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I.

Introduction

Devarim Chapter 31- Hakhel
9 So Moses wrote this Torah and delivered it to the priests, the
sons of Levi, who bore the ark of the covenant of the Lord, and to
all the elders of Israel. 10 And Moses commanded them, saying:
“At the end of every seven years, at the appointed time in the year
of release, at the Feast of Tabernacles, 11 when all Israel comes to
appear before the Lord your God in the place which He chooses,
you shall read this Torah before all Israel in their ears. 12 Gather
the people, men and women and little ones, and the stranger
within your gates, so that they may hear and so that they may learn
and fear the Lord your God and carefully observe all the words of
this Torah, 13 and that their children, who have not known it, will
hear and learn to fear the Lord your God as long as you live in the
land which you cross the Jordan to possess.”

 פרשת הקהל- דברים פרק לא.1
הַ ּכֹהֲ נִים ְ ּבנֵי-הַ תּ ֹו ָרה הַ ז ֹּאת ַוי ְִּּתנָהּ אֶ ל-מ ֶׁשה אֶ ת
ֹ ט ַו ִּיכְתּ ֹב
.זִ ְקנֵי ִי ְׂש ָראֵ ל- ּכָל-רון ּב ְִרית יקוק וְאֶ ל
ֹ ֲא-לֵוִ י הַ ֹנ ּ ְׂש ִאים אֶ ת
 ִמ ֵ ּקץ ֶׁשבַע ָׁשנִים ְ ּבמֹעֵ ד ְׁשנַת:אותָ ם לֵאמֹר
ֹ מ ֶׁשה
ֹ י ַויְצַו
אות
ֹ  ִי ְׂש ָראֵ ל ל ֵָר-ְבוא כָל
ֹ  יא ּב. ּבְחַ ג הַ ֻּסכ ֹּות-ש ִמ ָּטה
ְּׁ ַה
ָ ֶ ּ ְפנֵי יקוק אֱ לֹה-אֶ ת
קום אֲ ֶׁשר ִיבְחָ ר ִ ּת ְק ָרא
ֹ ַמ
ָּ יך ּב
 יב הַ ְקהֵ ל. ּבְאָ ְזנֵיהֶ ם- ִי ְׂש ָראֵ ל-הַ תּ ֹו ָרה הַ ז ֹּאת ֶנגֶד ּכָל-אֶ ת
ָ שים וְהַ ַּטף ְוג ְֵר ָך אֲ ֶׁשר ִּב ְׁשעָ ֶר
ׁ ִ ּ שים וְהַ ָנ
ׁ ִ הָ עָ ם הָ אֲ ָנ-אֶ ת
יך
יקוק אֱ לֹהֵ יכֶם-לְמַ עַ ן ִי ְׁשמְ עו ּ וּלְמַ עַ ן ִילְמְ דו ּ ְוי ְָראו ּ אֶ ת
 יג ו ּ ְבנֵיהֶ ם. ִ ּדב ְֵרי הַ תּ ֹו ָרה הַ ז ֹּאת- ּכָל-ְו ָׁשמְ רו ּ לַעֲ ש ֹׂות אֶ ת
יקוק אֱ לֹהֵ יכֶם- ְלי ְִראָ ה אֶ ת-ּ יָדְ עו ּ ִי ְׁשמְ עו ּ ְולָמְ דו-אֲ ֶׁשר לֹא
הָ אֲ דָ מָ ה אֲ ֶׁשר אַ ֶּתם-הַ י ִָּמים אֲ ֶׁשר אַ ֶּתם חַ י ִּים עַ ל-ּכָל
} {פ. ּהַ י ּ ְַר ֵּדן ָׁש ָּמה ל ְִר ְׁש ָּתה-ֹעב ְִרים אֶ ת

Mishnah Sotah 7:2,8

ח,ב: משנה סוטה פרק ז.2

And these are recited in Hebrew: The recitation of first fruits; ḥalitza; the
blessings and curses; the Priestly Benediction; the blessing recited by the
High Priest; the portion of the king; the portion recited during the ritual of
a heifer whose neck is broken; the speech of a priest who is anointed for
war when he addresses the nation.

ש ִמ ְק ָרא ִּבי ּכו ִּרים
ׁ ֶב וְאֵ ּלו ּ נֶאֱ מָ ִרין ִּב ְלש ֹׁון הַ קּ ֹוד
ָלות ִּב ְר ּכַת ּכֹהֲ נִים ו ּבִ ְר ּכַת ּכֹהֵ ן
ֹ כות ו ְּקל
ֹ וַחֲ לִ יצָה ּב ְָר
ַשו ּח
ׁ ְשת הַ ֶּמלֶך ְ וּפ ָָר ַׁשת עֶ ְגלָה עֲ רוּפָה ו ּמ
ַׁ ָָדול וּפָר
ֹ ּג
.ִמלְחָ מָ ה ְ ּב ָׁשעָ ה ֶׁש ְּמדַ ּבֵר אֶ ל הָ עָ ם

1. How is the portion of the king? At the conclusion of the last (first) day
of the festival, (on the eighth) after the conclusion of the Sabbatical Year,
they make a wooden platform in the Temple courtyard, and he sits on it, as
it is stated: “At the end of every seven years, in the Festival of the
Sabbatical Year” (Deut. 31:10).
2. The synagogue attendant takes a Torah scroll and gives it to the head of
the synagogue on the Temple Mount. And the head of the synagogue gives
it to the deputy High Priest, and the deputy gives it to the High Priest, and
the High priest gives it to the king. And the king stands, and receives the
Torah scroll, and reads from it while sitting.
3. King Agrippa arose, and received it, and read it while standing, and the
Sages praised him. And when he arrived at: “You may not appoint a
foreigner over you” (Deut. 17:15), tears flowed from his eyes. They said to
him: Fear not, Agrippa. You are our brother, you are our brother.
4. And he reads from the beginning: “And these are the words” (Deut.
1:1), until the words: “Hear, O Israel” (Deut. 6:4). And: “Hear, O Israel”
(Deut. 6:4–9), “And it shall come to pass, if you shall hearken” (Deut.
11:13–21), “You shall tithe” (Deut. 14:22–29), “When you have made an
end of the tithing” (Deut. 26:12–15), (and the passage of the king (Deut.
17:14–20)), and the blessings and curses (Deut. 28), until he finishes the
entire portion. The blessings that the High Priest recites, the king recites,
but he delivers a blessing concerning the Festivals in place of forgiveness
for iniquity.

]טוב [האחרון
ֹ מוצָאֵ י ֹיום
ֹ ? ּפ ָָר ַׁשת הַ ֶּמלֶךְ ּכֵיצַד.1 ח
שין
ׂ ִ עו
ֹ ,יעית
ִ ְִמוצָאֵ י ְׁשב
ֹ ַש ִמינִי) ּב
ְּׁ  ( ּב,(הָ ִראש ֹׁון) ֶׁשל חָ ג
 ֶׁשנֶּאֱ מַ ר, ָ וְהו ּא ֹיו ֵׁשב עָ לֶיה,לו בִ ימָ ה ֶׁשל עֵ ץ ּבָעֲ ז ָָרה
ֹ
.'ְגו
ֹ (דברים לא) ִמ ֵ ּקץ ֶׁשבַע ָׁשנִים ְ ּבמֹעֵ ד ו
ֹ  חַ זַּן הַ ְּכנֶסֶ ת ֹנוטֵ ל סֵ פֶר תּ ֹו ָרה ו.2
ש
ׁ ְנותְ נָהּ ְלרֹא
ׁ  ְורֹא,הַ ְּכנֶסֶ ת
ּ וְהַ ְּסגָן ֹנותְ נָה,ַסגָן
ְּ ש הַ ְּכנֶסֶ ת ֹנותְ נָהּ ל
ְ
ְ
עומֵ ד
ֹ  וְהַ ֶּמלֶך,ַמלֶך
ֹ ּ  ְוכֹהֵ ן ג,ָדול
ֹ ּ ְלכֹהֵ ן ג
ֶּ ָדול ֹנותְ נָהּ ל
.ְקו ֵרא ֹיו ֵׁשב
ֹ ו ּמְ קַ ּבֵל ו
ׁ ִ  ְו,עומֵ ד
ֹ  אַ ג ְִרי ּפָס הַ ֶּמלֶךְ עָ מַ ד ו ְִק ּבֵל ו ְָק ָרא.3
ּ ש ּבְחו ּהו
ָ  ו ּ ְכ ֶׁש ִהג ִּיעַ (שם יז) ְללֹא תוּכַל לָתֵ ת עָ ל.חֲ כ ִָמים
ש
ׁ ֶיך ִאי
 אַ ל ִ ּתתְ י ֵָרא,לו
ֹ ּ  אָ מְ רו.עות
ֹ ָ ָזלְגו ּ עֵ ינָיו ְּדמ,ָנכ ְִרי
. אָ ִחינו ּ אָ ָּתה, אָ ִחינו ּ אָ ָּתה, אָ ִחינו ּ אָ ָּתה,אַ ג ְִרי ּפָס
א׳) עַ ד:ְקו ֵרא ִמ ְּת ִח ּלַת אֵ ּלֶה הַ ְּדב ִָרים (דברים א׳
ֹ  ו.4
ֵּׂ ַ ע,) וְהָ יָה ִאם ָׁשמֹעַ (שם יא,) ו ּ ְׁשמַ ע (שם ו,ְׁשמַ ע
שר
ֵּׂ ְַּתע
 (וּפ ָָר ַׁשת,) ִ ּכי תְ ַכ ּלֶה לַעְ ֵׂשר (שם כו,)שר (שם יד
 עַ ד,)ָלות (שם כח
ֹ כות ו ְּקל
ֹ  וּב ְָר,))הַ ֶּמלֶךְ (שם יז
,אותָ ן
ֹ ְָדול מְ ב ֵָרך
ֹ ּ כות ֶׁש ּכֹהֵ ן ג
ֹ  ּב ְָר.ֶׁשג ֹּומֵ ר ּכָל הַ ּפ ָָר ָׁשה
 אֶ ּלָא ֶׁשנ ֹּותֵ ן ֶׁשל ְרגָלִ ים ַּתחַ ת,אותָ ן
ֹ ְהַ ֶּמלֶךְ מְ ב ֵָרך
:מְ ִחילַת הֶ עָ ֹון

1

II.

A (Brief) Biblical History of (Proto-)Hakhels
c. 620 BCE - ״הקהל״ של יאשיהו- מלכים ב פרק כג.1

II Kings Chapter 23- Josiah's Hakhel

1 Then the king called together all the elders of Judah and
Jerusalem. 2 He went up to the temple of the Lord with the people
of Judah, the inhabitants of Jerusalem, the priests and the
prophets—all the people from the least to the greatest. He read in
their hearing all the words of the Book of the Covenant, which had
been found in the temple of the Lord. 3 The king stood by the
pillar and renewed the covenant in the presence of the Lord—to
follow the Lord and keep his commands, statutes and decrees with
all his heart and all his soul, thus confirming the words of the
covenant written in this book. Then all the people pledged
themselves to the covenant. 4 The king ordered Hilkiah the high
priest, the priests next in rank and the doorkeepers to remove from
the temple of the Lord all the articles made for Baal and Asherah
and all the starry hosts. He burned them outside Jerusalem in the
fields of the Kidron Valley and took the ashes to Bethel.

זִ ְקנֵי יְהו ּדָ ה- ּכָל, הַ ֶּמלֶךְ; ַויַּאַ סְ פו ּ אֵ לָיו,א ַו ִּי ְׁשלַח
ש יְהו ּדָ ה
ׁ אי-ָל
ִ יקוק ְוכ- ב ַויַּעַ ל הַ ֶּמלֶךְ ּבֵית.וִ ירו ּ ָׁש ִ ָלם
,הָ עָ ם- ְוכָל,יאים
ִ ִ וְהַ ּכֹהֲ נִים וְהַ נְּב, ֹי ְׁשבֵי יְרו ּ ָׁש ִ ַלם ִאתּ ֹו-ְוכָל
 ִדּבְרֵ י סֵ פֶר- ּכָל- אֶ ת,ג ָּדוֹ ל; ַוי ְִּק ָרא בְאָ ְזנֵיהֶ ם-ל ְִמקָּ ט ֹן וְעַ ד
הָ עַ מּ ו ּד- ג ַויַּעֲ מ ֹד הַ ֶּמלֶך ְ עַ ל. ְ ּבבֵית יקוק, הַ נ ִּמְ צָא,הַ ּב ְִרית
 ָל ֶלכֶת אַ חַ ר יקוק וְלִ ְׁשמֹר,הַ ּב ְִרית לִ ְפנֵי יקוק-ַו ִּי ְכר ֹת אֶ ת
,ׁ ֶנ ֶפש-לֵב ו ּ ְבכָל-חֻ ּקֹתָ יו ְ ּבכָל-עֵ דְ ותָ יו וְאֶ ת-ִמצְותָ יו וְאֶ ת
;הַ ֵּספֶר הַ זֶּה- הַ ּכְתֻ בִ ים עַ ל, ִ ּדב ְֵרי הַ ּב ְִרית הַ ז ֹּאת-לְהָ ִקים אֶ ת
ִ
ֶ ד ַויְצַו הַ ֶּמלֶךְ א. ַ ּב ּב ְִרית,הָ עָ ם-ַויַּעֲ מֹד ּכָל
חל ְִקי ָּהו ּ הַ ּכֹהֵ ן-ת
ְהוצִ יא
ֹ  ל,שֹמְ ֵרי הַ ַּסף
ׁ - וְאֶ ת, ּכֹהֲ נֵי הַ ִ ּמ ְׁשנֶה-ָדול וְאֶ ת
ֹ ּ הַ ג
שוּיִם ַל ּבַעַ ל ְולָאֲ ֵׁש ָרה
ׂ ֲהַ ּכֵלִ ים הָ ע- אֵ ת ּכָל,מֵ הֵ יכַל יקוק
מות
ֹ ְ ְ ּב ַׁשד,שמָ יִם; ַו ִּי ְׂש ְרפֵם ִמחו ּץ לִ ירו ּ ָׁש ִ ַלם
ָּׁ ַו ּ ְלכֹל ְצבָא ה
.אֵ ל- ּבֵית,עֲ פ ָָרם- ְו ָנ ָׂשא אֶ ת,רון
ֹ ְִקד

)1272 - מצות עשה רל- (וכן בספר מצוות גדול12th century -) ספר יראים סימן רסו (רפט.1a
 צוה ה׳ שיקרא ספר אלה הדברים בהקהל דכתיב בפ' וילך ויצו משה אותם לאמר מקץ שבע שנים.קריאת המלך
במועד שנת השמיטה בבא כל ישראל ליראות תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם הקהל את העם
'ומניין שבמלך דבר הכתוב דבר זה מדברי נביאים למדנו דכתיב ביאשיהו וישלח המלך ויאספו אליו וגו...'וגו
.'ויקרא באזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית ה
Nechemiah Chapter 8- Ezra's Hakhel
c. 444 BCE - ״הקהל״ של עזרא- נחמיה פרק ח.2
1 all the people came together as one in the square before the Water
Gate. They told Ezra the teacher of the Law to bring out the Book of
the Law of Moses, which the Lord had commanded for Israel. 2 So
on the first day of the seventh month Ezra the priest brought the Law
before the assembly, which was made up of men and women and all
who were able to understand. 3 He read it aloud from daybreak till
noon as he faced the square before the Water Gate in the presence of
the men, women and others who could understand. And all the
people listened attentively to the Book of the Law. 4 Ezra the teacher
of the Law stood on a high wooden platform built for the occasion.
Beside him on his right stood Mattithiah, Shema, Anaiah, Uriah,
Hilkiah and Maaseiah; and on his left were Pedaiah, Mishael,
Malkijah, Hashum, Hashbaddanah, Zechariah and Meshullam. 5
Ezra opened the book. All the people could see him because he was
standing above them; and as he opened it, the people all stood up. 6
Ezra praised the Lord, the great God; and all the people lifted their
hands and responded, “Amen! Amen!” Then they bowed down and
worshiped the Lord with their faces to the ground. 7 The
Levites—Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai,
Hodiah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan and
Pelaiah—instructed the people in the Law while the people were
standing there. 8 They read from the Book of the Law of God,
making it clear[a] and giving the meaning so that the people
understood what was being read…17 The whole company that had
returned from exile built temporary shelters and lived in them. From
the days of Joshua son of Nun until that day, the Israelites had not
celebrated it like this. And their joy was very great. 18 Day after day,
from the first day to the last, Ezra read from the Book of the Law of
God. They celebrated the festival for seven days, and on the eighth
day, in accordance with the regulation, there was an assembly.

 אֲ ֶׁשר,חוב
ֹ הָ ְר- אֶ ל,ש אֶ חָ ד
ׁ  ּכ ְִאי,הָ עָ ם-א ַוי ֵּאָ סְ פו ּ כָל
לְהָ בִ יא--ספֵר
ֹ ּ ַ לְעֶ ז ְָרא ה,ּ הַ ָּמיִם; ַוי ֹּאמְ רו-לִ ְפנֵי ַׁשעַ ר
 ב. ִי ְׂש ָראֵ ל-צִ ו ָּה יקוק אֶ ת- אֲ ֶׁשר,מ ֶׁשה
ֹ סֵ פֶר תּ ֹו ַרת-אֶ ת
ש
ׁ  מֵ ִאי,הַ תּ ֹו ָרה לִ ְפנֵי הַ קָּ הָ ל-ַוי ָּבִ יא עֶ ז ְָרא הַ ּכֹהֵ ן אֶ ת
ש
ׁ ֶ ַלחֹד, ּבְיוֹ ם אֶ חָ ד-- ַשמ ֹע
ְׁ ִ מֵ בִ ין ל, ְוכ ֹל,שה
ָּׁ א-ד
ִ ַוְע
חוב אֲ ֶׁשר לִ ְפנֵי
ֹ בו לִ ְפנֵי הָ ְר-א
ֹ
ג ַוי ְִּק ָר
.יעי
ִ ִשב
ְּׁ ַה
שים
ׁ ִ ָ ֶנגֶד הָ אֲ נ--מַ חֲ צִ ית הַ י ֹּום-אור עַ ד
ֹ ָה- ִמן,הַ ַּמיִם-ַׁשעַ ר
.סֵ פֶר הַ תּ וֹ רָ ה- אֶ ל,הָ עָ ם- וְהַ ְּמבִ ינִים; וְאָ ְזנֵי כָל,שים
ׁ ִ ּ ָוְהַ נ
,שו ּ ַל ָּדבָר
ֹ ּ ַד ַויַּעֲ מֹד עֶ ז ְָרא ה
ׂ ָעֵ ץ אֲ ֶׁשר ע- ִמ ְג ַּדל- עַ ל,ספֵר
ְלו מַ ִ ּתתְ יָה ְו ֶׁשמַ ע וַעֲ ָניָה וְאו ִּרי ָּה ו ְִחל ְִקי ָּה
ֹ ַויַּעֲ מֹד אֶ צ
 ּפְדָ יָה ו ִּמי ָׁשאֵ ל ו ּמַ ְל ִ ּכי ָּה,ֹאלו
ֹ שמ
ְּׂ ינו; ו ִּמ
ֹ י ְִמ- עַ ל,ו ּמַ עֲ ֵׂשיָה
ְתח עֶ ז ְָרא
ַּ  {פ} ה ַו ִּיפ. ְזכ ְַריָה מְ ֻׁש ּלָם--וְחָ ֻׁשם וְחַ ְׁש ַ ּב ָּדנָה
,חו
ֹ ְהָ עָ ם הָ יָה; וּכְפִ ת-מֵ עַ ל ּכָל- ִ ּכי,הָ עָ ם-הַ ֵּספֶר לְעֵ ינֵי כָל
יקוק הָ אֱ ל ִֹהים- אֶ ת, ו ַויְבָרֶ ך ְ עֶ ז ְָרא.הָ עָ ם-עָ מְ דו ּ כָל
ֹ ּ הַ ג
ּ  ַוי ְ ִּּקדו, ְ ּבמֹעַ ל יְדֵ יהֶ ם,הָ עָ ם אָ מֵ ן אָ מֵ ן-ָדול; ַויַּעֲ נו ּ כָל
שו ּעַ ו ּ ָבנִי ְו ֵׁש ֵר ְביָה
ׁ  ז ְו ֵי. אַ ּ ַפיִם אָ ְרצָה,ַו ִּי ְׁש ַּתחֲ וו ּ לַיקוק
הו ִדי ָּה מַ עֲ ֵׂשיָה ְקלִ יטָ א עֲ ז ְַריָה ֹיו ָזבָד
ֹ י ִָמין עַ קּ ו ּב ַׁש ּבְתַ י
; לַתּ ֹו ָרה,הָ עָ ם-מְ בִ ינִים אֶ ת-- וְהַ לְוִ י ִּם,חָ נָן ּ ְפלָאיָה
,ְתו ַרת הָ אֱ ל ִֹהים
ֹ ַספֶר ּב
ֵּ  ח ַוי ְִּק ְראו ּ ב.עָ מְ דָ ם- עַ ל,וְהָ עָ ם
ׂ ֲַמ ְק ָרא…יז ַויַּע
הַ ָ ּקהָ ל-שו ּ כָל
ּ ִ  ַוי ָּבִ ינו ּ ּב,מְ פ ָֹרשׁ; ְוש ֹׂום ֶׂשכֶל
ׂ ָע- ִ ּכי לֹא--ַסכ ֹּות
ְּׁ ַה-שבִ ים ִמן
ָּׁ ַה
ּ שו
ֻּ  ַו ֵּי ְׁשבו ּ ב,שבִ י סֻ כ ֹּות
; עַ ד הַ י ֹּום הַ הו ּא,נו ּן ּכֵן ְ ּבנֵי ִי ְׂש ָראֵ ל-שו ּעַ ִּבן
ׁ ִמימֵ י ֵי
 יח ַוי ְִּק ָרא ּבְסֵ פֶר תּ ֹו ַרת.ְדולָה מְ אֹד
ֹ ּ  ג,שמְ חָ ה
ׂ ִ ַת ִהי
ְּ ו
 עַ ד הַ י ֹּום,הַ י ֹּום הָ ִראש ֹׁון-מן--ם
ִ
ְיו
ֹ  ֹיום ּב,הָ אֱ ל ִֹהים
ְּׁ ַ ו ּ ַבי ֹּום ה,שבְעַ ת י ִָמים
ש ִמינִי עֲ צ ֶֶרת
ׁ ִ חָ ג-ּ שו
ׂ ֲרון; ַויַּע
ֹ ֲהָ אַ ח
.ּכ ִ ַּמ ְׁש ּפָט
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Two Tannaitic Takes on Hakhel
 .1תוספתא סוטה ז:טז (מהדורת ליברמן)

קורא מתחלת אלה הדברים עד שמע ,והיה אם
שמוע ,עשר תעשר ,וכי תכלה לעשר .ר' יהודה
אומ' לא היה צריך להתחיל מראש הספר ,אלא
שמע ,והיה אם שמע ,עשר תעשר ,וכי תכלה
לעשר ,ופרשת המלך ,עד שגומר את כולה ופרשיות
הנדרשות בה וגומר עד סוף.

III.
Tosefta Sotah 7:16

And he reads from the beginning until “Hear”, “And it shall come to
pass, if you shall hearken”, “You shall tithe”, “When you have made an
end of the tithing.” R’ Yehuda said he does not need to read from the
beginning of the book, rather, “Hear, O Israel”, “And it shall come to
pass, if you shall hearken”, “You shall tithe”, “When you have made an
end of the tithing,” the portion of the king until he completes it, along
with the laws derived from it, and he completes it until the end.

 .2תוספתא כפשוטה שם
Tosefta K'feshuta ad loc
ופרשת המלך עד שגומר את כולה .במשנתנו ספ"ז :ופרשת המלך וברכות וקללות עד שגומר כל הפרשה .ולפי גירסא זו
חוזר לראש אחרי שקרא "כי תכלה לעשר" (דברים כו) קורא את פרשת המלך (שם יז) .ולפי גירסא זו נגמרים דברי ר'
יהודה בדיבור "וכי תכלה לעשר" ,ודבריו הוא מאמר המוסגר ,והפיסקא שלנו חוזרת לדברי הת"ק.
ברם בנוסחאות א"י של משנתנו הגירסא היא :ברכות וקללות עד שהוא גומר את כולם "ופרשת המלך" לא נזכרה שם
כלל .וכן היתה הגירסא לפני רש"י ,הרע"ב ,המאירי ,ותוספות איוורא ,סוף עמ' ק"ד .ונדידה ממקום למקום הוא
סימן מובהק להוספה ,ולפ"ז מוכח שבמשנתנו לא גרסו כאן פרשת המלך כלל ,וכל הקריאה ע"י המלך נקראת פרשת
המלך .ובנוסחאות הרגילות נוספה "ופרשת המלך" מן התוספתא כאן .נמצאנו למדים שאפשר לומר שהקריאה בפרשת
המלך היא בשיטת ר' יהודה גרידא ,וברישא כאן היא פיסקא קצרה מן המשנה.
The portions of Hakhel according to R' Yehuda
 .3פרשיות הקהל לפי שיטת ר׳ יהודה:
שמע (דברים ו)

“Hear, O Israel” (Deut.
)6:4–9

ָמה ָקדְ מָ ה ְׁשמַ ע לִ וְהָ יָה ִאם
משנה ברכות ב:ב אָ מַ ר ַר ִּבי י ֹ
ְהו ֻׁשעַ ּבֶן ָק ְרחָ ה ,ל ָּ
ָׁשמֹעַ  ,אֶ ּלָא כְדֵ י ֶׁשיְּקַ ּבֵל עָ לָיו עֹל מַ לְכו ּת ָׁשמַ יִם ְּת ִח ּלָה ,וְאַ חַ ר ּכָךְ יְקַ ּבֵל עָ לָיו עֹל
ִמצ ְֹות.

והיה אם שמע (יא)

“And it shall come to pass,
”if you shall hearken
)(11:13–21

Rabbi Yehoshua ben Korḥa said: Why did the portion of Shema precedeVeHaya
im Shamoa? This is so that one will first accept upon oneself the yoke of the
kingdom of Heaven, and then accept upon oneself the yoke of the mitzvot.

 “Youלְמַ עַ ן ִ ּתלְמַ דְ ,לי ְִראָ ה אֶ ת-יקוק אֱ לֹהֶ ָ
יךּ --כָל-הַ י ִָּמים.

עשר תעשר (יד)

”tithe

וכי תכלה לעשר (כו)

ָל-מ ְצוָתְ ָך ,אֲ ֶׁשר צִ ִו ּיתָ נִי :לֹא-עָ ב ְַר ִ ּתי ִמ ִ ּמצְוֺ תֶ ָ
יךְ ,ולֹא ָׁשכָחְ ִ ּתי.
ְּ “When you have made anככ ִ
end
of
”the tithing
יתיְּ ,ככֹל אֲ ֶׁשר צִ ִו ּיתָ נִי.
ש ִ
ְקול יקוק אֱ לֹהָ י--עָ ִ ׂ
ָׁשמַ עְ ִ ּתיּ ,ב ֹ

shall

)(14:22–29

)(26:12–15

ופרשת המלך (יז) עד
שגומר את כולה
ופרשיות הנדרשות
בה וגומר עד סוף

and the passage of the king
(17:14–20),
until you
complete it all and the laws
derived from it and
complete it until the end.

 .4פרשיות הקהל לפי שיטת המשנה:

בו ּכָל-יְמֵ י חַ י ָּיו-לְמַ עַ ן ִילְמַ ד ְלי ְִראָ ה אֶ ת-יקוק
וְהָ יְתָ ה ִעמּ ֹו ו ְָק ָרא ֹ
אֱ לֹהָ יו לִ ְׁשמֹר אֶ תּ -כָלּ ִ -דב ְֵרי הַ תּ ֹו ָרה הַ ז ֹּאת וְאֶ ת-הַ חֻ קִּ ים הָ אֵ ּלֶה
ְתי סו ּר ִמן-הַ ִ ּמ ְצוָה י ִָמין
ְתי רו ּםְ -לב ֹ
לַעֲ ׂ
ָבו מֵ אֶ חָ יו ,וּלְבִ ל ִ ּ
שֹתָ ם .לְבִ ל ִ ּ
ו ּ ְׂשמֹאול-לְמַ עַ ן יַאֲ ִריךְ י ִָמים עַ ל-מַ מְ ַלכְתּ ֹו הו ּא ו ּ ָבנָיו ּב ְֶק ֶרב ִי ְׂש ָראֵ ל.
The portions of Hakhel according to the Mishna

ו ֹ
ַמדְ ּבָר
ְקו ֵרא ִמ ְּת ִח ּלַת אֵ ּלֶה  He reads from the beginning:אֵ ּלֶה הַ ְּדב ִָרים ,אֲ ֶׁשר ִ ּד ּבֶר ֹ
מ ֶׁשה אֶ לּ -כָלִ -י ְׂש ָראֵ לּ ,בְעֵ בֶר ,הַ י ּ ְַר ֵּדןּ :ב ִ ּ
הַ ְּדב ִָרים
ָארן וּבֵין-תּ ֹ פֶלְ ,ו ָלבָן וַחֲ ֵצרֹת--ו ְִדי זָהָ ב.
מול סו ּף ּבֵיןּ -פ ָ
(דברים ּ (Deut. 1:1), until the words:בָעֲ ָרבָה ֹ
א:א) עַ ד ְׁשמַ ע
ו ּ ְׁשמַ ע (ו)

)“Hear, O Israel” (6:4–9

וְהָ יָה ִאם ָׁשמֹעַ (יא)

”“And it shall come to pass

שר (יד)
שר ְּתעַ ֵּׂ
עַ ֵּׂ

)“You shall tithe” (14:22-29

ִ ּכי תְ ַכ ּלֶה לַעְ ֵׂשר (כו)
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“Hear, O Israel” (6:4).

“When you have made an end
)of the tithing” (26:12–15

ָלות
ו ְּקל ֹ
כות
וּב ְָר ֹ
(כח) ,עַ ד ֶׁשג ֹּומֵ ר ּכָל
הַ ּפ ָָר ָׁשה.

מ ֶׁשה ,לִ ְכרֹת אֶ תּ ְ -בנֵי
 and the blessings and cursesאֵ ּלֶה ִדב ְֵרי הַ ּב ְִרית אֲ ֶׁשר-צִ ו ָּה יקוק אֶ תֹ -
מואָ בִ :מ ְּלבַד הַ ּב ְִרית ,אֲ ֶׁשרּ -כ ַָרת ִא ָּתם ְ ּבח ֵֹרב{ .פ}
ִ (28), until he finishes theי ְׂש ָראֵ לּ --בְאֶ ֶרץ ֹ
entire portion.

Herod Agrippa's Hakhel c. 41-44 CE

 .5הקהל של אגריפס
משנה סוטה פרק ז:ז

משנה סוטה פרק ז:ח

ש
ש הַ ְּכנֶסֶ תְ ,ורֹא ׁ
ְנותְ ֹנו ְלרֹא ׁ
חַ זַּן הַ ְּכנֶסֶ ת ֹנוטֵ ל סֵ פֶר תּ ֹו ָרה ו ֹ
ָדול,
ַסגָן ,וְהַ ְּסגָן ֹנותְ ֹנו ְלכֹהֵ ן ג ּ ֹ
הַ ְּכנֶסֶ ת ֹנותְ ֹנו ל ְּ

ש הַ ְּכנֶסֶ ת
ש הַ ְּכנֶסֶ תְ ,ורֹא ׁ
ְנותְ נָהּ ְלרֹא ׁ
חַ זַּן הַ ְּכנֶסֶ ת ֹנוטֵ ל סֵ פֶר תּ ֹו ָרה ו ֹ
ַמלֶךְ,
ָדולְ ,וכֹהֵ ן ג ּ ֹ
ַסגָן ,וְהַ ְּסגָן ֹנותְ נָהּ ְלכֹהֵ ן ג ּ ֹ
ָדול ֹנותְ נָהּ ל ֶּ
ֹנותְ נָהּ ל ְּ

עומֵ ד
ְקו ֵרא ֹ
עומֵ ד ו ּמְ קַ ּבֵל ו ֹ
ָדול ֹ
ְוכֹהֵ ן ג ּ ֹ

ְקו ֵרא ֹיו ֵׁשב.
עומֵ ד ו ּמְ קַ ּבֵל ו ֹ
וְהַ ֶּמלֶךְ ֹ
ש ּבְחו ּהו ּ חֲ כ ִָמים .ו ּ ְכ ֶׁש ִה ִּגיעַ (שם
אַ ג ְִרי ּפָס הַ ֶּמלֶך ְ עָ מַ ד ו ְִק ּבֵל ו ְָקרָ א עוֹ מֵ דְ ,ו ִ ׁ
יז) לְל ֹא תוּכַל לָתֵ ת עָ ל ָ
ש נָכ ְִריָ ,זלְגו ּ עֵ ינָיו ְּדמָ עוֹ ת .אָ מְ רו ּ לוֹ  ,אַ ל
ֶיך ִאי ׁ
תִּ תְ יָרֵ א אַ ג ְִרי ּפָס ,אָ ִחינו ּ אָ ָ ּתה ,אָ ִחינו ּ אָ ָ ּתה ,אָ ִחינו ּ אָ ָ ּתה.

ִּיחו
ְגולֵל סֵ פֶר תּ ֹו ָרה ו ּמַ נ ֹ
מות וְאַ ךְ ּבֶעָ ש ֹׂור .ו ֹ
ְקו ֵרא אַ חֲ ֵרי ֹ
ו ֹ
אתי לִ ְפנֵיכֶם ּכָתו ּב,
ש ָ ּק ָר ִ
ְאומֵ רֹ ,יותֵ ר ִמ ַּמה ֶּׁ
יקו ,ו ֹ
בְחֵ ֹ
קו ֵרא עַ ל ּפֶה,
ש הַ ּפְקו ִּדים ֹ
וּבֶעָ ש ֹׂור ֶׁש ּבְחֻ ַּמ ׁ

ְקו ֵרא ִמ ְּת ִח ּלַת אֵ ּלֶה הַ ְּדב ִָרים (דברים א׳:א׳) עַ ד ְׁשמַ ע ,ו ּ ְׁשמַ ע (שם ו),
ו ֹ
שר (שם יד)ּ ִ ,כי תְ ַכ ּלֶה לַעְ ֵׂשר (שם כו),
שר ְּתעַ ֵּׂ
וְהָ יָה ִאם ָׁשמֹעַ (שם יא) ,עַ ֵּׂ
ָלות (שם כח) ,עַ ד ֶׁשג ֹּומֵ ר ּכָל הַ ּפ ָָר ָׁשה.
כות ו ְּקל ֹ
וּב ְָר ֹ

כות ,עַ ל הַ תּ ֹו ָרה…
מנֶה ב ְָר ֹ
ו ּמְ ב ֵָרךְ עָ לֶיהָ ְׁש ֹ

אותָ ן ,אֶ ּלָא ֶׁשנ ֹּותֵ ן ֶׁשל
אותָ ן ,הַ ֶּמלֶךְ מְ ב ֵָרךְ ֹ
ָדול מְ ב ֵָרךְ ֹ
כות ֶׁש ּכֹהֵ ן ג ּ ֹ
ּב ְָר ֹ
ְרגָלִ ים ַּתחַ ת מְ ִחילַת הֶ עָ ֹון:

 .6מדרש תנאים יז:טו
מעשה באגריפס שמשחוהו ישראל מלך עליהן וכיון שהגיע מוצאי שביעית לקרות המלך בספר תורה עמד הוא וקרא…
תוספתא סוטה ז:טו…משם ר' נתן אמרו נתחייבו ישראל כלייה שחינפו לאגריפס המלך.
IV.
)The Goal(s) of Hakhel (and its connection to Shemita and Sukkot
1. R’ Yehuda- Kabbalat Ol Malchut Shamayim of each individual, including the king
2. Mishna- Reliving of past covenantal ceremonies (revelation at Sinai, Moav); rededication of covenant
שים וְהַ ַּ
שים וְהַ ָנ ּ ִ ׁ
דברים לאֿ יב הַ ְקהֵ ל אֶ ת-הָ עָ ם הָ אֲ ָנ ִ ׁ
טף Devarim 31 12 Gather the people, men and women and little
ְוג ְֵר ָך אֲ ֶׁשר ִּב ְׁשעָ ֶר ָ
שמְ עו ּ וּלְמַ עַ ן ִילְמְ דו ּ ְויָרְ או ּ ones, and the stranger within your gates, so that they may hear and
יך לְמַ עַ ן ִי ְׁ
כָלִ -דּבְרֵ י הַ תּ וֹ רָ ה so that they may learn and fear the Lord your God and carefully
אֶ ת-יקוק אֱ ל ֹהֵ יכֶם ְו ָׁשמְ רו ּ לַעֲ שׂוֹ ת אֶ תּ -
שמְ עו ּ ְולָמְ דו ְּ -ליִרְ אָ ה observe all the words of this Torah, 13 and that their children, who
הַ ז ֹּאת .יג ו ּ ְבנֵיהֶ ם אֲ ֶׁשר לֹא-יָדְ עו ּ ִי ְׁ
have not known it, will hear and learn to fear the Lord your God
אֶ ת-יקוק אֱ לֹהֵ יכֶם ּכָל-הַ י ִָּמים אֲ ֶׁשר אַ ֶּ
תם חַ י ִּים as long as you live in the land which you cross the Jordan to
.
ת
ָ
ש
ְׁ
ְר
ִ
ל
עַ ל-הָ אֲ דָ מָ ה אֲ ֶׁשר אַ ֶּתם ֹעב ְִרים אֶ ת-הַ י ּ ְַר ֵּדן ָׁש ָּמה
הּ
ּ
”possess.
שמֶ ר ל ָ
ֶן-ת ְׁש ּכַח
דברים ד ט ַרק ִה ָּׁ
ְך ו ּ ְׁשמֹר נַ ְפ ְׁש ָך מְ אֹדּ ,פ ִ ּ
ָ
ָ
אֶ ת-הַ ְּדב ִָרים אֲ ֶׁש ָ
ר-ראו ּ עֵ ינֶיך וּפֶן-יָסו ּרו ּ ִמ ְּל ָבבְךּ ,כֹל ,יְמֵ י
ֶיך ,וְלִ ְבנֵי ָבנ ָ
ֶּיך; וְהוֹ דַ עְ ָ ּתם ְל ָבנ ָ
חַ י ָ
ֶיך .י ֹיום ,אֲ ֶׁשר עָ מַ דְ ָּת
לִ ְפנֵי יקוק אֱ לֹהֶ ָ
יך ְ ּבח ֵֹרבּ ,בֶאֱ מֹר יקוק אֵ לַי הַ ְקהֶ ל-לִ י
ש ִמעֵ ם אֶ תְּ -דבָרָ י :אֲ ֶׁשר ִילְמְ דו ּן ְליִרְ אָ ה
אֶ ת-הָ עָ ם ,וְאַ ְׁ
ּכָל-הַ י ִָּמים אֲ ֶׁשר הֵ ם חַ י ִּים עַ ל-הָ אֲ דָ מָ ה,
א ִֹתי,
ַמדו ּן.
וְאֶ תּ ְ -בנֵיהֶ ם ,יְל ֵּ

Devarim 4 9 Only take heed to yourself, and diligently keep
yourself, lest you forget the things your eyes have seen, and lest
they depart from your heart all the days of your life. And teach
them to your children and your grandchildren, 10 the day you
stood before the Lord your God in Horeb, when the Lord said to
me, ‘Gather the people to Me, and I will let them hear My
words, that they may learn to fear Me all the days they live on
’the earth, and that they may teach their children.

; recreation of Sinai experienceדת האמת 3. Rambam- strengthening of true faith-
רמב״ם הל׳ חגיגה פרק ג׳
שים
שים ְו ָנ ִ ׁ
הלכה אִ -מ ְצוַת עֲ ֵׂשה לְהַ ְק ִהיל ּכָל ִי ְׂש ָראֵ ל אֲ ָנ ִ ׁ
רות ּבְאָ ְזנֵיהֶ ם
לותָ ם ל ֶָרגֶל וְלִ ְק ֹ
מוצָאֵ י ְׁש ִמ ָּטה ּבַעֲ ֹ
וְטַ ף ְ ּבכָל ֹ
שי ֹּות ֶׁשהֵ ן מְ זָרְ זוֹ ת אוֹ ָתן ּב ְִמצְוֹ ת ו ּמְ חַ ז ְּקוֹ ת
ִמן הַ תּ ֹו ָרה ּפ ָָר ִ ׁ
"מ ֵ ּקץ ֶׁשבַע
יְדֵ יהֶ ם ּבְדַ ת הָ אֱ מֶ תֶׁ .שנֶּאֱ מַ ר (דברים לא י) ִ
ְבוא
ש ִמ ָּטה ּבְחַ ג הַ ֻּסכ ֹּות" (לא:יא) " ּב ֹ
ָׁשנִים ְ ּבמֹעֵ ד ְׁשנַת הַ ְּׁ
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It is a biblical positive command to assemble all Israelites, men, women,
and children, after the close of every sabbatical year, when they go up to
make the pilgrimage, and recite to them sections from the Torah which
will urge them to perform the precepts and encourage them to cling
to the true religion, as it is written: "At the end of every seven years,
the year set for remission, at the festival of Sukkot, when all Israel
comes to appear before the Lord … gather the people, men, women, and
children, and the strangers within your towns…" (Deut. 31:10-12).

ְגו' (לא :יב) "הַ ְקהֵ ל אֶ ת הָ עָ ם
אות" ו ֹ
כָל ִי ְׂש ָראֵ ל ל ֵָר ֹ
שים וְהַ ַּטף ְוג ְֵר ָך אֲ ֶׁשר ִּב ְׁשעָ ֶר ָ
ְגו':
יך" ו ֹ
שים וְהַ ָנ ּ ִ ׁ
הָ אֲ ָנ ִ ׁ
שמ ֹעַ
שיב אָ ְזנָם לִ ְׁ
הלכה ו...-חַ י ָּבִ ין לְהָ כִ ין לִ ּבָם וּלְהַ ְק ִ ׁ
ּבְאֵ ימָ ה ְויִרְ אָ ה וְגִ ילָה ִּברְ עָ דָ ה ּכְיוֹ ם ֶׁשנ ְִּּתנָה בּוֹ ּב ְִסינ ַי.
ְדולִ ים ֶׁשי ֹּודְ ִעים ּכָל הַ תּ ֹו ָרה ֻּכ ּלָהּ חַ י ָּבִ ין
אֲ פִ ּלו ּ חֲ כ ִָמים ג ּ ֹ
ָכול לִ ְׁשמֹעַ מְ ַכו ֵּן
ינו י ֹ
ְדולָה יְתֵ ָרה .ו ִּמי ֶׁשאֵ ֹ
לִ ְׁשמֹעַ ְ ּב ַכ ָּונָה ג ּ ֹ
לִ ב ֹּו לִ ְק ִריאָ ה ֹזו ֶׁש ּלֹא ְקבָעָ הּ הַ ּכָתו ּב אֶ ּלָא לְחַ ז ֵּק ַּדת
הָ אֱ מֶ ת ְויִרְ אֶ ה עַ צְמוֹ ּכ ְִא ּלו ּ עַ ָ ּתה ִנצְטַ ו ָּה ּבָהּ ו ִּמ ִ ּפי הַ גְּבו ּרָ ה
שׁוֹ מְ עָ הּ ֶׁ .שהַ ֶּמלֶךְ ָׁשלִ יחַ הו ּא לְהַ ְׁש ִמיעַ ִ ּדב ְֵרי הָ אֵ ל:

They are required to direct their hearts and listen with utmost awe
and reverence and joy in trembling, as on the day it was given at
Sinai. Even great scholars who knew the entire Torah were required to
listen with utmost attention. If there is a person who does not hear, one
directs the heart to this reading, which Scripture has instituted only for
the purpose of strengthening the true faith. One should see
themselves as if they have been charged with the Torah now for the
first time, and as though they heard it from the mouth of God, for
the king is an ambassador proclaiming the words of God.

4. Yerushalmi Sotah- Facilitate the transition back to regular work and spiritual life post Shemita
יעית לַשְּׁ ִמינִית.
קו ִרין עַ שֵּׂר תְּ עַ שֵּׂרִּ .כי תְ ַכ ֶּלה לֲעַ שֵּׂר .עַ ל יְדֵ י ֶׁש ָֽי ּצְאו ּ ִי ְׂש ָראֵ ל ִמשְּׁבִ ִ
ירושלמי סוטה ז:ח אָ מַ ר ִר ִּבי אַ ָּבהו ְּ .ולָמָּ ה ֹ
רות.
ש ֹ
ש ֵּכחַ אֶ ת הַ מַּ עְ ְׂ
שֶ לֹּא ְל ַׁ
Rebbi Abbahu said: why does one read “tithing you shall tithe,” and “when you will have finished tithing?” Because Israel
just emerged from the Sabbatical year (when there are no tithes) to the eighth, so as not to have them forget tithes.
5. Ezra/Nechemia, Tosefta- Communal Talmud Torah

ַמד ְ ּב ִי ְׂש ָראֵ ל ,חֹק ו ִּמ ְׁש ּפָט.
ש אֶ ת-תּ ֹו ַרת יקוק ְולַעֲ ׂ
ָבו ,לִ דְ ֹר ׁ
● עזרא ז:י ִ ּכי עֶ ז ְָרא הֵ כִ ין ְלב ֹ
שֹת ,ו ּ ְלל ֵּ
● תוספתא סוטה ז:טז ״…ופרשת המלך (יז) עד שגומר את כולה ופרשיות הנדרשות בה וגומר עד סוף.״
שת מְ כַשֵּׁפָה
ש ְּבפ ָָר ַׁ
שי ּוֹ ת הָ יָה ִר ִּבי לִ יעֶ זֶר דּוֹ רֵ ׁ
אות פַּרְ ִ ׁ
ש מֵ ֹ
שלֹ ׁ
ְהו ֻׁשעַ ּבֶן חֲ נַנְיָהְׁ .
● ירושלמי סנהדרין ז:יג אָ מַ ר ִר ִּבי י ֹ
לו ֵקט חַ ייָב.
לו ֵקט פָּטו ּר וְאֶ חָ ד ֹ
לו ְק ִטין ִקי ּׁשו ִּאין אֶ חָ ד ֹ
שנֵי דְ ב ִָריםְׁ .שנַיִם ֹ
שמַ עְ ִּתי אֶ ָּלא ְׁ
ו ִּמ ּכו ּ ָּלם לֹא ָׁ
● תוספתא יא:ב אמר רבי עקיבה שלש מאות הלכות היה ר' אליעזר שונה במכשפה ולא למדתי ממנו אלא שני
דברים שנים מלקטין קשואין אחד לוקט פטור ואחד לוקט חייב העושה מעשה חייב האוחז את העינים פטור.
● מדרש רבה קהלת פרשה א פסקה א
״קהלת״ :למה נקרא שמו קהלת? שהיו דבריו נאמרין בהקהל על שם שאמר (מלכים א' ח') אז יקהל שלמה.
6. Yoshiyahu, Kli Yakar- repentance
כלי יקר דברים פרשת וילך פרק לא
(יב) הקהל את העם האנשים והנשים והטף…ונראה שכל עיקר צורך הקהל זה היה בעבור התשובה ,לפי שאמרו חז"ל
(ויקרא רבה ל ז) שיום ראשון של חג נקרא ראשון לחשבון עוונות ,על כן הם צריכים לעשות תיכף הכנה אל התשובה
והכנה זו היא הקהל זה שהמלך מקהיל את העם וקורא לפניהם מן אלה הדברים כי רוב הספר דברי תוכחות עלי עוון
ודברי כבושים ,וכבר ידוע שההקהל יש בו צורך גדול אל התשובה כי על ידי שהם מקוהלים יהיו אגודה אחת ויטו שכם
אחד לשוב אל ה' כדי שיהיו השבים רבים ,לפי שדוקא בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים הקב"ה מקבל
תשובת היחיד אבל בכל ימות השנה אין הקב"ה מקבל כי אם תשובת הרבים (ראש השנה יח א) .וזהו שדרשו חז"ל
ולקחתם לכם ביום הראשון וכי ראשון הוא והלא ט"ו הוא אלא ראשון לחשבון עוונות וכו' .ולמה הזכיר הכתוב ענין זה
דוקא בפסוק המדבר מן לקיחת ארבעה מינים ולמה לא הזכיר זה בפסוק המדבר מישיבת הסוכה ,אלא לפי שבלקיחת
ארבעה מינים נרמזו כל ארבע כיתות של ישראל שיהיו באגודה אחת כמבואר למעלה בפרשת אמור (ויקרא כג מ)...
וזהו טעם הקהל זה ,כי נוסף על לקיחת ארבעה מינים אלו ביום ראשון של חג צוה ה' לעשות עוד רושם דומה לזה מקץ
שבע שנים כי שנת השמיטה גורם גם כן ההקהל והשלום על ידי שלא יזרע ולא יצמיח בו ואכלו אביוני עמו כי אינו רשאי
להחזיק בתבואת שנת השבע כבעל הבית ,וזה בלי ספק סיבת השלום כי כל דברי ריבות נמשכין ממדת שלי שלי זה אומר
כולה שלי וכל זה אינו כל כך בשנה השביעית כי בקום ועשה אין הכל שוים אבל בשב ואל תעשה הכל שוין וזה באמת
ענין השלום .וכן בחג הסוכות שכל אחד יוצא מדירת קבע לדירת עראי ויושב תחת סוכת שלומו הנה נצטוה המלך
לעשות רושם אל השלום ,וזהו ענין ההקהל כי כל זה הכנה אל התשובה וקורא לפניהם מן אלה הדברים בדברי כבושים
ותוכחות :וזה שאמרו אנשים ללמוד וכו' טף למה באים ליתן שכר למביאיהם ,כי בזמן שישראל עושים תשובה אז
מבקשים תחנונים מלפניו יתברך על מחילת העוון ויאמרו אם לא למענינו יעשה אזי יעשה בשביל גמולי חלב שלא פשעו
כדאיתא בנוסח של אבינו מלכנו חמול עלינו ועל עוללינו וטפינו ,וכן אומרים עשה למען גמולי חלב וכו' ,וזהו השכר
הניתן למביאיהם מן הטף שיאמרו לפניו יתברך עשה למען טף אלו המובאים בית ה' כדרך שנאמר ביואל (ב טז) אספו
עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים ויונקי שדים וגו':
…And this is the reason for hakhel. In addition to the taking of the four species on the first day of the festival, God
commanded to make another impression similar to it, at the end of seven years. Since the seventh year also causes assembly
]and peace by way of one not planting and growing upon it. And the destitute of God’s people eat on it, since the [landowners
are not permitted to hold on to their produce on the seventh year as an owner normally would. And without a doubt, this is is
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a cause of peace, since all disagreements are from the trait of "what's mine is mine" [and] "this one says, 'it is all mine.'" And
this is not so in the seventh year.. And so [too] with the festival of Sukkot, when everyone goes out from a permanent
dwelling to a temporary dwelling and sits under the 'Sukkah (hut) of His peace.' Behold, the king was commanded to make an
impression about peace and this is the matter of hakhel. As all of this is a preparation to repentance, and [so] he reads from
Deuteronomy words of exhortation and rebuke.
And this is [the meaning of] what they said, "'the men' to learn, etc, 'the youngsters' - why are they coming, to bring reward to
those that bring them." Since in the time when Israel repents, they offer supplications in front of Him, may He be blessed, for
the forgiving of sin and say, "If not for our sake, then do it for the sake of those weaned from their mothers, who have not
sinned." [This is] as it is found in the text of 'Avinu Malkenu' - Have mercy on our sucklings and on our youngsters. And we
[also] say, "Do it for those weaned from their mothers, etc." And this is the reward that is given to those that bring them, from
the youngsters - that they will say in front of Him, may He be blessed, "Do it for the sake of these youngsters that are brought
to the House of God," in the same way as it stated in Joel 2:16, "Collect the people, sanctify the assembly, gather the elders,
collect the sucklings, and those that suck the breasts, etc.
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