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מצוות הקהל נאמרה לבני ישראל בפרשת וילך ,על ידי משה רבנו לפני פטירתו .וכך נאמר" :וַיְצַו מֹשֶׁה,
אוֹתָם לֵאמֹר :מִקֵּץ שֶׁבַע שָׁנִים ,בְּמֹעֵד שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה בְּחַג הַסֻּכּוֹת .בְּבוֹא כָל-יִשְׂרָאֵל ,לֵרָאוֹת
אֶת-פְּנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ ,בַּמָּקוֹם ,אֲשֶׁר יִבְחָר תִּקְרָא אֶת-הַתּוֹרָה הַזֹּאת ,נֶגֶד כָּל יִשְׂרָאֵל בְּאָזְנֵיהֶם.
הַקְהֵל אֶת-הָעָם ,הָאֲנָשִׁים וְהַנָּשִׁים וְהַטַּף ,וְגֵרְךָ ,אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ לְמַעַן יִשְׁמְעוּ וּלְמַעַן יִלְמְדוּ,
וְיָרְאוּ אֶת-ה' אֱלֹהֵיכֶם ,וְשָׁמְרוּ לַעֲשׂוֹת ,אֶת-כָּל-דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת).ל"א ,י'-י"ב( .המטרה לקיים את
המצווה פעם בשבע שנים ,גם היא מוסברת בהמשך הפרשה" :וּבְנֵיהֶם אֲשֶׁר לֹא-יָדְעוּ ,יִשְׁמְעוּ
וְלָמְדוּ--לְיִרְאָה ,אֶת-ה' אֱלֹהֵיכֶם :כָּל-הַיָּמִים ,אֲשֶׁר אַתֶּם חַיִּים עַל-הָאֲדָמָה ,אֲשֶׁר אַתֶּם עֹבְרִים
אֶת-הַיַּרְדֵּן שָׁמָּה ,לְרִשְׁתָּהּ" .דהיינו ,על מנת שגם הדורות הבאים יקהלו כמו במעמד הר סיני .מצוות
הקהל אינה נוהגת בימינו .כל זמן שבית המקדש חרב ,אין אפשרות לקיימה בעזרה .נהוג לעשות זכר
למצווה ולקיים מעמד הקהל בתקופת חג הסוכות.משרד החינוך הנהיג לאסוף תלמידים מבתי הספר
לעצרות גדולות בהן משתתפים רבנים ובמסגרת האירוע מסבירים לתלמידים על מהות המעמד.לאחר פניה
ממפקח משרד החינוך אל חברת מועצת העיר יעל ענתבי ,הוחלט על קיום עצרת מעמד הקהל בפסגת
זאב .בעצרת שהתקיימה ביום שני השבוע בשעות הצהרים השתתפו יותר מאלף תלמידים מצפון ירושלים.
התוכן בעצרת הועבר ע"י מכון המקדש .בעצרת השתתפו הרב הראשי לירושלים הרב אריה שטרן ,חברת
מועצת העיר יעל ענתבי ,רבנים ,ראש החינוך הדתי ליפשיץ ,יו"ר המינהל אודי רמבח ,ותושבי מפסגת
זאב.האירוע אובטח ברמה גבוהה ע"י מאבטחים שגוייסו במיוחד לאירוע ,ובסיוע של משטרה ישראל ,אבי
כהן מפקד תחנת שפט ורפאל שלומוב השוטר הקהילתי .שיאו של האירוע היה כאשר רב הגרעין התורני
דביר אביה ,הרב שר שלום הגביה את ספר התורה שהובא מבית הכנסת בית יצחק לעיני כל התלמידים,
כאשר המפקח על רבני בתי הספר ,הרב ענזי קרא בקול את פסוקי "שמע ישראל" וכל התלמידים ענו
אחריו ,וכאשר שחקן ממכון המקדש ששיחק את התפקיד הכהן הגדול קרא לכל התלמידים שהם כהנים
להגיע לבמה להתעטף בטלית ולברך בברכת כהנים את כל הציבור .יום למחרת היה אמור להתקיים מעמד
הקהל לבתי הספר התיכוניים בכותל .אך בשל אירועי השבוע ,אירוע זה בוטל.
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