
להקהיל ולהתקהל – בכח המלך
)עיבוד משיחת שבת פרשת נצבים-וילך תשמ"ז – בלתי מוגה(

הקטעים המודגשים הם ציטוטים )מתורגמים( מהשיחה "בלשון הרב"

כלל ופרט וכלל 

פרשת נצבים פותחת בסודה של ההתקהלות הנכונה: 
יֶכם  ּלְֶכם ִלְפנֵי ה' ֱאלֵֹקיֶכם: ָראׁשֵ ּכֻ ִבים ַהיֹּום  ם ִנצָּ "ַאּתֶ
ַטּפְֶכם  ָרֵאל:  ִיׂשְ ִאיׁש  ּכֹל  ְוׁשְֹטֵריֶכם  ִזְקֵניֶכם  ְבֵטיֶכם,  ׁשִ
ׁשֵֹאב  ַעד  ֵעֶציָך  ֵמֹחֵטב  ַמֲחנֶיָך  ֶקֶרב  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְוֵגְרָך  יֶכם  נְׁשֵ
ה'  ר  ֲאׁשֶ וְּבָאָלתֹו  ֱאלֶֹקיָך  ה'  ְבִרית  ּבִ ְלָעְבְרָך  ֵמיֶמיָך: 

ָך ַהיֹּום". ֱאלֶֹקיָך ּכֵֹרת ִעּמְ

מתוארת כאן התאחדות מוחלטת בין כל הסוגים בעם 
ישראל, המתבצעת לפי סדר מדוקדק של "כלל ופרט 
וכלל": ראשית, נצבים בני ישראל ועומדים "כולכם", 
בהשוואה אחת לפני ה' – ללא כל התייחסות להבדלים 
ביניהם. בשלב שני, מפרט הפסוק עשר סוגים שונים 
בעם, ולבסוף – עוברים כולם "בברית ה'", המסמלת 
התאחדות מוחלטת, "להיות שניהם עוברים בתוך גוף 
אחד להיות לאחדים... כאילו נעשה לבשר אחד"... 

שנעשים כולא חד עם מהותו ועצמותו יתברך.

מנת  על  ההכרחי  התהליך  את  מרכיבים  אלו  שלבים 
שאינה  מושלמת  אחדות  הבריאה:  למטרת  להגיע 
שוללת את הפרטים ואינה מתעלמת מהם, אלא מגלה 

בהם נקודה אלוקית עצמית המאחדת את כולם.

דווקא היום השישי 

תהליך זהה מסמלים הימים שבין כ"ה באלול לראש 
השנה:

של  במאמרו  העולם,  בריאת  החלה  באלול  בכ"ה 
ואת  השמים  את  אלוקים  ברא  "בראשית  הקב"ה: 
הארץ" – משפט אחד, הכולל בתוכו את כל הפרטים 
"את   – הבאים  הימים  בששת  להתהוות  העומדים 
לרבות  הארץ  ואת  תולדותיהם,  לרבות  השמים 

תולדותיה".

כ"ה באלול הוא היום בו נוצרה לראשונה התהוות של 
חומר גשמי כלשהו, "יש מאין", אשר מהווה "כלל" 
הבריאה  צפונה  בו  הבריאה,  לכל  שקדם  ראשוני 
כולה על כל פרטיה – אך ללא כל אפשרות לראות את 

ההבדל בין אותם פרטים.

במשך ששת ימי הבריאה, קרמה הבריאה עור וגידים 
והפרטים השונים שבה החלו לבצבץ, שלב אחר שלב, 

לכדי  שהגיעו  עד 
ומושלם,  מוכן  עולם 

מחולק ליבשות וימים, צמחים ובעלי חיים, וכל מה 
שמוכר לנו כחלק בלתי נפרד מהעולם הזה.

רק בסוף, ביום השישי – נוצר האדם, בחיר הבריאה. 
ממעל  אלוקה  חלק  הושתל  בתוכה  אלוקית  יצירה 
ממש – "יחידה לייחדך". אדם הראשון נברא יחידי 
)בשונה משאר בעלי החיים שנוצרו בזוגות(, ודווקא 
בכוחו היה לאחד את הנבראים כולם, להקהיל אותם 
לפני  ונכרעה,  נשתחווה  "בואו  להם:  ולקרוא  סביבו 

ה' עושנו" – הבה נכתיר את הקב"ה למלך עלינו!

לכן נבחר דווקא היום השישי לראש השנה, ודווקא 
עליו אנו אומרים בתפילות היום: "זה היום תחילת 
מעשיך". גם כ"ה באלול כולל את כל הבריאה כולה, 
שזוהי  אלא   – פרטיה  כל  את  "מאחד"  ולכאורה 
מתייחסת  שאינה  )"היולית"(  מופשטת  התכללות 
 – הפרטים  של  למטרתם  מביאה  ואינה  לפרטים, 
ההקהלה  דווקא  הבאים.  בימים  ולהתגלות  לצאת 
לאחר  השונים  הפרטים  נאספים  בה  הסופית, 
אחת  מנהיגות  תחת  ומתבטלים  גילוי,  לידי  שיצאו 

היא   – לה'  ולכרוע  להשתחוות  להם  הגורמת 
 המטרה של כל ששת ימי הבריאה.
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משמיטה – ל'הקהל' 

השנה, משקף השבוע שבין כ"ה באלול לראש השנה 
מעבר נוסף – משנת השמיטה, לשנת "הקהל". מעבר 
עמוק  מאחד  תהליך  של  לשלימותו  אותנו  מביא  זה 

וארוך-טווח, לו מצפים אנו שבע שנים:

הפרטים  את  מייצגים  באדמה,  העבודה  שנות  ששת 
משלו,  ארץ  חבל  שבט  לכל  ומובדלים:  המחולקים 
גבולות נחרצים  ולכל אדם שדה וכרם משלו, בעלות 
האסורים בהסגה. אף העבודה עצמה מתבצעת בצורה 
שונה בין שדה לשדה, בהתאם ליכולותיו וכשרונותיו 

של בעליה.

עובדי  את  ומכוונת  הכל,  את  עוצרת  השמיטה  שנת 
מכל  שובתים  הם   – ה"כלל"  אל  לחזור  האדמה 
שדותיהם  את  עוזבים  הפרטיות,  מלאכותיהם 
כך  לכל.   – הכל  את  ומפקירים  מזה,  זה  המובדלות 
מכירים כולם בבעלותו של הקב"ה על העולם כולו, 
ללא הבדל בין אדם לאדם – "הכל ברשות אדון הכל".

הבריאה  תחילת  של  ל"כלל"  דומה  זו,  "התכללות" 
לו  שאין  האלוקי,  השלטון  של  מוחלטת  אחידות   –
אחדות  נדרשת  השנה,  במשך  לפיכך,  לפרטים.  יחס 
שובתת  השדה  ופרט:  פרט  בכל  ולהתבטא  לרדת  זו 
ממלאכותיה המיוחדות, והכרם ממלאכות אחרות. 
בצורה  מופקרים  והכרם  השדה  של  תוצריהם  גם 
לפי  החיים  ולבעלי  צרכיו  לפי  אדם  לכל  מחושבת, 

צרכיהם.

לאחר שהושלמה מלאכת העלאת הפרטים כולם אל 
ההכרה בבעלותו של הקב"ה על כל המציאות, מגיעה 
בה   – הסופית  להתאחדות  ומביאה  "הקהל"  שנת 
נשים  אנשים  ומאוחד,  אחד  ל"קהל"  כולם  נעשים 
גדולים"  מ"חכמים  ישראל,  כל  הבדלים:  ללא  וטף 
במעמד  מתאחדים  לשמוע",  יכול  שאינו  ל"מי  עד 
כבמתן-תורה.  אחד",  בלב  אחד  "כאיש  ד"הקהל", 
)אלא  במיוחד  יוקרתי  במיקום  מתאספים  לא  הם 
בעזרת הנשים(, לא בזמן מאד מרומם )לילה עייף של 
מוצאי חג(, ולא שומעים פלפולים תורניים מפעימים: 

כולם יחד מאזינים לקריאת התורה, בביטול מוחלט 
לדבר ה' הנשמע כעת כמו במתן תורה.

דווקא המלך 

במקום  המלך:  דווקא  להביא  יכול   – כזו  לאחדות 
נמצאים תלמידי חכמים מופלגים, חכמי הסנהדרין 
תדיר  באופן  זקוק  בעצמו  המלך  שאף  שיתכן 
את  קרא  המלך  )אגריפס  התורניות  לעצותיהם 
יכול  לא  שבלעדיהם  חכמים  מול  ה'הקהל'  פרשיות 
נמסר  התורה  ספר  אבל  מלכותו(,  את  להנהיג  היה 
הפרשיות  את  שקורא  זה  והוא  המלך,  של  לידיו 

הנבחרות מול העם כולו.

את  להחכים  ה'הקהל'  מעמד  של  מטרתו  היתה  לו 
מתבצעת  היתה  שהקריאה  יתכן   – בקהל  היושבים 
מהותו  המטרה:  זו  לא  אבל  הסנהדרין,  ראש  בידי 
של ה'הקהל' היא האחדות המוחלטת בין כל חלקי 
והיא  שלהם,  ההבנה  ביכולות  תלות  ללא  העם, 

מושגת דווקא על-ידי המלך.

המוח  גם  העדה":  ל"ראשי  נמשלו  ישראל  חכמי 
הוא  אבל   – הגוף  איברי  את  ומשווה  מאחד  שבראש 
שביניהם,  להבדלים  התייחסות  מתוך  זאת  עושה 
המלך,  לו.  הראויה  החיות  את  איבר  לכל  ושולח 
הלב,  ישראל":  קהל  כל  ל"לב  נמשל  זאת,  לעומת 
שולח חיות שווה לכל אברי הגוף – סוג הדם המגיע 

לעקב הרגל, זהה בדיוק לדם הזורם בגידי המוח.

ומאוחד,  אחד  ל"קהל"  ישראל  בני  של  התקהלותם 
שנת  במשך  לפרטים  המפורקת  האחדות  בתום 
השמיטה – מתבצעת דווקא על ידי התבטלותם למלך 
ישראל, המביא אותם לביטול מוחלט כלפי הקב"ה.

כפשוטו  הקהל  במעמד  לחזות  זכינו  לא  בעוונותינו, 
 – בכך  הכרוך  וההדר  הפאר  כל  על  המקדש,  בבית 
דעתנו  את  שיסיח  דבר  אין  כך,  משום  דווקא  אולם 
ממהותו העיקרית של 'הקהל': ההתבטלות הפנימית 
לקב"ה, הבאה בכח ההתאחדות סביב מלך ישראל. 
זאת  לראות  ונזכה  כוחותינו,  מיטב  את  בכך  נשקיע 

בעינינו כבר בחג הסוכות הקרב, אמן!

העולם כולו מתקדם אל יעדו בתהליך של "כלל ופרט וכלל": מבריאה ראשונית 
הכוללת את כל העולם באחידות חסרת יחס לפרטים, אל היפרדות וצמיחה 
של כל פרט – והתאחדותם של כל הפרטים יחד מול מלכות ה' יתברך. תהליך 
זה מלווה אותנו במעבר מכ"ה אלול בשנת השמיטה, אל ראש השנה בשנת 'הקהל' – בו עלינו להקהיל 
יחד את כל הסוגים בעם ישראל, בהתבטלות מוחלטת מול מלך ישראל הנותן לנו את עצם חיותנו ומאחד 

אותנו ביראת ה'.

נערך על ידי הרב יחיאל יעקובוביץ
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