בס"ד
משמעות מערכת המועדות
הרב מואיז נבון
ויקרא פרק כג
שבת (א) וַ יְ ַדבֵּ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מֹשֶ ה לֵּאמֹר( :ב) ַדבֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵּהֶ ם מ ֹוע ֲֵּדי יְ קֹוָ ק אֲ ֶשר
ִת ְק ְראּו אֹתָ ם ִמ ְק ָראֵּ י ק ֶֹדש אֵ לֶּה הֵ ם מוֹעֲדָ י( :ג) שֵּ שֶ ת י ִָמים ֵּתעָ ֶשה ְמלָאכָ ה ּובַ ּיוֹם הַ ְש ִביעִ י
שַ בַ ת שַ בָ תוֹן ִמ ְק ָרא קֹדֶּ ׁש כָ ל ְמלָאכָה ֹלא תַ עֲשּו שַ בָ ת ִהוא לַיקֹוָ ק בְ כֹל מו ְֹשב ֵֹּתיכֶם :פ
[אבן עזרא:וטעם אלה הם מועדי בעבור היות שבתות רבות בשנה]
קוָק ִמ ְק ָראֵּ י ק ֶֹדש אֲ שֶ ר ִת ְק ְראּו אֹתָ ם ְבמ ֹוע ֲָדם
פסח (ד) אֵ לֶּה מוֹעֲדֵ י יְ ֹ
ראשון [רש"י (תו"כ) :למעלה (פסוק ב) מדבר בעבור שנה ,וכאן מדבר בקדוש החדש]:
ַארבָ עָ ה עָ שָ ר ַלח ֶֹדש בֵּ ין הָ עַ ְרבָ יִ ם פֶ ַסח לַיקֹוָ ק( :ו) ּובַ חֲ ִמ ָשה עָ ָשר יוֹם
ושביעי (ה) בַ ח ֶֹדש הָ ִראשוֹן בְ ְ
ַלח ֶֹדש הַ זֶ ה חַ ג הַ מַ ּצוֹת לַיקֹוָ ק ִשבְ עַ ת י ִָמים מַ ּצוֹת תֹאכֵּ לּו( :ז) בַ ּיוֹם הָ ִראשוֹן ִמ ְק ָרא ק ֶֹּדׁש
יִ ְהיֶה ָלכֶם כָל ְמלֶאכֶת ֲעב ָֹדה ֹלא תַ עֲשּו( :ח) וְ ִה ְק ַרבְ ֶתם ִא ֶשה לַיקֹוָ ק ִשבְ עַ ת י ִָמים בַ ּיוֹם
הַ ְשבִ יעִ י ִמ ְק ָרא ק ֶֹּדׁש כָל ְמלֶאכֶת ֲעב ָֹדה ֹלא תַ עֲשּו :פ
ָארץ
(עומר) (ט) וַ יְ ַדבֵּ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מֹשֶ ה לֵּאמֹר( :י) ַדבֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי יִ ְש ָר ֵּאל וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵּהֶ ם כִ י תָ בֹאּו אֶ ל הָ ֶ
אשית ְק ִצ ְירכֶם ֶאל הַ כֹהֵּ ן( :יא)
ירּה וַ הֲ בֵּ אתֶ ם אֶ ת עֹמֶ ר ֵּר ִ
ּוקצַ ְר ֶתם אֶ ת ְק ִצ ָ
אֲ שֶ ר אֲ נִי נֹתֵּ ן ָלכֶם ְ
וְ הֵּ נִ יף אֶ ת הָ עֹמֶ ר לִ פְ נֵּי יְ קֹוָ ק לִ ְר ֹצ ְנכֶם ִממָ חֳ ַרת הַ שַ בָ ת יְ נִ יפֶ ּנּו הַ כֹהֵּ ן( :יב) וַ ע ֲִשיתֶ ם בְ יוֹם
סלֶת בְ לּולָה
ּומנְחָ ת ֹו ְשנֵּי עֶ ְשרֹנִ ים ֹ
הֲ נִיפְ ֶכם אֶ ת הָ עֹמֶ ר כֶבֶ ש ָת ִמים בֶ ן ְשנָת ֹו לְ ֹעלָה לַיקֹוָ ק( :יג) ִ
בַ שֶ מֶ ן ִאשֶ ה לַיקֹוָ ק ֵּריחַ ִניחֹחַ וְ נ ְִסכֹה יַיִ ן ְרבִ יעִ ת הַ ִהין( :יד) וְ לֶחֶ ם וְ ָקלִ י וְ ַכ ְרמֶ ל ֹלא תֹאכְ לּו עַ ד
עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶ ה עַ ד הֲ בִ יאֲ כֶם אֶ ת ָק ְרבַ ן אֱ ֹלהֵּ יכֶם חֻ ַקת ע ֹולָם לְ ֹדרֹתֵּ יכֶם בְ כֹל מ ְֹשבֹתֵּ יכֶ ם :ס
ּוספַ ְר ֶתם ָלכֶם ִממָ חֳ ַרת הַ שַ בָ ת ִמּיוֹם הֲ בִ יאֲ כֶם אֶ ת עֹמֶ ר הַ ְתנּופָ ה ֶשבַ ע ַשבָ תוֹת ְת ִמימֹת
שבועות (טו) ְ
ִת ְהיֶינָה( :טז) עַ ד ִממָ חֳ ַרת הַ ַשבָ ת הַ ְשבִ יעִ ת ִת ְספְ רּו חֲ ִמ ִשים יוֹם וְ ִה ְק ַרבְ ֶתם ִמנְ חָ ה חֲ ָד ָשה
סלֶת ִת ְהיֶינָה חָ מֵּ ץ
לַיקֹוָ ק( :יז) ִממו ְֹשבֹתֵּ יכֶם ָתבִ יּאּו לֶחֶ ם ְתנּופָ ה ְש ַתיִ ם ְשנֵּי עֶ ְש ֹרנִים ֹ
ימם ְבנֵּי ָשנָה ּופַ ר בֶ ן
כּורים לַיקֹוָ ק( :יח) וְ ִה ְק ַרבְ ֶתם עַ ל הַ לֶחֶ ם ִשבְ עַ ת כְ בָ ִשים ְת ִמ ִ
ֵּתָאפֶ ינָה בִ ִ
ּומ ְנחָ תָ ם וְ נִ ְסכֵּיהֶ ם ִא ֵּשה ֵּריחַ ִניחֹחַ לַיקֹוָ ק( :יט)
בָ ָקר אֶ חָ ד וְ אֵּ ילִ ם ְשנָיִ ם יִ ְהיּו ֹעלָה לַיקֹוָ ק ִ
ּושנֵּי כְ בָ ִשים בְ נֵּי ָשנָה לְ זֶ בַ ח ְשל ִָמים( :כ) וְ הֵּ ִניף הַ כֹהֵּ ן
וַ ע ֲִשיתֶ ם ְשעִ יר עִ זִ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָ את ְ
אֹתָ ם עַ ל לֶחֶ ם הַ בִ כ ִֻרים ְתנּופָ ה לִ פְ נֵּי יְ קֹוָ ק עַ ל ְשנֵּי כְ בָ ִשים ק ֶֹדש יִ ְהיּו לַיקֹוָ ק ַלכֹהֵּ ן( :כא)
ּוק ָראתֶ ם בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶ ה ִמ ְק ָרא קֹדֶּ ׁש יִ ְהיֶה ָלכֶם כָל ְמלֶאכֶת ֲעב ָֹדה ֹלא תַ עֲשּו חֻ ַקת ע ֹולָם
ְ
ַאר ְצכֶם ֹלא ְת ַכלֶה פְ ַאת ָש ְדָך בְ קֻ ְצ ֶרָך
בְ כָל מו ְֹשבֹתֵּ יכֶם לְ ֹדרֹתֵּ יכֶם( :כב) ּובְ קֻ ְצ ְרכֶם אֶ ת ְק ִציר ְ
וְ ל ֶֶקט ְק ִצ ְירָך ֹלא ְתל ֵַּקט לֶעָ נִי וְ ַלגֵּר ַת ֲעזֹב אֹתָ ם אֲ נִ י יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵּ יכֶם :פ
(כג) וַ יְ ַדבֵּ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מֹשֶ ה לֵּאמֹר( :כד) ַדבֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל לֵּאמֹר בַ ח ֶֹדש הַ ְש ִביעִ י בְ אֶ חָ ד
ר"ה
ַלח ֶֹדש יִ ְהיֶה ָלכֶם שַ בָ תוֹן זִ כְ רוֹן ְתרּועָ ה ִמ ְק ָרא קֹדֶּ ׁש( :כה) כָ ל ְמלֶאכֶת ֲעב ָֹדה ֹלא תַ עֲשּו
וְ ִה ְק ַרבְ ֶתם ִאשֶ ה לַיקֹוָ ק :ס
יה"כ (כו) וַ יְ ַדבֵּ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מֹשֶ ה לֵּאמֹר( :כז) אַ ְך בֶ עָ שוֹר ַלח ֶֹדש הַ ְשבִ יעִ י הַ זֶ ה יוֹם הַ כִ פ ִֻרים הּוא
ִמ ְק ָרא קֹדֶּ ׁש יִ ְהיֶה ָלכֶם וְ עִ ּנִ יתֶ ם אֶ ת נַפְ שֹתֵּ יכֶם וְ ִה ְק ַר ְב ֶתם ִא ֶשה לַיקֹוָ ק( :כח) וְ כָ ל ְמלָאכָ ה ֹלא
תַ עֲשּו בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶ ה כִ י יוֹם כִ פ ִֻרים הּוא לְ כַפֵּ ר ֲעלֵּיכֶם לִ פְ נֵּי יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵּ יכֶם( :כט) כִ י כָ ל
הַ ּנֶפֶ ש אֲ שֶ ר ֹלא ְת ֻעּנֶה בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶ ה וְ ִנכְ ְרתָ ה מֵּ עַ מֶ יהָ ( :ל) וְ כָל הַ ּנֶפֶ ש אֲ ֶשר ַתע ֲֶשה כָל
ְמלָאכָה בְ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶ ה וְ הַ אֲ בַ ְד ִתי אֶ ת הַ ּנֶפֶ ש הַ ִהוא ִמ ֶק ֶרב עַ מָ ּה( :לא) כָל ְמלָאכָה ֹלא תַ עֲשּו
חֻ ַקת ע ֹולָם לְ ֹדרֹתֵּ יכֶם בְ כֹל מ ְֹשבֹתֵּ יכֶם( :לב) שַ בַ ת שַ בָ תוֹן הּוא ָלכֶם וְ עִ ּנִ יתֶ ם אֶ ת נַפְ שֹתֵּ יכֶ ם
בְ ִת ְשעָ ה ַלח ֶֹדש בָ עֶ ֶרב מֵּ עֶ ֶרב עַ ד עֶ ֶרב ִת ְשבְ תּו שַ בַ ְתכֶם :פ
סוכות( /לג) וַ יְ ַדבֵּ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשה לֵּאמֹר( :לד) ַדבֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי יִ ְש ָר ֵּאל לֵּאמֹר בַ חֲ ִמ ָשה עָ ָשר יוֹם ַלח ֶֹדש
שמיני הַ ְשבִ יעִ י הַ זֶ ה חַ ג הַ סֻ כוֹת ִשבְ עַ ת י ִָמים לַיקֹוָ ק( :לה) בַ ּיוֹם הָ ִראשוֹן ִמ ְק ָרא ק ֶֹּדׁש ָכל ְמלֶאכֶ ת
עצרת ֲעב ָֹדה ֹלא תַ עֲשּו( :לו) ִשבְ עַ ת י ִָמים ַת ְק ִריבּו ִאשֶ ה לַיקֹוָ ק בַ ּיוֹם הַ ְש ִמינִ י ִמ ְק ָרא ק ֶֹּדׁש יִ ְהיֶה
ָלכֶם וְ ִה ְק ַרבְ ֶתם ִא ֶשה לַיקֹוָ ק עֲצֶ ֶרת ִהוא כָ ל ְמלֶא ֶכת ֲעב ָֹדה ֹלא תַ עֲשּו( :לז) ֵּאלֶה מ ֹוע ֲֵּדי יְ קֹוָ ק
ּומ ְנחָ ה זֶ בַ ח ּונְסָ כִ ים ְדבַ ר יוֹם
אֲ שֶ ר ִת ְק ְראּו אֹתָ ם ִמ ְק ָראֵּ י ק ֶֹדש לְ הַ ְק ִריב ִא ֶשה לַיקֹוָ ק ֹעלָה ִ
ּומלְ בַ ד כָ ל נ ְִדב ֵֹּתיכֶ ם
ּומלְ בַ ד כָ ל נ ְִד ֵּריכֶם ִ
ּומלְ בַ ד מַ ְתנוֹתֵּ יכֶם ִ
בְ יוֹמ ֹו( :לח) ִמלְ בַ ד שַ בְ תֹ ת יְ קֹוָ ק ִ
ָארץ
ָאספְ כֶם אֶ ת ְתבּוַאת הָ ֶ
אֲ שֶ ר ִת ְתנּו לַיקֹוָ ק( :לט) אַ ְך בַ חֲ ִמשָ ה עָ שָ ר יוֹם ַלח ֶֹדש הַ ְשבִ יעִ י בְ ְ
ָתחֹגּו אֶ ת חַ ג יְ קֹוָ ק ִשבְ עַ ת י ִָמים בַ ּיוֹם הָ ִראשוֹן שַ בָ תוֹן ּובַ ּיוֹם הַ ְש ִמינִ י ַשבָ תוֹן( :מ) ּולְ ַק ְח ֶתם
ּושמַ ְח ֶתם לִ פְ נֵּי יְ קֹוָ ק
ָלכֶם בַ ּיוֹם הָ ִראשוֹן פְ ִרי עֵּ ץ הָ ָדר ַכפֹת ְתמָ ִרים וַ ֲענַף עֵּ ץ עָ בֹת וְ עַ ְרבֵּ י נָחַ ל ְ
אֱ ֹלהֵּ יכֶם ִשבְ עַ ת י ִָמים( :מא) וְ חַ גֹתֶ ם אֹת ֹו חַ ג לַיקֹוָ ק ִשבְ עַ ת י ִָמים בַ ָשנָה חֻ ַקת ע ֹולָם לְ ֹדר ֵֹּתיכֶ ם
בַ ח ֶֹדש הַ ְשבִ יעִ י ָתחֹגּו אֹת ֹו( :מב) בַ סֻ כֹת ֵּת ְשבּו ִשבְ עַ ת י ִָמים כָל הָ אֶ זְ ָרח ְביִ ְש ָראֵּ ל י ְֵּשבּו בַ סֻ כֹת:
יאי אוֹתָ ם מֵּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
(מג) לְ מַ עַ ן י ְֵּדעּו ֹדרֹתֵּ יכֶם כִ י בַ סֻ כוֹת הוֹשַ בְ ִתי אֶ ת בְ נֵּי יִ ְש ָר ֵּאל בְ הו ִֹצ ִ
מע ֲֵּדי יְ קֹוָ ק ֶאל בְ נֵּי יִ ְש ָר ֵּאל :פ
אֲ נִי יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵּ יכֶם( :מד) וַ יְ ַדבֵּ ר מֹשֶ ה אֶ ת ֹ
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~ שבת ? ~
רש"י ויקרא פרק כג פסוק ג
מה ענין שבת אצל מועדות ,ללמדך שכל המחלל את המועדות מעלין עליו כאלו חלל את השבתות.
וכל המקיים את המועדות ,מעלין עליו כאלו קיים את השבתות:
~ סדר המועדות ~
ספרי דברים פרשת ראה פיסקא קכז
בשלשה מקומות מזכיר פרשת מועדות ( )1בתורת כהנים מפני סדרן ( )2בחומש הפקודים מפני
קרבן ( )3במשנה תורה מפני העבור...
~ פסח – ברית גורל ~
יתי אֶ ת ֳע ִני עַ ִמי אֲ ֶשר בְ ִמ ְצ ָריִ ם וְ אֶ ת צַ ע ֲָקתָ ם ָשמַ עְ ִתי ִמפְ נֵּי
שמות פרק ג (ז) וַ ּיֹאמֶ ר יְ קֹוָ ק ָראֹה ָר ִא ִ
ָארץ הַ ִהוא ֶאל אֶ ֶרץ טוֹבָ ה
נֹגְ שָ יו כִ י י ַָדעְ ִתי אֶ ת מַ כְ אֹבָ יו(:ח) וָ אֵּ ֵּרד לְ הַ ִּציל ֹו ִמּיַד ִמ ְצ ַריִ ם ּולְ הַ עֲֹלת ֹו ִמן הָ ֶ
בּוסי:
ְּורחָ בָ ה אֶ ל אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְּודבָ ש אֶ ל ְמקוֹם הַ כְ ַנ ֲענִי וְ הַ ִח ִתי וְ הָ אֱ מ ִֹרי וְ הַ פְ ִרזִ י וְ הַ ִחּוִ י וְ הַ יְ ִ
אתי אֶ ְתכֶם ִמ ַתחַ ת ִסבְ ֹלת ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִהּצַ לְ ִתי
שמות פרק ו (ו) ָלכֵּן אֱ מֹר לִ בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל אֲ נִי יְ קֹוָ ק וְ הוֹצֵּ ִ
יתי
אֶ ְתכֶם מֵּ ֲעב ָֹדתָ ם וְ גַָאלְ ִתי אֶ ְתכֶם בִ זְ רוֹעַ ְנטּויָה ּובִ ְשפָ ִטים גְ דֹלִ ים( :ז) וְ ל ַָק ְח ִתי אֶ ְתכֶם לִ י לְ עָ ם וְ הָ יִ ִ
אתי
ידעְ ֶתם כִ י אֲ נִ י יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵּ יכֶם הַ מו ִֹציא אֶ ְתכֶ ם ִמ ַתחַ ת ִסבְ לוֹת ִמ ְצ ָריִ ם( :ח) וְ הֵּ בֵּ ִ
ֵּאֹלהים וִ ַ
ָלכֶם ל ִ
אתי אֶ ת י ִָדי לָתֵּ ת אֹתָ ּה לְ ַאבְ ָרהָ ם לְ יִ ְצחָ ק ּולְ ַי ֲעקֹב וְ נָתַ ִתי אֹתָ ּה ָלכֶם מו ָֹר ָשה
ָארץ אֲ שֶ ר נָשָ ִ
אֶ ְתכֶם אֶ ל הָ ֶ
אֲ נִי יְ קֹוָ ק:
שמות פרק יב (יד) וְ הָ יָה הַ ּיוֹם הַ זֶ ה ָלכֶם לְ זִ ָכרוֹן וְ חַ גֹתֶ ם אֹת ֹו חַ ג לַיקֹוָ ק לְ ֹדר ֵֹּתיכֶם חֻ ַקת ע ֹולָם
אכֵּל חָ מֵּ ץ
ְתחָ גֻהּו( :טו) ִשבְ עַ ת י ִָמים מַ ּצוֹת תֹאכֵלּו אַ ְך בַ ּיוֹם הָ ִראשוֹן ַת ְשבִ יתּו ְשאֹר ִמבָ ֵּתיכֶם כִ י כָ ל ֹ
וְ נִכְ ְרתָ ה הַ ּנֶפֶ ש הַ ִהוא ִמיִ ְש ָראֵ ל ִמּיוֹם הָ ִראשֹן עַ ד יוֹם הַ ְשבִ עִ י( ...:לט) וַ ּיֹאפּו אֶ ת הַ בָ צֵּ ק אֲ ֶשר הו ִֹציאּו
ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ֻעגֹת מַ ּצוֹת כִ י ֹלא חָ מֵ ץ כִ י ג ְֹרׁשּו ִמ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֹלא יָכְ לּו לְ ִה ְתמַ ְהמֵ הַ וְ גַם צֵּ ָדה ֹלא עָ שּו לָהֶ ם:
שמות פרק יג (ג) וַ ּיֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֶ ל הָ עָ ם זָ כוֹר אֶ ת הַ ּיוֹם הַ זֶ ה אֲ ֶשר יְ צָ אתֶ ם ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ִמבֵּ ית עֲבָ ִדים כִ י
בְ ֹחזֶּק יָד הו ִֹציא יְ קֹוָ ק אֶ ְתכֶם ִמזֶ ה וְ ֹלא יֵָאכֵל חָ מֵ ץ:
~ שבועות (דרך ספירת העומר) – ברית יעוד ~
ּוספַ ְר ֶּתם ָלכֶם ִממָ חֳ ַרת הַ שַ בָ ת ִמּיוֹם הֲ בִ יאֲ כֶ ם אֶ ת עֹמֶ ר הַ ְתנּופָ ה ֶשבַ ע ַשבָ תוֹת ְת ִמימֹת
ויקרא כג (טו) ְ
ִת ְהיֶינָה( :טז) עַ ד ִממָ חֳ ַרת הַ ַשבָ ת הַ ְשבִ יעִ ת ִת ְספְ רּו חֲ ִמ ִשים יוֹם וְ ִה ְק ַרבְ ֶתם ִמנְ חָ ה חֲ ָד ָשה לַיקֹוָ ק( :יז)
כּורים לַיקֹוָ ק:
סלֶת ִת ְהיֶינָה חָ מֵ ץ ֵּתָאפֶ ינָה בִ ִ
ִממו ְֹשבֹתֵּ יכֶם ָתבִ יּאּו לֶּחֶּ ם ְתנּופָ ה ְש ַתיִ ם ְשנֵּי עֶ ְש ֹרנִים ֹ
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרק יט
 ...וביום השבת שהוא ששי בחדש ,קבלו עשרת הדברות והוא יום חג השבועות ,יום מתן תורה ,יום
חמשים ליציאת מצרים... ,
ישי לְ צֵּ את בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל מֵּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם בַ ּיוֹם הַ זֶ ה בָ אּו ִמ ְדבַ ר ִסינָי( :ב)
שמות פרק יט (א) בַ ח ֶֹדש הַ ְשלִ ִ
וַ ּיִ ְסעּו מֵּ ְרפִ ִידים וַ ָּיבֹאּו ִמ ְדבַ ר ִסינַי וַ ּיַחֲ נּו בַ ִמ ְדבָ ר וַ ּיִ חַ ן שָ ם יִ ְש ָראֵּ ל ֶנגֶד הָ הָ ר( :ג) ּומ ֶֹשה עָ לָה אֶ ל
ֹלהים וַ ּיִ ְק ָרא אֵּ לָיו יְ קֹוָ ק ִמן הָ הָ ר לֵּאמֹר כֹה תֹאמַ ר לְ בֵּ ית ַי ֲעקֹב וְ תַ גֵּיד לִ בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל( :ד) אַ ֶתם
הָ אֱ ִ
יתי לְ ִמ ְצ ָריִ ם וָ אֶ שָ א אֶ ְתכֶם עַ ל ַכ ְנפֵּ י נְשָ ִרים וָ ָאבִ א אֶ ְתכֶם ֵּאלָי( :ה) וְ עַ ָתה ִאם ָשמוֹעַ
ְר ִאיתֶ ם אֲ שֶ ר עָ ִש ִ
ָארץ( :ו) וְ ַא ֶתם ִת ְהיּו לִ י
יתי וִ ְהיִ יתֶ ם לִ י ְס ֻגלָה ִמכָל הָ עַ ִמים כִ י לִ י כָ ל הָ ֶ
ּושמַ ְר ֶתם אֶ ת בְ ִר ִ
ִת ְש ְמעּו בְ קֹלִ י ְ
מַ ְמ ֶּלכֶּת כֹהֲ נִ ים וְ גוֹי ָקדוֹׁש אֵּ לֶה הַ ְדבָ ִרים אֲ שֶ ר ְת ַדבֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל:
דברים פרק כז
)א) וַ יְ צַ ו מ ֶֹשה וְ זִ ְקנֵּי יִ ְש ָראֵּ ל אֶ ת הָ עָ ם לֵּאמֹר שָ מֹר אֶ ת כָל הַ ִמ ְצוָ ה אֲ ֶשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ה אֶ ְתכֶ ם הַ ּיוֹם( :ב)
ָארץ אֲ שֶ ר יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹּתן לְָך וַ הֲ ֵּקמ ָֹת לְ ָך אֲ בָ ִנים גְ דֹלוֹת
וְ הָ יָה בַ ּיוֹם אֲ שֶ ר ַתעַ בְ רּו אֶ ת הַ ּי ְַר ֵּדן אֶ ל הָ ֶ
ָארץ
וְ שַ ְד ָת אֹתָ ם בַ ִשיד( :ג) וְ כָתַ בְ ָת ֲעלֵּיהֶ ן אֶ ת כָ ל ִדבְ ֵרי הַ תו ָֹרה הַ זֹאת בְ עָ בְ ֶרָך לְ מַ עַ ן אֲ ֶשר ָתבֹא אֶ ל הָ ֶ
אֲ שֶ ר יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך נֹתֵּ ן לְ ָך אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְּודבַ ש כַאֲ שֶ ר ִדבֶ ר יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵּ י אֲ בֹתֶ יָך לְָך( :ד) וְ הָ יָה ְבעָ בְ ְרכֶ ם
אֶ ת הַ ּי ְַר ֵּדן ָת ִקימּו אֶ ת הָ אֲ בָ נִ ים הָ אֵּ לֶה אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ה אֶ ְתכֶם הַ ּיוֹם ְבהַ ר עֵּ יבָ ל וְ ַש ְד ָת אוֹתָ ם בַ ִשיד:
יטב :ס
( ...ח) וְ כָתַ בְ ָת עַ ל הָ אֲ בָ נִ ים אֶ ת כָל ִדבְ ֵרי הַ תו ָֹרה הַ זֹאת בַ אֵ ר הֵ ֵ
תורה תמימה דברים פרק כז
באר היטב  -בשבעים לשון [סוטה ל"ב א'] :המפרשים פרשו בטעם הדבר כדי שיבינו כל
האומות וידעו מה שכתוב בתורה.... ,
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~ ר"ה ~
תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף טז עמוד א
אמר הקדוש ברוך הוא ... :ואמרו לפני בראש השנה [פסוקים של] מלכיות זכרונות ושופרות.
מלכיות  -כדי שתמליכוני עליכם ,זכרונות  -כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ,ובמה  -בשופר.
ראש השנה י:
תניא ,רבי אליעזר אומר :בתשרי נברא העולם...,
משנה מסכת ראש השנה פרק א
משנה ב  -בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בראש השנה כל
באי העולם עוברין לפניו כבני מרון שנאמר (תהלים ל"ג) היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם
ובחג נידונין על המים:
ר' קוק  -עין איה (ברכות יג ,קעה).
"תני בר קפרא ,כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה" :כי צריך להשריש ,שתכלית המטרה של
הלאומיות של ישראל אינה חזקינו לעצמנו וכבישת העמים וכיו"ב ,דברים שכל העמים
משתוקקים להם מרוב אהבת עצמם ,כ"א מפני שהלאומיות שלנו מביאה ברכה ושלימות לכל
העולם כולו .ע"כ בתחילת בנינה ,שסוף מעשה במחשבה תחילה ,היא בשביל תקנת ואהבת כל
המין האנושי.
ַאחזֵּ ק בְ י ֶָדָך וְ אֶ ּצָ ְרָך וְ אֶ ֶתנְָך לִ בְ ִרית עָ ם לְ אוֹר ּגוֹיִ ם:
אתיָך בְ צֶ ֶדק וְ ְ
ישעיהו פרק מב (ו) אֲ נִי יְ קֹוָ ק ְק ָר ִ
~ יוה"כ ~
ַאדמָ תָ ם וַ אֲ נִי אֶ ְת ֶנּנָה ָלכֶם ל ֶָר ֶשת אֹתָ ּה אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב
ויקרא פרק כ (כד) וָ אֹמַ ר לָכֶ ם אַ ֶתם ִת ְירשּו אֶ ת ְ
ְּודבָ ש אֲ ִני יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵּ יכֶם אֲ ֶשר ִהבְ ַדלְ ִתי אֶ ְתכֶם ִמן הָ עַ ִמים( :כה) וְ ִהבְ ַדלְ ֶתם בֵּ ין הַ בְ הֵּ ָמה הַ ְטה ָֹרה
ל ְַטמֵּ ָאה ּובֵּ ין הָ עוֹף הַ טָ מֵּ א לַטָ הֹר וְ ֹלא ְתשַ ְקצּו אֶ ת נַפְ שֹתֵּ יכֶ ם בַ בְ הֵּ מָ ה ּובָ עוֹף ּובְ כֹל אֲ ֶשר ִת ְרמֹש
הָ אֲ ָדמָ ה אֲ שֶ ר ִהבְ ַדלְ ִתי ָלכֶם לְ טַ מֵּ א( :כו) וִ ְהיִ יתֶ ם לִ י ְקד ִֹׁשים כִ י ָקדוֹׁש אֲ נִ י יְ קֹוָ ק וָ ַאבְ ִדל אֶ ְתכֶם ִמן
הָ עַ ִמים לִ ְהיוֹת לִ י:
רש"י ויקרא פרק כ פסוק כו  -ואבדל אתכם מן העמים להיות לי  -אם אתם מובדלים
מהם הרי אתם שלי ,ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחביריו.
ויקרא פרק טז (כט) וְ הָ יְ תָ ה ָלכֶם לְ חֻ ַקת ע ֹולָם בַ ח ֶֹדש הַ ְשבִ יעִ י בֶ עָ שוֹר ַלח ֶֹדש ְתעַ ּנּו אֶ ת נַפְ שֹתֵּ יכֶ ם וְ כָל
ְמלָאכָה ֹלא תַ עֲשּו הָ אֶ זְ ָרח וְ הַ גֵּר הַ גָר בְ תוֹכְ כֶם( :ל) כִ י בַ ּיוֹם הַ זֶ ה יְ כַ פֵּ ר ֲעלֵּיכֶם לְ טַ הֵּ ר אֶ ְתכֶ ם ִמכֹל
חַ טֹאתֵּ יכֶם לִ פְ נֵּי יְ קֹוָ ק ִת ְטהָ רּו:
~ סוכות  /שמיני עצרת ~
ויקרא פרק כג (מא) וְ חַ גֹתֶ ם אֹת ֹו חַ ג לַיקֹוָ ק ִשבְ עַ ת י ִָמים בַ שָ נָה חֻ ַקת ע ֹולָם לְ ֹדרֹתֵּ יכֶם בַ ח ֶֹדש הַ ְשבִ יעִ י
ָתחֹגּו אֹת ֹו( :מב) בַ סֻ כֹת ֵּת ְשבּו ִשבְ עַ ת י ִָמים כָל הָ אֶ זְ ָרח בְ יִ ְש ָראֵּ ל י ְֵּשבּו בַ סֻ כֹת( :מג) לְ מַ עַ ן י ְֵּדעּו ֹדר ֵֹּתיכֶ ם
יאי אוֹתָ ם מֵּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם אֲ ִני יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵּ יכֶם:
כִ י בַ סֻ כוֹת הוֹשַ בְ ִתי אֶ ת בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל בְ הו ִֹצ ִ
תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נה עמוד ב שבעים פרים כנגד מי  -כנגד שבעים אומות ...
מלבי"ם ויקרא פרק ט  ...ר"א סוכות ממש ולר"ע ענני כבוד ומובא בסוכה (דף ז) .וכן במכלתא על
ויסעו מסוכות ,ושם אומר שלר"ע היו שבעה עננים ור' יהודה אומר י"ג ,ומבואר שלר' יאשי' דאמר
ד' ולרבי דא' שתי עננים היו .ס"ל סוכות ממש וי"ל שהטעמים שנאמר בריש סוכה תלוים בזה,
למ"ד משום דלא שלטה בי' עינא ס"ל ענני כבוד היו ,ולמ"ד דירת עראי ,סוכות ס"ל ממש .כי למ"ד
סוכות ממש ר"ל שהדורות הבאים בל ירים לבבם בעת האסיף שמלאו בתיהם טוב ויחשבו העולם
הזה לבית חייהם ותכליתם ,ידעו וישימו על לב כי בסוכות הושבתי את ב"י להעיר אזן שעה"ז מלון
אורחים ודירת עראי ,וכן יצאו מדירת קבע אל דירת עראי שזה רמז הסוכה כמ"ש חכמי לב.
ולמאן דא' ענני כבוד ר"ל שישאו עיניהם מן האדמה אשר עסקו בה לעבדה ולאסף תבואתה ,אל
השמים ששם שרשם בקדש ,ולתכלית זה סכך עליהם בענני הכבוד במדבר.
רּוש ִ ָלם וְ עָ לּו ִמ ֵּדי ָשנָה בְ ָשנָה לְ ִה ְש ַתחֲ וֹת
זכריה פרק יד (טז) וְ הָ יָה כָל הַ ּנוֹתָ ר ִמכָל הַ גוֹיִ ם הַ בָ ִאים עַ ל יְ ָ
לְ מֶ לְֶך יְ קֹוָ ק ְצבָ אוֹת וְ ָלחֹג אֶ ת חַ ג הַ סֻ כוֹת:

רש"ר הירש במדבר כט יג הרי זה מאבק ה"גג" עם ה"סוכה"" .רעיון התעתועים של הגג" מייחס
גדולה לאדם והאדם לא ימצא בו מנוח ,ואילו אמיתה של הסוכה מורה לבטוח בשמחה על הגנת ה'.

רש"י במדבר פרק כט פסוק לה ...ומדרשו באגדה לפי שכל ימות הרגל הקריבו כנגד שבעים אומות
וכשבאין ללכת ,אמר להם המקום בבקשה מכם עשו לי סעודה קטנה כדי שאהנה מכם:
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~ שבת ! ~
ר' צדוק הכהן מלובלין  -דברי חלומות אות יט
 ...וזהו תכלית השלימות כי בו שבת וגו' ואלמלי זכה אדם הראשון שלא חטא ונכנס לקדושת יום
השבת בלא חטא היו כל העולמות בשלימותן כי היה קומתו מסוף עולם ועד סופו (חגיגה י"ב א)
היינו בכל העולמות כולם הוא כולל כולם .על ידי קומת נפשו כל עולם העשיה ורוחו ביצירה
ונשמתו בבריאה והיה אותו שבת היום שכולו שבת דלעתיד לבוא .אלא שהחטא גרם וצריכים
להמתין לזה עד אלף השביעי:
רמב"ן בראשית פרק ב פסוק ג
ֹלהים ַלעֲשוֹת]:
ֹלהים אֶ ת יוֹם הַ ְשבִ יעִ י וַ יְ ַק ֵּדש אֹת ֹו כִ י ב ֹו שָ בַ ת ִמכָ ל ְמלַאכְ ת ֹו אֲ ֶשר בָ ָרא אֱ ִ
[וַ יְ בָ ֶרְך אֱ ִ
ודע ,כי נכלל עוד במלת "לעשות" ,כי ששת ימי בראשית הם כל ימות עולם ,כי קיומו יהיה ששת
אלפים שנה (ר"ה לא א) ,שלכך אמרו (ב"ר יט ח) יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנים.
...
היום השביעי שבת ,רמז לעולם הבא שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים .והאל ישמרנו בכל
הימים ,וישים חלקינו עם עבדיו התמימים:
ויקרא פרק כג
)א) וַ יְ ַדבֵּ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מֹשֶ ה לֵּאמֹר( :ב) ַדבֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵּהֶ ם מ ֹוע ֲֵּדי יְ קֹוָ ק אֲ ֶשר ִת ְק ְראּו
אֹתָ ם ִמ ְק ָראֵּ י ק ֶֹדש אֵ לֶּה הֵ ם מוֹעֲדָ י( :ג) שֵּ שֶ ת י ִָמים ֵּתעָ ֶשה ְמלָאכָה ּובַ ּיוֹם הַ ְשבִ יעִ י ַשבַ ת ַשבָ תוֹן ִמ ְק ָרא
קֹדֶּ ׁש כָל ְמלָאכָ ה ֹלא תַ עֲשּו ַשבָ ת ִהוא לַיקֹוָ ק בְ כֹל מו ְֹשבֹתֵּ יכֶם :פ
קוָק ִמ ְק ָראֵּ י ק ֶֹדש אֲ שֶ ר ִת ְק ְראּו אֹתָ ם בְ מ ֹוע ֲָדם ...
(ד) אֵ לֶּה מוֹעֲדֵ י יְ ֹ
<פסח ,שבועות ,ר"ה ,יוה"כ ,סוכות ,שמיני עצרת>
מע ֲֵּדי יְ קֹוָ ק אֶ ל בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל :פ
(מד) וַ יְ ַדבֵּ ר מֹשֶ ה אֶ ת ֹ
MN: Not by coincidence are there 7 Mikraei Kodesh recalling their connection to the
7 days of creation with its ultimate goal, the Mikra Kodesh of Shabbat, the 7th day.
מכילתא דרבי ישמעאל כי תשא  -מסכתא דשבתא פרשה א ד"ה ששת ימים
וביום השביעי שבת שבתון קדש ליי' .למה נאמר ,לפי שהוא אומר+ ,ויקרא כג ב +אלה מועדי יי' -
אשר תקראו וגו' ,יכול כשם שקדושת מועדות מסורה לבית דין ,כך תהא קדושת שבת מסורה
לבית דין ,תלמוד לומר וביום השביעי שבת קדש ליי' ,לשם שבת מסורה ,ואינה מסורה לבית דין,
וכן הוא אומר ושמרתם את השבת.
רש"י ויקרא פרק כג פסוק ג
מה ענין שבת אצל מועדות ,ללמדך שכל המחלל את המועדות מעלין עליו כאלו חלל את השבתות.
וכל המקיים את המועדות ,מעלין עליו כאלו קיים את השבתות:
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