
  / שלום רוזנברג סוכות

 " וחידוש הברית הקהל"

 

אחת לשבע  מאורע המתרחשמיוחד, בחג הסוכות מתווסף השנה ממד שמשמעויות השונות ל

ד יג(: "-על כך קראנו בתורה בשבת האחרונה, בפרשת 'וילך' )לא ישנים.  ֹמעֵּ ִנים בְּ ַבע שָׁ ץ שֶׁ ִמקֵּ

ּכֹות ַחג ַהסֻּ ה בְּ ִמטָׁ ַנת ַהשְּ ב, שְּ לבְּ אֵּ רָׁ ל ִישְּ ר... ֹוא כָׁ חָׁ ר ִיבְּ קֹום ֲאשֶׁ ִשים ... ַבמָׁ ֲאנָׁ ם הָׁ עָׁ ת הָׁ ל אֶׁ הֵּ ַהקְּ

ת  אּו אֶׁ יָׁרְּ דּו וְּ מְּ ַמַען ִילְּ עּו ּולְּ מְּ ַמַען ִישְּ יָך לְּ רֶׁ עָׁ ר ִבשְּ ָך ֲאשֶׁ רְּ גֵּ ַהַטף וְּ ִשים וְּ ַהנָׁ רּו -א   ה'וְּ מְּ שָׁ ם וְּ יכֶׁ ֹלהֵּ

ה ַהזֹא י ַהּתֹורָׁ רֵּ ל ִדבְּ ת ּכָׁ  .הקהלמצוות זכר לממצווה זאת נשאר בידינו זכר,  ".תַלֲעשֹות אֶׁ

ספר זה, מכלול נאומיו האחרונים ובסיומו.  בספר דבריםקשורה קשר אמיץ  'הקהל'מצווה 

 יםהעומד של משה בערבות מואב ארבעים שנה אחרי יציאת מצרים, מופנה לדור הבנים

הברית  לדור ההורים. חידוש הברית בין הקב"המעין מהווה . הספר כולו לארץ כנסילה

ברית ערבות מואב איננה אלא ש ערבות מואב.ב , ברית סיני, נכרתת עכשיו מחדשהראשונה

את הברית בהר גריזים והר עיבל  שוב חדשאמורים בני ישראל להאחרונה. עם כניסתם לארץ 

הכלל,  זהותעל לשמור ניתן כיצד . הכרחי על רקע החיים והמוותהחידוש . כז( דברים)

 כרון הקולקטיביילשמור על הזניתן ? כיצד משתנים מדור לדור המרכיבים אותו רטיםהפכש

כאן נעוצה המשמעות של  ?תאריך תפוגה קרוב מדישל הכלל, זיכרון שיש בו פעמים רבות 

ה מצוות הקהל: "הקהל את האנשים הנשים והטף...  אָׁ ִירְּ דּו לְּ מְּ לָׁ עּו וְּ מְּ עּו ִישְּ ר לֹא יָׁדְּ ם ֲאשֶׁ נֵּיהֶׁ ּובְּ

ה-א   ה'ת אֶׁ  מָׁ ֲאדָׁ ם ַחִיים ַעל הָׁ ר ַאּתֶׁ ל ַהיִָׁמים ֲאשֶׁ ם ּכָׁ יכֶׁ חידוש הברית במצוות הקהל, הופך  ..."ֹלהֵּ

הבנים יתפסו את  מעין חידוש הברית.היא מצוות הקהל מתמדת המוטלת על העם. למשימה 

קריאת התורה, שמשה כתב לפני עומדת . במרכזה של מצוות הקהל, מקומם של יוצאי מצרים

ִויותו: "מ י לֵּ נֵּ ל ַהֹּכֲהִנים בְּ נָּׁה אֶׁ ה ַהזֹאת ַוִיּתְּ ת ַהּתֹורָׁ ה אֶׁ ֹּתב משֶׁ ל... ַוִיכְּ אֵּ רָׁ י ִישְּ נֵּ ל ִזקְּ ל ּכָׁ אֶׁ ". אכן, וְּ

 יורש את מקומו של משה. במעמד 'הקהל' כפי שנראה, המלך הקורא בתורה

 ו נבואה עצובהבסיומו של ספר דברים קוראים אנ. אולם, יש משהו נוסף במצוות הקהל  

ץשנאמרה למשה: " רֶׁ אָׁ ַכר הָׁ י נֵּ ֹלהֵּ י א  נָׁה ַאֲחרֵּ זָׁ ה וְּ ם ַהזֶׁ עָׁ ם הָׁ קָׁ יָך וְּ ב ִעם ֲאֹבתֶׁ ָך ֹשכֵּ ַבִני ... ִהנְּ ַוֲעזָׁ

ַרִּתי ִאּתֹו ר ּכָׁ ִריִתי ֲאשֶׁ ת בְּ ר אֶׁ פֵּ הֵּ . החטא והמחדל, הטעות והתעיה, החולשה (דברים לא טז) "וְּ

אלא נטעה בהחלטות, נמיר טוב ברע ונאה במגונה.  . נחמיץ הזדמנויות,יתרחשווהשגגה 

כך ולקטיבית. א מעין חזרה בתשובה קוהחידוש הברית לחדש את הברית. , בכוחנו לתקןש

ית " :בימי יאשיהו כאשר הקהיל המלך את העםהיה  ְך בֵּ לֶׁ הה' ַוַיַעל ַהמֶׁ הּודָׁ ל ִאיש יְּ כָׁ ִאּתֹו ... וְּ

ַהּכֹ  ִריתוְּ ר ַהבְּ פֶׁ י סֵּ רֵּ ל ִדבְּ ת ּכָׁ ם אֶׁ יהֶׁ נֵּ זְּ אָׁ א בְּ רָׁ דֹול ַוִיקְּ ַעד גָׁ ֹטן וְּ ִמקָׁ ם לְּ עָׁ ל הָׁ כָׁ ִביִאים וְּ ַהנְּ ... ֲהִנים וְּ

ְך לֶׁ י ... ַוַיֲעֹמד ַהמֶׁ נֵּ ִרית ִלפְּ ת ַהבְּ ֹרת אֶׁ ת ַאַחר ה' ַוִיכְּ כֶׁ לֶׁ ש... ה'לָׁ פֶׁ ל נֶׁ כָׁ ב ּובְּ ל לֵּ כָׁ ם ... בְּ עָׁ ל הָׁ ַוַיֲעֹמד ּכָׁ

 בימי שיבת ציוןימים ספורים אחרי סוכות, , . וזאת יעשה העם שוב(ג-בכג  כים במל)" ִריתַבבְּ 

ּכֹות: "(י-ח)נחמיה  ִבי סֻּ ִבים ִמן ַהשְּ ל ַהשָׁ הָׁ ל ַהקָׁ ֹאד... ַוַיֲעשּו כָׁ ה מְּ דֹולָׁ ה גְּ חָׁ ִהי ִשמְּ ר . ַוּתְּ פֶׁ סֵּ א בְּ רָׁ ַוִיקְּ



א   יֹום-ּתֹוַרת הָׁ טּוַבי... ֹלִהים יֹום בְּ פָׁ ת ַּכִמשְּ רֶׁ ִמיִני ֲעצֶׁ ביום כ"ד לתשרי ". ואחרי החג, ֹום ַהשְּ

ם" יהֶׁ ה ֲעלֵּ מָׁ ַשִקים ַוֲאדָׁ צֹום ּובְּ ל בְּ אֵּ רָׁ י ִישְּ נֵּ פּו בְּ סְּ את לבקש סליחה על חטאי העם ולחדש  "נֶׁאֶׁ

יה כתובה: "נָׁ הברית. הפעם באמָׁ  רֵּ תּום שָׁ חָׁ ַעל הֶׁ ִבים וְּ ֹכתְּ נָׁה וְּ ִתים ֲאמָׁ נּו ֹּכרְּ ינּוֲאַנחְּ נּו ֹּכֲהנֵּ ִויֵּ ", נּו לְּ

םאת החתימה, "וכל העם מלווה  יהֶׁ תֹוַרת ", "ַמֲחִזיִקים ַעל ֲאחֵּ ת בְּ כֶׁ לֶׁ ה לָׁ בּועָׁ ה ּוִבשְּ לָׁ אָׁ ִאים בְּ ּובָׁ

א   א  -הָׁ ד הָׁ בֶׁ ה עֶׁ ַיד ֹמשֶׁ נָׁה בְּ ר ִנּתְּ  ".ֹלִהים-ֹלִהים ֲאשֶׁ

ון בסיסי יותר הנכון לא רעיון חידוש הברית מופנה אכן, לעם כולו. אולם יש מאחוריו רעי

זאת היא מצווה מתמדת. מוטל עלינו לחדש את הברית, . רק לגבי הכלל אלא גם לגבי הפרט

 .חדשה עלייהלהתחלתה של אך מעבר לכך מצווים אנו בחידוש מתמיד של חיינו, להפוך ירידה 

רבי נחמן של  סיפורי שבעת הקבצניםלראשון סמל לדרישה זאת מצוי בדמות העיוור שב

בהלכות מספר  של רבי נחמן זקן שהוא תינוק. רבי נתן, תלמידו הגדול. העיוור הוא מברסלב

תפילין שב"ליקוטי הלכות" שמורו הגדול הזהיר אותנו "ואמר שאסור להיות זקן". אולם 

 של זקנה. הזקנה עליה אנו מדברים כאן אינה הזקנה הביולוגית. קיימת הגדרה עמוקה יותר

זהו סודו של . לחדש את הבריתמשהו חדש, שאינו מסוגל להתחיל  עם,, או הזקן הוא האדם

להתפלל )ליקוטי תפילות, ח"ב, ר' נתן מלמד אותנו  יובעקבות זקן שהוא תינוק.הסיפור,  גיבור

ותרחם עלי ברחמיך הרבים, ותשמרני ותצילני תמיד כלל: "לפרט ושהיא נכונה לתפילה פד( 

יה עבודתך זקנה וישנה אצלי לעולם, רק אזכה לחדש ל לידי זקנה לעולם, שלא תהושלא אפ

ים יואזכה לק ...עצמי בכל יום ובכל עת ובכל שעה לחדש כנשר נעורי להתחיל בכל פעם מחדש

ם: "ט(דברים כז, ) כרונם לברכה שדרשו על פסוקידברי רבותינו ז עָׁ יֵּיתָׁ לְּ ה ִנהְּ ", שיהיה ַהיֹום ַהזֶׁ

ותעזרני ותחזקני ותאמצני תמיד  ..ם נכנסתי עמו בברית.י בכל יום ויום כאלו היודומה בעינַ 

רק אחזק עצמי בכל עת לחדש הרצון .. אוש כלל.יאש עצמי לעולם שום ייבכל עת שלא אי

ף ולהתגעגע אליך ולעבודתך ברצון ולהתחיל בכל פעם מחדש, להשתוקק ולכסיותר,  דקדושה

 "....חזק חדש


