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 ד"בס
 המועדותמערכת משמעות 
 נבון ואיזמ הרב

 
  כג פרק ויקרא

   
ר( א)  שבת ר( ב: )לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל ְיֹקָוק ַוְיַדבֵּ י ֶאל ַדבֵּ ל ְבנֵּ ֶהם ְוָאַמְרָת  ִיְשָראֵּ י ֲאלֵּ  ֲאֶשר ְיֹקָוק מֹוֲעדֵּ

י ֹאָתם ִתְקְראּו ֶשת( ג: )מוֲֹעָדי ֵהם ֵאלֶּה ֹקֶדש ִמְקָראֵּ ָעֶשה ָיִמים שֵּ  ַהְשִביִעי ּוַבּיֹום ְמָלאָכה תֵּ
ׁש  ַשָבתֹון ַשַבת יֶכם ְבֹכל ַליֹקָוק ִהוא ַשָבת ַתֲעשּו ֹלא ְמָלאָכה ָכלִמְקָרא ֹקדֶּ   פ: מֹוְשֹבתֵּ

 [וטעם אלה הם מועדי בעבור היות שבתות רבות בשנה:אבן עזרא]

י ְיֹקָוק מוֲֹעֵדי ֵאלֶּה( ד) פסח   ְבמֹוֲעָדם ֹאָתם ִתְקְראּו ֲאֶשר ֹקֶדש ִמְקָראֵּ
  :[וכאן מדבר בקדוש החדש, מדבר בעבור שנה (פסוק ב)למעלה : (כ"תו) י"רש]
ין ַלֹחֶדש ָעָשר ְבַאְרָבָעה ָהִראשֹון ַבֹחֶדש( ה)  יֹום ָעָשר ּוַבֲחִמָשה( ו: )ַליֹקָוק ֶפַסח ָהַעְרָבִים בֵּ

לּו ַמּצֹות ָיִמים ִשְבַעת ַליֹקָוק ַהַמּצֹות ַחג ַהֶזה ַלֹחֶדש ׁש  ָהִראשֹון ַבּיֹום( ז: )ֹתאכֵּ ִמְקָרא ֹקדֶּ
 ַבּיֹום ָיִמים ִשְבַעת ַליֹקָוק ִאֶשה ְוִהְקַרְבֶתם( ח: )ַתֲעשּו ֹלא ֲעֹבָדה ְמֶלאֶכת ָכל ָלֶכם ִיְהֶיה

ׁש  ַהְשִביִעי   פ: ַתֲעשּו ֹלא ֲעֹבָדה ְמֶלאֶכת ָכלִמְקָרא ֹקדֶּ

ר( ט) (עומר) ר( י: )לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל ְיֹקָוק ַוְיַדבֵּ י ֶאל ַדבֵּ ל ְבנֵּ ֶהם ְוָאַמְרָת  ִיְשָראֵּ  ָהָאֶרץ ֶאל ָתֹבאּו ִכי ֲאלֵּ
ן ֲאִני ֲאֶשר אֶתם ְקִציָרּה ֶאת ּוְקַצְרֶתם ָלֶכם ֹנתֵּ אִשית ֹעֶמר ֶאת ַוֲהבֵּ ן ֶאל ְקִציְרֶכם רֵּ ( יא: )ַהֹכהֵּ

ִניף י ָהֹעֶמר ֶאת ְוהֵּ ן ְיִניֶפּנּו ַהַשָבת ִמָמֳחַרת ִלְרֹצְנֶכם ְיֹקָוק ִלְפנֵּ  ְביֹום ַוֲעִשיֶתם( יב: )ַהֹכהֵּ
י ּוִמְנָחתוֹ ( יג: )ַליֹקָוק ְלֹעָלה ְשָנתוֹ  ֶבן ָתִמים ֶכֶבש ָהֹעֶמר ֶאת ֲהִניְפֶכם  ְבלּוָלה ֹסֶלת ֶעְשֹרִנים ְשנֵּ

יחַ  ַליֹקָוק ִאֶשה ַבֶשֶמן  ַעד ֹתאְכלּו ֹלא ְוַכְרֶמל ְוָקִלי ְוֶלֶחם( יד: )ַהִהין ְרִביִעת ַיִין ְוִנְסֹכה ִניֹחחַ  רֵּ
יֶכם ָקְרַבן ֶאת ֲהִביֲאֶכם ַעד ַהֶזה ַהּיֹום ֶעֶצם יֶכם עֹוָלם ֻחַקת ֱאֹלהֵּ יֶכם ְבֹכל ְלֹדֹרתֵּ   ס: ֹמְשֹבתֵּ

 ְתִמיֹמת ַשָבתֹות ֶשַבע ַהְתנּוָפה ֹעֶמר ֶאת ֲהִביֲאֶכם ִמּיֹום ַהַשָבת ִמָמֳחַרת ָלֶכם ּוְסַפְרֶתם( טו) שבועות
 ֲחָדָשה ִמְנָחה ְוִהְקַרְבֶתם יֹום ֲחִמִשים ִתְסְפרּו ַהְשִביִעת ַהַשָבת ִמָמֳחַרת ַעד( טז: )ִתְהֶייָנה
יֶכם( יז: )ַליֹקָוק י ְשַתִים ְתנּוָפה ֶלֶחם ָתִביּאּו ִממֹוְשֹבתֵּ ץ ִתְהֶייָנה ֹסֶלת ֶעְשֹרִנים ְשנֵּ  ָחמֵּ

ָאֶפיָנה  ֶבן ּוַפר ָשָנה ְבנֵּי ְתִמיִמם ְכָבִשים ִשְבַעת ַהֶלֶחם ַעל ְוִהְקַרְבֶתם( יח: )ַליֹקָוק ִבכּוִרים תֵּ
ילִ  ֶאָחד ָבָקר יֶהם ּוִמְנָחָתם ַליֹקָוק ֹעָלה ִיְהיּו ְשָנִים םְואֵּ ה ְוִנְסכֵּ יחַ  ִאשֵּ ( יט: )ַליֹקָוק ִניֹחחַ  רֵּ

י ְלַחָטאת ֶאָחד ִעִזים ְשִעיר ַוֲעִשיֶתם ִניף( כ: )ְשָלִמים ְלֶזַבח ָשָנה ְבנֵּי ְכָבִשים ּוְשנֵּ ן ְוהֵּ  ַהֹכהֵּ
י ְתנּוָפה ַהִבֻכִרים ֶלֶחם ַעל ֹאָתם ן ַליֹקָוק ִיְהיּו ֹקֶדש ְכָבִשים ְשנֵּי ַעל ְיֹקָוק ִלְפנֵּ ( כא: )ַלֹכהֵּ

ׁש  ַהֶזה ַהּיֹום ְבֶעֶצם ּוְקָראֶתם  עֹוָלם ֻחַקת ַתֲעשּו ֹלא ֲעֹבָדה ְמֶלאֶכת ָכל ָלֶכם ִיְהֶיהִמְקָרא ֹקדֶּ
יֶכם ְבָכל יֶכם מֹוְשֹבתֵּ  ְבֻקְצֶרָך ָשְדָך ְפַאת ְתַכֶלה ֹלא ַאְרְצֶכם ְקִציר ֶאת ּוְבֻקְצְרֶכם( כב: )ְלֹדֹרתֵּ

ט ֹלא ְקִציְרָך ְוֶלֶקט ר ֶלָעִני ְתַלקֵּ יֶכם ְיֹקָוק ֲאִני ֹאָתם ַתֲעֹזב ְוַלגֵּ   פ: ֱאֹלהֵּ

ר( כג) ה"ר ר( כד: )לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל ְיֹקָוק ַוְיַדבֵּ י ֶאל ַדבֵּ ל ְבנֵּ  ְבֶאָחד ַהְשִביִעי ַבֹחֶדש לֵּאֹמר ִיְשָראֵּ
ׁש ִמְקָרא ְתרּוָעה ִזְכרֹון ַשָבתֹון ָלֶכם ִיְהֶיה ַלֹחֶדש  ַתֲעשּו ֹלא ֲעֹבָדה ְמֶלאֶכת ָכל( כה: )ֹקדֶּ

  ס: ַליֹקָוק ִאֶשה ְוִהְקַרְבֶתם
ר( כו) כ"יה  הּוא ַהִכֻפִרים יֹום ַהֶזה ַהְשִביִעי ַלֹחֶדש ֶבָעשֹור ַאְך( כז: )לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל ְיֹקָוק ַוְיַדבֵּ

ׁש  יֶכם ֶאת ְוִעִּניֶתם ָלֶכם ִיְהֶיהִמְקָרא ֹקדֶּ  ֹלא ְמָלאָכה ְוָכל( כח: )ַליֹקָוק ִאֶשה ְוִהְקַרְבֶתם ַנְפֹשתֵּ
ר הּוא ִכֻפִרים יֹום ִכי ַהֶזה ַהּיֹום ְבֶעֶצם ַתֲעשּו יֶכם ְלַכפֵּ יֶכם ְיֹקָוק ִלְפנֵּי ֲעלֵּ  לכָ  ִכי( כט: )ֱאֹלהֵּ
ַעֶמיהָ  ְוִנְכְרָתה ַהֶזה ַהּיֹום ְבֶעֶצם ְתֻעֶּנה ֹלא ֲאֶשר ַהֶּנֶפש  ָכל ַתֲעֶשה ֲאֶשר ַהֶּנֶפש ְוָכל( ל: )מֵּ

 ַתֲעשּו ֹלא ְמָלאָכה ָכל( לא: )ַעָמּה ִמֶקֶרב ַהִהוא ַהֶּנֶפש ֶאת ְוַהֲאַבְדִתי ַהֶזה ַהּיֹום ְבֶעֶצם ְמָלאָכה
יֶכם עֹוָלם ֻחַקת יֶכם ְבֹכל ְלֹדֹרתֵּ יֶכם ֶאת ְוִעִּניֶתם ָלֶכם הּוא ַשָבתֹון ַשַבת( לב: )ֹמְשֹבתֵּ  ַנְפֹשתֵּ

ֶעֶרב ָבֶעֶרב ַלֹחֶדש ְבִתְשָעה   פ: ַשַבְתֶכם ִתְשְבתּו ֶעֶרב ַעד מֵּ

ר( לג) /סוכות ר( לד: )לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל ְיֹקָוק ַוְיַדבֵּ י ֶאל ַדבֵּ ל ְבנֵּ  ַלֹחֶדש יֹום ָעָשר ַבֲחִמָשה לֵּאֹמר ִיְשָראֵּ
ׁש  ָהִראשֹון ַבּיֹום( לה: )ַליֹקָוק ָיִמים ִשְבַעת ַהֻסכֹות ַחג ַהֶזה ַהְשִביִעי  ְמֶלאֶכת ָכלִמְקָרא ֹקדֶּ

ׁש  ַהְשִמיִני ַבּיֹום ַליֹקָוק ִאֶשה ַתְקִריבּו ָיִמים ִשְבַעת( לו: )ַתֲעשּו ֹלא ֲעֹבָדה  ִיְהֶיהִמְקָרא ֹקדֶּ
ֶלה( לז) :ַתֲעשּו ֹלא ֲעֹבָדה ְמֶלאֶכת ָכל ִהוא ֲעֶצֶרת ַליֹקָוק ִאֶשה ְוִהְקַרְבֶתם ָלֶכם י אֵּ  ְיֹקָוק מֹוֲעדֵּ
י ֹאָתם ִתְקְראּו ֲאֶשר  יֹום ְדַבר ּוְנָסִכים ֶזַבח ּוִמְנָחה ֹעָלה ַליֹקָוק ִאֶשה ְלַהְקִריב ֹקֶדש ִמְקָראֵּ

יֶכם ּוִמְלַבד ְיֹקָוק ַשְבֹתת ִמְלַבד( לח: )ְביֹומוֹ  יֶכם ָכל ּוִמְלַבד ַמְתנֹותֵּ יֶכם ָכל ּוִמְלַבד ִנְדרֵּ  ִנְדֹבתֵּ
 ָהָאֶרץ ְתבּוַאת ֶאת ְבָאְסְפֶכם ַהְשִביִעי ַלֹחֶדש יֹום ָעָשר ַבֲחִמָשה ַאְך( לט: )ַליֹקָוק ִתְתנּו ֲאֶשר
 ּוְלַקְחֶתם( מ: )ַשָבתֹון ַהְשִמיִני ּוַבּיֹום ַשָבתֹון ָהִראשֹון ַבּיֹום ָיִמים ִשְבַעת ְיֹקָוק ַחג ֶאת ָתֹחגּו
ץ ְפִרי ָהִראשֹון ַבּיֹום ָלֶכם ץ ַוֲעַנף ְתָמִרים ַכֹפת ָהָדר עֵּ י ָעֹבת עֵּ י ּוְשַמְחֶתם ָנַחל ְוַעְרבֵּ  ְיֹקָוק ִלְפנֵּ

יֶכם יֶכם עֹוָלם ֻחַקת ַבָשָנה ָיִמים ִשְבַעת ַליֹקָוק ַחג ֹאתוֹ  ְוַחֹגֶתם( מא: )ָיִמים ִשְבַעת ֱאֹלהֵּ  ְלֹדֹרתֵּ
ְשבּו ַבֻסֹכת( מב: )ֹאתוֹ  ָתֹחגּו ַהְשִביִעי ַבֹחֶדש ל ָהֶאְזָרח ָכל ָיִמים ִשְבַעת תֵּ : ֻסֹכתבַ  יְֵּשבּו ְבִיְשָראֵּ

ְדעּו ְלַמַען( מג) יֶכם יֵּ ל ְבנֵּי ֶאת הֹוַשְבִתי ַבֻסכֹות ִכי ֹדֹרתֵּ ֶאֶרץ אֹוָתם ְבהֹוִציִאי ִיְשָראֵּ  ִמְצָרִים מֵּ
יֶכם ְיֹקָוק ֲאִני ר( מד): ֱאֹלהֵּ י ֶאת ֹמֶשה ַוְיַדבֵּ ל ְבנֵּי ֶאל ְיֹקָוק ֹמֲעדֵּ   פ :ִיְשָראֵּ

  

שמיני 
 עצרת

ראשון 
 שביעיו
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 ? ~שבת ~ 
  ג פסוק כג פרק ויקרא י"רש
. השבתות את חלל כאלו עליו מעלין המועדות את המחלל שכל ללמדך, מועדות אצל שבת ענין מה
 :השבתות את קיים כאלו עליו מעלין, המועדות את המקיים וכל

 
  ~סדר המועדות ~ 

  קכז פיסקא ראה פרשת דברים ספרי
 מפני הפקודים בחומש( 2) סדרן מפני כהנים בתורת( 1) מועדות פרשת מזכיר מקומות בשלשה

 ...העבור מפני תורה במשנה( 3) קרבן
 

 ~ ברית גורל – פסח~ 
 

י ָשַמְעִתי ַצֲעָקָתם ְוֶאת ְבִמְצָרִים ֲאֶשר ַעִמי ֳעִני ֶאת ָרִאיִתי ָרֹאה ְיֹקָוק ַוֹּיאֶמר( ז) ג פרק שמות  ִמְפנֵּ
ד( ח):ַמְכֹאָביו ֶאת ָיַדְעִתי ִכי ֹנְגָשיו רֵּ  טֹוָבה ֶאֶרץ ֶאל ַהִהוא ָהָאֶרץ ִמן ּוְלַהֲעֹלתוֹ  ִמְצַרִים ִמַּיד ְלַהִּצילוֹ  ָואֵּ

 :ְוַהְיבּוִסי ְוַהִחִּוי ְוַהְפִרִזי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהִחִתי ַהְכַנֲעִני ְמקֹום ֶאל ּוְדָבש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ֶאל ּוְרָחָבה
 

ן( ו) ו פרק שמות י ֱאֹמר ָלכֵּ ל ִלְבנֵּ אִתי ְיֹקָוק ֲאִני ִיְשָראֵּ  ְוִהַּצְלִתי ִמְצַרִים ִסְבֹלת ִמַתַחת ֶאְתֶכם ְוהֹוצֵּ
ֲעֹבָדָתם ֶאְתֶכם  ְוָהִייִתי ְלָעם ִלי ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִתי( ז) :ְגֹדִלים ּוִבְשָפִטים ְנטּוָיה ִבְזרֹועַ  ֶאְתֶכם ְוָגַאְלִתי מֵּ

יֶכם ְיֹקָוק ֲאִני ִכי ִויַדְעֶתם לֵּאֹלִהים ָלֶכם אִתי( ח) :ִמְצָרִים ִסְבלֹות ִמַתַחת ֶאְתֶכם ַהמֹוִציא ֱאֹלהֵּ בֵּ  ְוהֵּ
ת ָיִדי ֶאת ָנָשאִתי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ֶאְתֶכם  מֹוָרָשה ָלֶכם ֹאָתּה ְוָנַתִתי ּוְלַיֲעֹקב ְלִיְצָחק ְלַאְבָרָהם ֹאָתּה ָלתֵּ

 :ְיֹקָוק ֲאִני
  

יֶכם ַליֹקָוק ַחג ֹאתוֹ  ְוַחֹגֶתם ְלִזָכרֹון ָלֶכם ַהֶזה ַהּיֹום ְוָהָיה( יד) יב פרק שמות  עֹוָלם ֻחַקת ְלֹדֹרתֵּ
יֶכם ְשֹאר ַתְשִביתּו ָהִראשֹון ַבּיֹום ַאְך ֹתאֵכלּו ַמּצוֹת ָיִמים ִשְבַעת( טו) :ְתָחֻגהּו ל ָכל ִכי ִמָבתֵּ ץ ֹאכֵּ  ָחמֵּ

ק ֶאת ַוֹּיאפּו( לט) ...:ַהְשִבִעי יֹום ַעד ָהִראֹשן ִמּיֹום ִמִיְשָרֵאל ַהִהוא ַהֶּנֶפש ְוִנְכְרָתה  הֹוִציאּו ֲאֶשר ַהָבצֵּ
ָדה ְוַגם ְלִהְתַמְהֵמהַ  ָיְכלּו ְוֹלא ִמִמְצַרִים ֹגְרׁשּו ִכי ָחֵמץ ֹלא ִכי ַמּצוֹת ֻעֹגת ִמִמְצַרִים  :ָלֶהם ָעשּו ֹלא צֵּ

 
ית ִמִמְצַרִים ָצאֶתםיְ  ֲאֶשר ַהֶזה ַהּיֹום ֶאת ָזכֹור ָהָעם ֶאל ֹמֶשה ַוֹּיאֶמר( ג) יג פרק שמות  ִכי ֲעָבִדים ִמבֵּ
ק  :ָחֵמץ ֵיָאֵכל ְוֹלא ִמֶזה ֶאְתֶכם ְיֹקָוק הֹוִציא ָיד ְבֹחזֶּ

 
 ~ ברית יעוד – (עומרספירת הדרך )שבועות ~ 

 
ם( טו) כג ויקרא  ְתִמיֹמת ַשָבתֹות ֶשַבע ַהְתנּוָפה ֹעֶמר ֶאת ֲהִביֲאֶכם ִמּיֹום ַהַשָבת ִמָמֳחַרת ָלֶכם ּוְסַפְרתֶּ

( יז: )ַליֹקָוק ֲחָדָשה ִמְנָחה ְוִהְקַרְבֶתם יֹום ֲחִמִשים ִתְסְפרּו ַהְשִביִעת ַהַשָבת ִמָמֳחַרת ַעד( טז: )ִתְהֶייָנה
יֶכם ם ָתִביּאּו ִממֹוְשֹבתֵּ י ְשַתִים ְתנּוָפה לֶּחֶּ ָאֶפיָנה ָחֵמץ ִתְהֶייָנה ֹסֶלת ֶעְשֹרִנים ְשנֵּ  :ַליֹקָוק ִבכּוִרים תֵּ

 
  יט פרק שמות( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא

 יום, תורה מתן יום, השבועות חג יום והוא הדברות עשרת קבלו, בחדש ששי שהוא השבת וביום... 
 ..., מצרים ליציאת חמשים

 
את ַהְשִליִשי ַבֹחֶדש( א)   יט פרק שמות ל ְבנֵּי ְלצֵּ ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ( ב: )ִסיָני ִמְדַבר ָבאּו ַהֶזה ַבּיֹום ִמְצָרִים מֵּ
ְרִפיִדים ַוִּיְסעּו ל ָשם ַוִּיַחן ַבִמְדָבר ַוַּיֲחנּו ִסיַני ִמְדַבר ַוָּיֹבאּו מֵּ  ֶאל ָעָלה ּוֹמֶשה( ג: )ָהָהר ֶנֶגד ִיְשָראֵּ

ָליו ַוִּיְקָרא ָהֱאֹלִהים ית ֹתאַמר ֹכה לֵּאֹמר ָהָהר ִמן ְיֹקָוק אֵּ יד ַיֲעֹקב ְלבֵּ י ְוַתגֵּ ל ִלְבנֵּ  ַאֶתם( ד: )ִיְשָראֵּ
י ַעל ֶאְתֶכם ָוֶאָשא ְלִמְצָרִים ָעִשיִתי ֲאֶשר ְרִאיֶתם ָלי ֶאְתֶכם ָוָאִבא ְנָשִרים ַכְנפֵּ  ָשמֹועַ  ִאם ְוַעָתה( ה: )אֵּ
 ִלי ִתְהיּו ְוַאֶתם( ו: )ָהָאֶרץ ָכל ִלי ִכי ָהַעִמים ִמָכל ְסֻגָלה ִלי ִוְהִייֶתם ְבִריִתי ֶאת ּוְשַמְרֶתם ְבֹקִלי ִתְשְמעּו
ת כֶּ ֶלה ָקדוֹׁש ְוגוֹי ֹכֲהִנים ַמְמלֶּ ר ֲאֶשר ַהְדָבִרים אֵּ י ֶאל ְתַדבֵּ ל ְבנֵּ   :ִיְשָראֵּ

 
  כז פרק דברים

ל ְוִזְקנֵּי ֹמֶשה ַוְיַצו( א( ( ב: )ַהּיֹום ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאֹנִכי ֲאֶשר ַהִמְצָוה ָכל ֶאת ָשֹמר לֵּאֹמר ָהָעם ֶאת ִיְשָראֵּ
ן ֶאת ַתַעְברּו ֲאֶשר ַבּיֹום ְוָהָיה ן ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהַּיְרדֵּ ֹמתָ  ָלְך ֹנתֵּ  ְגֹדלֹות ֲאָבִנים ְלָך ַוֲהקֵּ

יֶהן ְוָכַתְבָת ( ג: )ַבִשיד ֹאָתם ְוַשְדָת   ָהָאֶרץ ֶאל ָתֹבא ֲאֶשר ְלַמַען ְבָעְבֶרָך ַהֹזאת ַהתוָֹרה ִדְבֵרי ָכל ֶאת ֲעלֵּ
ן ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק ֲאֶשר י ְיֹקָוק ִדֶבר ַכֲאֶשר ּוְדַבש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ְלָך ֹנתֵּ  ְבָעְבְרֶכם ְוָהָיה( ד: )ָלְך ֲאֹבֶתיָך ֱאֹלהֵּ

ן ֶאת ֶלה ָהֲאָבִנים ֶאת ָתִקימּו ַהַּיְרדֵּ יָבל ְבַהר ַהּיֹום ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאֹנִכי ֲאֶשר ָהאֵּ : ַבִשיד אֹוָתם ְוַשְדָת  עֵּ
 ס: ֵהיֵטב ַבֵאר ַהֹזאת ַהתוָֹרה ִדְבֵרי ָכל ֶאת ָהֲאָבִנים ַעל ְוָכַתְבָת ( ח)... 

 

  כז פרק דברים תמימה תורה
 כל שיבינו כדי הדבר בטעם פרשו המפרשים [:'א ב"לסוטה ] לשון בשבעים - היטב באר

 .... ,בתורה שכתוב מה וידעו האומות
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 ~ ה"ר~ 
  א עמוד טז דף השנה ראש מסכת בבלי תלמוד

. ושופרות זכרונות מלכיות[ פסוקים של] השנה בראש לפני ואמרו ...  :הוא ברוך הקדוש אמר
 . בשופר - ובמה, לטובה לפני זכרוניכם שיעלה כדי - זכרונות ,עליכם שתמליכוני כדי - מלכיות

 

 :י השנה ראש
 ...,העולם נברא בתשרי: אומר אליעזר רבי, תניא

 

  א פרק השנה ראש מסכת משנה
 כל השנה בראש האילן פירות על בעצרת התבואה על בפסח נידון העולם פרקים בארבעה - ב משנה

 מעשיהם כל אל המבין לבם יחד היוצר( ג"ל תהלים) שנאמר מרון כבני לפניו עוברין העולם באי
 : המים על נידונין ובחג

 

 .(קעה, ברכות יג)עין איה  -קוק ' ר
שתכלית המטרה של , כי צריך להשריש ":כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה, תני בר קפרא"

דברים שכל העמים , ב"הלאומיות של ישראל אינה חזקינו לעצמנו וכבישת העמים וכיו
א מפני שהלאומיות שלנו מביאה ברכה ושלימות לכל "כ, משתוקקים להם מרוב אהבת עצמם

כל  בשביל תקנת ואהבתהיא , שסוף מעשה במחשבה תחילה, בתחילת בנינהכ "ע. העולם כולו
 .המין האנושי

 
ק ְבֶצֶדק ְקָראִתיָך ְיֹקָוק ֲאִני( ו) מב פרק ישעיהו  :ּגוִֹים ְלאוֹר ָעם ִלְבִרית ְוֶאֶתְנָך ְוֶאָּצְרָך ְבָיֶדָך ְוַאְחזֵּ

 
 ~ כ"יוה~ 

 

ָלֶרֶשת ֹאָתּה ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ַוֲאִני ֶאְתֶנָּנה ָלֶכם ִתיְרשּו ֶאת ַאְדָמָתם ָוֹאַמר ָלֶכם ַאֶתם ( כד)פרק כ ויקרא 
יֶכם ֲאֶשר ִהְבַדְלִתי ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִמים ָמה ַהְטֹהָרה ( כה) :ּוְדָבש ֲאִני ְיֹקָוק ֱאֹלהֵּ ין ַהְבהֵּ ְוִהְבַדְלֶתם בֵּ

ָמה ּובָ  יֶכם ַבְבהֵּ א ַלָטֹהר ְוֹלא ְתַשְקצּו ֶאת ַנְפֹשתֵּ ין ָהעֹוף ַהָטמֵּ ָאה ּובֵּ עֹוף ּוְבֹכל ֲאֶשר ִתְרֹמש ַלְטמֵּ
א ֶאְתֶכם ִמן ָוַאְבִדל ֲאִני ְיֹקָוק  ָקדוֹׁשִכי  ְקֹדִׁשיםִוְהִייֶתם ִלי ( כו) :ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ִהְבַדְלִתי ָלֶכם ְלַטמֵּ

 :ָהַעִמים ִלְהיֹות ִלי
אם אתם מובדלים  -ואבדל אתכם מן העמים להיות לי  -י ויקרא פרק כ פסוק כו "רש

 . ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחביריו, מהם הרי אתם שלי

 
יֶכם ֶאת ְתַעּנּו ַלֹחֶדש ֶבָעשֹור ַהְשִביִעי ַבֹחֶדש עֹוָלם ְלֻחַקת ָלֶכם ְוָהְיָתה( כט) טז פרק ויקרא  ְוָכל ַנְפֹשתֵּ

ר ָהֶאְזָרח ַתֲעשּו ֹלא ְמָלאָכה ר ַהֶזה ַבּיֹום ִכי( ל) :ְבתֹוְכֶכם ַהָגר ְוַהגֵּ יֶכם ְיַכפֵּ ר ֲעלֵּ  ִמֹכל ֶאְתֶכם ְלַטהֵּ
יֶכם י ַחֹטאתֵּ   :ִתְטָהרּו ְיֹקָוק ִלְפנֵּ

 

 ~שמיני עצרת /  סוכות~ 
 

יֶכם עֹוָלם ֻחַקת ַבָשָנה ָיִמים ִשְבַעת ַליֹקָוק ַחג ֹאתוֹ  ְוַחֹגֶתם( מא) כג פרק ויקרא  ַהְשִביִעי ַבֹחֶדש ְלֹדֹרתֵּ
ְשבּו ַבֻסֹכת( מב: )ֹאתוֹ  ָתֹחגּו ל ָהֶאְזָרח ָכל ָיִמים ִשְבַעת תֵּ ְדעּו ְלַמַען( מג: )ַבֻסֹכת יְֵּשבּו ְבִיְשָראֵּ יֶכם יֵּ  ֹדֹרתֵּ

י ֶאת הֹוַשְבִתי ַבֻסכֹות ִכי ל ְבנֵּ ֶאֶרץ אֹוָתם ְבהֹוִציִאי ִיְשָראֵּ יֶכם ְיֹקָוק יֲאנִ  ִמְצָרִים מֵּ  :ֱאֹלהֵּ
 

 ... אומות שבעים כנגד - מי כנגד פרים שבעים ב עמוד נה דף סוכה מסכת בבלי תלמוד
 

 על במכלתא וכן(. ז דף) בסוכה ומובא כבוד ענני ע"ולר ממש סוכות א"ר...  ט פרק ויקרא ם"מלבי
 דאמר' יאשי' שלר ומבואר, ג"י אומר יהודה' ור עננים שבעה היו ע"שלר אומר ושם, מסוכות ויסעו

, בזה תלוים סוכה בריש שנאמר שהטעמים ל"וי ממש סוכות ל"ס. היו עננים שתי' דא ולרבי' ד
 ד"למ כי. ממש ל"ס סוכות, עראי דירת ד"ולמ, היו כבוד ענני ל"ס עינא' בי שלטה דלא משום ד"למ

 העולם ויחשבו טוב בתיהם שמלאו האסיף בעת לבבם ירים בל הבאים שהדורות ל"ר ממש סוכות
 מלון ז"שעה אזן להעיר י"ב את הושבתי בסוכות כי לב על וישימו ידעו, ותכליתם חייהם לבית הזה

. לב חכמי ש"כמ הסוכה רמז שזה עראי דירת אל קבע מדירת יצאו וכן, עראי ודירת אורחים
 אל, תבואתה ולאסף לעבדה בה עסקו אשר האדמה מן עיניהם שישאו ל"ר כבוד ענני' דא ולמאן

 .במדבר הכבוד בענני עליהם סכך זה ולתכלית, בקדש שרשם ששם השמים
 

ם ַעל ַהָבִאים ַהגֹוִים ִמָכל ַהּנֹוָתר ָכל ְוָהָיה( טז) יד פרק זכריה י ְוָעלּו ְירּוָשָלִ  ְלִהְשַתֲחֹות ְבָשָנה ָשָנה ִמדֵּ
 :ַהֻסכֹות ַחג ֶאת ְוָלֹחג ְצָבאֹות ְיֹקָוק ְלֶמֶלְך

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

 

 אומות שבעים כנגד הקריבו הרגל ימות שכל לפי באגדה ומדרשו... לה פסוק כט פרק במדבר י"רש
 :מכם שאהנה כדי קטנה סעודה לי עשו מכם בבקשה המקום להם אמר, ללכת וכשבאין
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 ~ !שבת ~ 
 

  יט אות חלומות דברי - מלובלין הכהן צדוק' ר
 יום לקדושת ונכנס חטא שלא הראשון אדם זכה ואלמלי' וגו שבת בו כי השלימות תכלית וזהו... 

( א ב"י חגיגה) סופו ועד עולם מסוף קומתו היה כי בשלימותן העולמות כל היו חטא בלא השבת
 ביצירה ורוחו העשיה עולם כל נפשו קומת ידי על. כולם כולל הוא כולם העולמות בכל היינו

 וצריכים גרם שהחטא אלא. לבוא דלעתיד שבת שכולו היום שבת אותו והיה בבריאה ונשמתו
 : השביעי אלף עד לזה להמתין

 
  ג פסוק ב פרק בראשית ן"רמב

ש ַהְשִביִעי יֹום ֶאת ֱאֹלִהים ַוְיָבֶרְך]  [:ַלֲעשוֹת ֱאֹלִהים ָבָרא ֲאֶשר ְמַלאְכתוֹ  ִמָכל ָשַבת בוֹ  ִכי ֹאתוֹ  ַוְיַקדֵּ
 ששת יהיה קיומו כי, עולם ימות כל הם בראשית ימי ששת כי, "לעשות" במלת עוד נכלל כי, ודע

 . שנים אלף הוא ברוך הקדוש של יומו( ח יט ר"ב) אמרו שלכך, (א לא ה"ר) שנה אלפים
... 

 בכל ישמרנו והאל. העולמים לחיי ומנוחה שבת שכולו הבא לעולם רמז, שבת השביעי היום
 :התמימים עבדיו עם חלקינו וישים, הימים

 
  כג פרק ויקרא

ר( א( ר( ב: )לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל ְיֹקָוק ַוְיַדבֵּ י ֶאל ַדבֵּ ל ְבנֵּ ֶהם ְוָאַמְרָת  ִיְשָראֵּ י ֲאלֵּ  ִתְקְראּו ֲאֶשר ְיֹקָוק מֹוֲעדֵּ
י ֹאָתם ֶשת( ג: )מוֲֹעָדי ֵהם ֵאלֶּה ֹקֶדש ִמְקָראֵּ ָעֶשה ָיִמים שֵּ ִמְקָרא  ַשָבתֹון ַשַבת ַהְשִביִעי ּוַבּיֹום ְמָלאָכה תֵּ
ׁש  יֶכם ְבֹכל ַליֹקָוק ִהוא תַשבָ  ַתֲעשּו ֹלא ְמָלאָכה ָכלֹקדֶּ   פ: מֹוְשֹבתֵּ

 
י ְיֹקָוק מוֲֹעֵדי ֵאלֶּה( ד)  ... ְבמֹוֲעָדם ֹאָתם ִתְקְראּו ֲאֶשר ֹקֶדש ִמְקָראֵּ

 <שמיני עצרת, וכותס, כ"יוה, ה"ר, שבועות, פסח>
ר( מד) י ֶאת ֹמֶשה ַוְיַדבֵּ ל ְבנֵּי ֶאל ְיֹקָוק ֹמֲעדֵּ   פ: ִיְשָראֵּ

 

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 7
th

 day. 
 

  ימים ששת ה"ד א פרשה דשבתא מסכתא - תשא כי ישמעאל דרבי מכילתא
 -' יי מועדי אלה+ ב כג ויקרא+, אומר שהוא לפי, נאמר למה. 'ליי קדש שבתון שבת השביעי וביום
 מסורה שבת קדושת תהא כך, דין לבית מסורה מועדות שקדושת כשם יכול', וגו תקראו אשר
, דין לבית מסורה ואינה, מסורה שבת לשם', ליי קדש שבת השביעי וביום לומר תלמוד, דין לבית

 . השבת את ושמרתם אומר הוא וכן
 

  ג פסוק כג פרק ויקרא י"רש
. השבתות את חלל כאלו עליו מעלין המועדות את המחלל שכל ללמדך, מועדות אצל שבת ענין מה
 :השבתות את קיים כאלו עליו מעלין, המועדות את המקיים וכל

 
 

 
  


