עצ
 , יום הביכורים. תושבוע שמות ברורים במקרא: חג הקציר,  חג זהשיש לי לבלבל, ומה גם שעשומה  – ()או שביעי של פסח

  חוזר הוא  ,  חג השבועותחז"ל לקרוא להוא המקור לשם "עצרת" שנתנו    שבתורה  "לה  ק  ה  כתב והקבלה ש"יום  סביר ההאחרי ש  18
עובדה הפיסית  ה, שהרי יום התקהלות הוא שפה נמוכה שמציינת את ה יום השגב של מתן תורלמקרא עצמו ותמה לפשר כינוי זה ל

 ש לנו במקרא גם התקהלויות לרעה כמו במחלוקת קרח?! ישל התקהלות, ומה גם ש
ני ההוד של משה?  : "כליל תפארת בראשו נתת לו בעומדו לפניך על הר סיני". מה מקור "כליל" זה? קרשבת  ת שלבשחרי   כפיוט  19

 זוהר? המצאת הפייטן? 
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 21. שבח עצמו ויתרונו רמלהעלות על שפתיו את כבוד היום ומעלתו, לבלי הזכי ת עצמו לכן מנע א 20. לשבח עצמו

 22מנע מלעורר על שבח עצמו. יבכדי לה ",יום הקהל "בשם פשוט  רהות  תן את יום ממשה  אלזה קר

 עלות ביחד של התיום   –ם פרשת שופטיח טז יים רש"ר הירש דבר

סיון עצמכם  יומנ  .עמד כל קהלכם לפני ה'  ,הדעת  ר היום, בעירנות ובצלילותלאו  בחורב  -"  רב ביום הקהלובח"

אדם מוליד מתוך עצמו תוך כדי התעלות על  דבר ש  ין זהבר ה' אל האדם". ראיתם שאלמדתם שם מה פירוש "ד

לא  ד(. ו , דברו הגיע אליכם, "פנים בפנים דבר ה' עמכם" )לעיל ה עצמו או מתוך בלבול החושים. ה' דבר אליכם

, שה'  ושמעתם את הדיברות הראשונים של התורהסיון זה אלא כולכם הייתם נקהלים  ייחיד מכם התנסה בנ 

ידבר  כי  היום הזה ראינו  "  -תה זו לכם עובדה ודאית שהתנסיתם בה בעצמכם  תם והיז ראינתן לכם בהתגלות. א

 23(.שם שם כאהאדם וחי" )אלהים את 

 24הגלותבעקבות  שינוי השם  –  רד"צ הופמן פרשת אמור

  בראשונה נקרא החג "שבועות" על שם גמר הקציר, שארך שבעה שבועות, "שבועות חוקות קציר" )ירמיה ה 

ר ולא היה להם עוד שבועות קציר, לא היה עוד השם הזה מן הענין ואפשר  כַׁ ל הנֵ י ישראל אאו בנ כד(. וכשב

הצד החקלאי אבד  שעורר עצב על אבדן אדמת המולדת, וכך עלתה חשיבותו ההיסטורית של החג, מאחר ש

העם  יום בו עמד    (,טז  ד; יח  י; י  ערכו. אז העלה החג את זכרון היום הגדול הבלתי נשכח, "יום הקהל" )דברים ט

החרות )פסח( אבדה,  .  " מול הר סיני, כדי לשמוע את מצוות אלוהיו. לכן הוחג אותו חג ביתר פאר"בלב אחד

תורה )שבועות(, הנכס היקר מעל לכל, השריד היחיד מהדרת  איסוף הפירות )סוכות( נשכח, ולא נשארה אלא ה

לפני ה פעם האבות,  כפי שהתאספו  ולהל  ',ימי קדם. העם התאסף,  ולחוג בשמחלהודות  "יום  הל  הפך  וכך   ,

ליום האסיפה החשוב ביותר, ליום ה"עצרת" המיוחד ומחשבות אלו מעוררות את ההשערה, שכבר  .  הקהל" 

 25תורה.  - יכו את חג השבועות בתורת יום מתן  בזמן גלות בבל הער

 של פרשת קדושים ל ה  ק  ה   – 26יט בפנים יפות ויקרא 

 
,  צמו כמי שעמד בין עם ישראל והקב"ה ע מהלל ומפאר את    ם מתן תורה, ישתמע שהוא גםאת יויהלל ויפאר אם משה    עשוי לבוא.   20

   ה ה(.שמות כ טז, דברים ראו  ) עירוגודל האפני מוד בלע שאינם יכוליםבני ישראל כאשר ראו 
   כדי להימנע להזכיר שבח עצמו )גם בעקיפין(. 21
אם בגלל זה לא נזקקו לו  הים במקרא לטוב ולמוטב )וכמותו יש רב סוף דבר, "יום הקהל" איננו תיאור גבוה ונשגב ליום מתן תורה 22

ועשרת   זה ליום מעמד הר סיני'רגיל'  משה בביטוי  ב והקבלה, בחר  , מסביר הכתהמדרשים והפרשנים הקלאסיים?(. ודווקא בשל כך 
צת  בחרו חז"ל בשם "עצרת" לחג השבועות )שהפך במרו  ,תב והקבלההכמדגיש  . בה בעת,  , שמא יחשדו שלשבחו הוא דורשהדברים

האם "עצרת"    מיניה וביה?ותר עצמו  ס הוא  ונח זה מקפל בתוכו את "יום הקהל". האם אין  מתן תורה( משום שמ  השנים גם לחג
צריך    שמיני של סוכות?שמו של  הוא  ר המירו את "יום הקהל" ב"עצרת" שבמקרא  הוא שם מכובד יותר? מה הרוויחו חז"ל כאש

ספר  ". ראו דיון על כך בדברינו  אמרו  ת שספר דברים "משה מפי עצמוושהוא מצטרף לדע ריו  בבין כך ובין כך, למדנו עוד מדעיון.  
 . תורהמשנה  –דברים 

ִרים ֲאֶׁשר ִדֶבר ה' עִ ...    וק בדברים ט י שבראש דברינו: "סועל הפ  23 ב  ד  ל ה  כ  יוֹּ כ  ׁש ב  א  ך ה  ר ִמתוֹּ ה  ֶכם ב  למ  ה  ק  ביום אומר הרב הירש: "  ,"ם ה 
המחבר את ירידת משה    כה- יט כשמות  פירושו בלמפנה    , והוא"חזר אל העםהעם התקהל לפני ה' בלא מתווך, ואפילו משה    -  הקהל

  ."י אם אל משה כפי שניתנה אל העםהתורה היתה אמורה להינתן לא רק ביד משה, כרגע לפני התחלת עשרת הדברות: "הר  המ
"ויחן    כדרשות על: העמידה ביחד )כפולהשל התעלות  ום הקהל" משמעות  ך הפוך מזה של הכתב והקבלה, רואה הרב הירש ב"יבמהל

, הנה הוא יורד מההר  ' דיבר אליכם"! ואם מישהו חושש לגבי מעמדו של משהה: "אמצעית-וההתנסות הבלתי  ,ישראל נגד ההר"(
בו  יום    –. והרי לנו משמעות נוספת של "יום הקהל"  ות )הראשונים לפחות( כמותם את הדבר שומע  ביחד עם כל הקהל ו  ועומד

 קהל ישראל'. ' המנהיג מתמזג עם
 . ' עם דרך ארץתורה 'ת  אסכול, גרמניה, מראשיה 20-19, מאות  צבי הופמן רבי דוד  24
הופמן מצטרף    25 והצעת הלרד"צ  )וחג הקציר(  "עצרת"  השם  קבלה שהכתב  לחג השבועות  נתנו  "יום הקהל" שחז"ל  בא בעקבות 

ח בהמרה  מה הרוו ו  שם מכובד יותרהוא  "  "עצרתוכבר שאלנו אם  קבלה שמנמיך את "יום הקהל" )הגוד לכתב ויאך בנ.  שבמקרא
הנושא  מפאר ומרומם את "עצרת" וממילא גם את "יום הקהל". ובכחמישים שנה(,  בדרכו של הרב הירש )שקדם לו הולך   אהו , (?זו

מדוע ומאימתי הפך חג השבועות לחג מתן תורה  הוא    פירושו לתורה(ב עוסק בו שם )ובמקומות רבים אחרים  רד"צ הופמן  שהמרכזי  
של    תסקירה היסטורי שלו מבוסס על    הסברהו רבים וטובים )כנראה נעשה דבר זה בתקופת הגאונים(.  נכבד שדרשו ודשו ב נושא    –

, התרוקן  מנחה חדשה"("בחג השבועות  )ומבית המקדש שם הובאה    עבודת האדמהיחוק מ. בעקבות הגלות והרתולדות עם ישראל
גם לשיטה זו לא ברור  אך  ל מתן תורה.  ש  "יום הקהל"להדגיש ביום זה את  "הצד החקלאי" של חג השבועות וחכמי ישראל חזרו  

  ץ "יום הקהל", או שמא חג הקהל. בין כך ובין כך, אנו שזכינו לחזור ולהתנחל באר ט את השם "עצרת" ולא פשול מדוע העדיפו חז"
רוע  איפוחתת והולכת עקב ריחוקנו מהאדמה שהפכה לנדל"ן( עם    את אופיו החקלאי המקורי של החג )במידה  ם, משלביהאבות 

 ". , שהרי "אם אין קמח אין תורה ואם אין תורה אין קמחתן תורה הוא "יום הקהל"מ
 .18, פולין מאה  איש הורוויץ(פינחס ב"ר צבי הירש הלוי הורוויץ ) ירב 26
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הקהל מפני שרוב גופי תורה תלוין  מלמד שנאמרה פרשה זו ב"  :"ירשפירש    –   ראל"י ישנ דבר אל כל עדת ב"

]מגילה יג    "כל דבריך אחד הם"ו שכתוב  כמכל התורה כולה הוא משורש אחד  ו ענינו לפי שפרשנכבר  ...    27" בה

פרשה    כךל  28. כג[  ז  מואל ב]ש  "ומי כעמך ישראל גוי אחד"מו שכתוב:  אחדות כמ  , וכן שורש כנסת ישראל הואא[

יום  " תן תורה  ה ליום מ וכענין זה קרא מש  .בהקהל דהיינו כל הקהל כאחד  רה נאמרהרה בה רוב גופי תוזו שנאמ

לא היו יכולין לקבל שורש הדברים    ,ברותכל התורה כולה בעשרת הדי' יתברך  השכלל    תן תורה, כי בעת מ"הקהל

 29. ות כלולין בתוכהת הדיבר ה זו עשר ה[ שפרש וכן אמרו בויקרא רבה ]כד עד שנקהלו כולם באחדות,

 אחרית דבר

דרשני. האם ראו בביטוי זה   אומר,  מקרא הראשונים הקלאסייםבפרשני הו  " במדרשי חז"להתייחסות ל"יום הקהלמיעוט  

ג  נוסף על שמות החבאם משעה שהתקבלו "עצרת" ו"זמן מתן תורתנו",  'דבר פשוט' שאין מה להאריך ולדרוש בו? ה

מחלוקת בגמרא באיזה יום בדיוק בחודש סיון ניתנה  האם כל זה קשור ליום?  כינוי ללהוסיף עוד    ו לנכון , לא ראשבמקרא

  ימי הקהל למיניהםהאם הרחבת  מתן תורה?  יום  התחברו חג השבועות ו( ולכך שרק בתקופה מאוחרת  שבת פו ע"ב)התורה  

"יום הקהל" על שולחן    העלות אתשהשכלנו ל  או כך, נקוהכך  פעמי?  - )בהערה האחרונה( האפילה על "יום הקהל" החד

ואולי גם על שולחנם של חוקרים ובעלי תריסים שישכילונו עוד  השבת של   וישקונו  שלומי אמוני ישראל באשר הם 

 בנושא זה.מימיהם הטובים  

 שבת שלום  

 מחלקי המים 

יום בת קול יוצאת מהר חורב  ויום  בכל  "  : משנה ב  מסכת אבות פרק ועל  יכין    - תפארת ישראל  ראו פירוש    :מים אחרונים 

שתיירו באזור    נוסעיםעדות של  בפירושו למשנה זו  צטט  . הוא מ"לבונה של תורהאוי להם לבריות מע  : ומכרזת ואומרת

כעין קול רעם דברים ואין מבין. תמיד קול הברה    רר שממעל לההוי באר סיני נשמע  עכשיו סביב להם  גש: "ספרוהר סיני ו

להאדם להזכירו מתן תורה. וכי עכשיו ירעם על הדור שאינן מכבדין  שמעים שם יתנו רמז  קולות הנהש...    פלא  וזה דבר

ת  ו בה. וזהתן תורמהל בעת  ביום הק  שנשמע אזהחוזר מקול הגדול  מצותיה כראוי. וזהו הקול הקטן  ה כראוי לשמור  אות

הוא  שבועות  ה בחג    בת קול בסיני ובבית המדרשראו דברינו  אשרי אוזן ששומעת כל זאת. ובאשר לנו,    ".קול דקאמר הכא 

 .הוא "יום הקהל"חג הקציר,  

 
 

 
 ."לה  ק  מלמד, שפרשה זו נאמרה בה  : "ה דכויקרא רבה על בסיס   27
א(, כפי שהוא מחבר  לא ע"ת  שב ללמוד את כל התורה כולה "על רגל אחת" )בגמרא    הלל להיענות לבקשתו של הגר  יכול היהולכן    28

 הכל "משורש אחד". כי  –  נויר בקטע שהשמטנו וקצרומסב
ק  טו טו: "דבר  במספר  על הפסוק ב  ווכך גם פירוש   29 ל חֻּ ה  ק  ר  ה  ג  ג ר ה  ל  ֶכם ו  ת ל    : לכך אמר בלשון יחידמוסיף שם: "הוא  ו  וכו' "ה ַאח 

". התקהלות בני  קהלת יעקב  במקום  לת יעקב, כי ניתן התורהלנו משה מורשה קה   תורה צוה, וזהו שאומר הכתוב:  היך אנכי ה' אל
שמעות "יום הקהל" כיום של כח הציבור  מאת    הירש( מדגיש גם הוארב  פירוש זה )שקדם ליעקב היא שאפשרה את מתן התורה.  

ה )עם כל החיבוריות  שאיננו יום מתן תור  , ושיםפרשת קדזה שנזכר בתחילת    אחר, ל  ה  ק  ה  , אבל נזכור שפנים יפות מתייחס לביחד
לכל    י ואיך התקיים ואולי כוונתושלא ברור מת  מעמד הקהל של ספר דברים. זה "הקהל" של ספר ויקרא  לא יונית היפה( וגם  הרע

ו ת בפרשת  עשרת הדברו בדברינו  זה  מיוחד  "הקהל"  ראו על    שמיעת דרשה מפי חכם. מעמד של כינוס קהל רחב ללימוד תורה 
ִאם כ  מלחכמים, כ ש"קהל" הוא גם כינויר ינזככאן  .קדושים ת ו שמצאנו בדרשות על הפסוק: "ו  א  ל ֲעד  ר  ע  ל יִ ִיש  ר מ  ב  ם ד  ל  ֶנע  גּו ו  ינ י  ׁש 

ל וכו' ה  ק  ו ומועדו אינם ברורים, הוא ההרחבה של "יום הקהל" של נזה של ספר ויקרא שזמהקהל"  . נראה שדווקא ")ויקרא ד יג("    ה 
אלוהית  ה מתורה  כוהפל" החכמים  "קה  להרחב ואתורה אל הקהל  ירדה הבו    יום מתן תורהמזכיר את  ו  ל כינוס שבקדושהלכהמקרא  

ינו"  : "ושמענו ועשיםראך בשחזור בספר דב,  (זכד  )שמות  עפ"י ספר  "  נעשה ונשמע"ואמר  עמד העם  "  לה  ק  ה    יום"ב  .לתורה אנושית 
  -   םשבע שני בבבית המקדש פעם  ל"  ה  ק  "יום ה  ם את  ג   ףבא ספר דברים ומוסי  (.שיטת רמב"ן בנעשה ונשמע  , ראו הדףה ד  )דברים

במהלך הדורות  ונים שהתמסדו  ל" שה  ק  בספר זה. בא ספר ויקרא ומרחיב ל"ה  אים  רבו קו  משנה תורההוא  ר דברים  דווקא בספ
ם הקהל' הוא יום כיפור בו ניתנו לוחות שניים )ובו העם  בא פירוש חזקוני ומזכיר את 'יו. ודרשות חכמים בציבור בכינוסים שונים 

הקהל" משמעות רחבה של כינוסי תורה    האם קיבל "יוםמתקהל בית המקדש והכהן הגדול קורא בתורה, יומא פרק ז משנה א(.  
.  יום מתן תורהבועות  שלא בכדי נקרא חג הש  ל" החד פעמי? וכבר אמרו החסידיםה  ק  בכל מקום ומועד עד שאלה האפילו על "יום ה  

   הוא פעם בשנה, אבל קבלת התורה היא יום יום.מתן תורה 


