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  ג'התשע אייר                                          ד "בס

  
  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

    פרשת המועדות והשבת 
  )הרב יהודה ראק והרב אלחנן סמט, על פי שיעורים של הרב יונתן גרוסמן(אמור לפרשת 

  

  :ב- א, ג"כויקרא  .1
ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת  ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני: ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר' ַוְיַדֵּבר ה

ֵאֶּלה , אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו' מֹוֲעֵדי ה: ֲאֵלֶהם
    ֵהם מֹוֲעָדי

  יט-א, ג"שמות כ .2

ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשמֹר -  ֶאתטו  . ָׁשלֹׁש ְרָגִלים ָּתחֹג ִלי ַּבָּׁשָנהיד
ֶׁשר ִצִּויִתָך ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ַּכאֲ 

 ְוַחג ַהָּקִציר טז  .ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם- בֹו ָיָצאָת ִמִּמְצָרִים ְולֹא- ִּכי
ִּבּכּוֵרי ַמֲעֶׂשיָך ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ַּבָּׂשֶדה ְוַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה 

ָעִמים ַּבָּׁשָנה  ָׁשלֹׁש ְּפ יז  .ַהָּׂשֶדה-ַמֲעֶׂשיָך ִמן-ְּבָאְסְּפָך ֶאת

-ִתְזַּבח ַעל- לֹאיח  .ְּפֵני ָהָאדֹן ְיהָוה-ְזכּוְרָך ֶאל-ֵיָרֶאה ָּכל

 ֵראִׁשית יט  .ּבֶֹקר-ַחִּגי ַעד-ָיִלין ֵחֶלב- ִזְבִחי ְולֹא-ָחֵמץ ַּדם
ְתַבֵּׁשל ְּגִדי - ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָּתִביא ֵּבית ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך לֹא

  .ַּבֲחֵלב ִאּמֹו

  כו- י, ד"ל שמות .3
ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשמֹר ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ֲאֶׁשר -  ֶאתיח

 ִּכי ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב ָיָצאָת  ִצִּויִתָך ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב

ִמְקְנָך ִּתָּזָכר ֶּפֶטר ׁשֹור - ֶּפֶטר ֶרֶחם ִלי ְוָכל-  ָּכליט  .ִמִּמְצָרִים

לֹא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹו -ְפֶּדה ְבֶׂשה ְוִאם ּוֶפֶטר ֲחמֹור ִּת כ  .ָוֶׂשה

 ֵׁשֶׁשת ָיִמים כא  .ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם-ּכֹל ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה ְולֹא

 כב  .ַּתֲעבֹד ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשּבֹת ֶּבָחִריׁש ּוַבָּקִציר ִּתְׁשּבֹת
 ִחִּטים ְוַחג ָהָאִסיף ְוַחג ָׁשֻבעֹת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִּבּכּוֵרי ְקִציר

ְזכּוְרָך - ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָּכלכג  .ְּתקּוַפת ַהָּׁשָנה

אֹוִריׁש ּגֹוִים - ִּכיכד  .ְּפֵני ָהָאדֹן ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל- ֶאת
ַאְרְצָך -ַיְחמֹד ִאיׁש ֶאת- ְּגֻבֶלָך ְולֹא-ִמָּפֶניָך ְוִהְרַחְבִּתי ֶאת

  .ְּפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה-  ֵלָראֹות ֶאתַּבֲעלְֹתךָ 
ָיִלין ַלּבֶֹקר ֶזַבח ַחג - ִזְבִחי ְולֹא-ָחֵמץ ַּדם-ִתְׁשַחט ַעל- לֹאכה

 ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָּתִביא ֵּבית ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך כו  .ַהָּפַסח

  .ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו-לֹא
  
  

   יז- ' אז"דברים ט .4
 ִּכי  חֶֹדׁש ָהָאִביב ְוָעִׂשיָת ֶּפַסח ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ - ָׁשמֹור ֶאתא

 ב  .ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב הֹוִציֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִמִּמְצַרִים ָלְיָלה
ִיְבַחר - ְוָזַבְחָּת ֶּפַסח ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך צֹאן ּוָבָקר ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר

ַהָּפַסח ְּבַאַחד - לֹא תּוַכל ִלְזּבַֹח ֶאתה ...מֹו ָׁשםְיהָוה ְלַׁשֵּכן ְׁש 

ַהָּמקֹום -ֶאל- ִּכי ִאםו  .ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלךְ -ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר
ַהֶּפַסח -ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ִּתְזַּבח ֶאת-ֲאֶׁשר

 ּוִבַּׁשְלָּת ז  .ְצָרִים ְּכבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש מֹוֵעד ֵצאְתָך ִמִּמ  ָּבָעֶרב
ְוָאַכְלָּת ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ּוָפִניָת ַבּבֶֹקר 

 ֵׁשֶׁשת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּוַבּיֹום ח  .ְוָהַלְכָּת ְלאָֹהֶליךָ 
 ִׁשְבָעה ט  .ַהְּׁשִביִעי ֲעֶצֶרת ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעֶׂשה ְמָלאָכה

 ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה ָּתֵחל ִלְסּפֹר ִׁשְבָעה  ָלְך -ת ִּתְסָּפרָׁשֻבעֹ

 ְוָעִׂשיָת ַחג ָׁשֻבעֹות ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך ִמַּסת ִנְדַבת י  .ָׁשֻבעֹות
    ... ַּכֲאֶׁשר ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ָיְדָך ֲאֶׁשר ִּתֵּתן

 ְּבָאְסְּפָך ִמָּגְרְנָך   ַחג ַהֻּסּכֹת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִׁשְבַעת ָיִמיםיג

 ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתָך   ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגךָ יד  .ּוִמִּיְקֶבךָ 

 ִׁשְבַעת טו  .ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריךָ 
 ִּכי  ר ְיהָוהִיְבחַ -ָיִמים ָּתחֹג ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר

ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ְּתבּוָאְתָך ּוְבכֹל ַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ְוָהִייָת 

-ְזכּוְרָך ֶאת- ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָכלטז  .ַאְך ָׂשֵמחַ 
ְּפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר ְּבַחג ַהַּמּצֹות ּוְבַחג 

 יז  .ְּפֵני ְיהָוה ֵריָקם- עֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות ְולֹא ֵיָרֶאה ֶאתַהָּׁשבֻ 

  .ָלְך -ִאיׁש ְּכַמְּתַנת ָידֹו ְּכִבְרַּכת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ָנַתן

  :לז, ג"כויקרא  .5
ְלַהְקִריב , ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם'  מֹוֲעֵדי הֵאֶּלה

   ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו, ּוְנָסִכים ה ֶזַבחעָֹלה ּוִמְנחָ : 'ִאֶּׁשה ַלה
  :ב-א, ח"דבר כבמ.6

ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת : ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר' הַוְיַדֵּבר 
ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב , ֵריַח ִניחִֹחי, ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי :ֲאֵלֶהם

        ִלי ְּבמֹוֲעדֹו
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  : דברים קכז, ספרי. 7
בחומש הפקודים , מפני סדרם) ויקרא(בתורת כהנים "
  ". מפני קורבן) במדבר(
  :ב, ג"ן כ"רמב. 8
 שיהיו ביום הזה כולם קרואים - וטעם מקראי קֹדש "

כי מצוה היא על ישראל להיקבץ , ונאספים לקדש אותו
לקדש היום בפרהסיא , דלוהים ביום מוע-בבית הא

ולעשות אותו יום , בכסות נקייה, ל-בתפילה והלל לא
    ".משתה

  :ח, ז"דברים ט. 9
לא תעשה , לוהיך-א'  עצרת לה- וביום השביעי "... 

    ".מלאכה
  :ח, ג"כויקרא . 10

כל מלאכת עבֹדה לא ,  מקרא קֹדש- ביום השביעי "... 
    ".תעשו

  :מה- מב, ט"שמות כ. 11
ִאָּוֵעד ֲאֶׁשר ',  ִלְפֵני המֹוֵעדֶּפַתח אֶֹהל , עַֹלת ָּתִמיד ְלדֹרֵֹתיֶכם

 ָׁשָּמה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְונַֹעְדִּתי. ָלֶכם ָׁשָּמה ְלַדֵּבר ֵאֶליָך ָׁשם
ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ... מֹוֵעד ֶאת אֶֹהל ְוִקַּדְׁשִּתי.  ִּבְכבִֹדיְוִנְקַּדׁש

  לִֹהים-ִייִתי ָלֶהם ֵלאִיְׂשָרֵאל ְוהָ 
  :לג-לא, ג"כויקרא . 12

ְולֹא ְתַחְּללּו ֶאת '; ֲאִני ה, ַֹתי ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתםּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצו
, ְמַקִּדְׁשֶכם' ֲאִני ה ;ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵׁשם ָקְדִׁשי

ֲאִני , לִֹהים-ם ֵלאַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלכֶ 
    'ה

  :ותמועדפרשת השתי פתיחות ל. 13
אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת ' וידבר ה"

  אלהם
אלה הם , אשר תקראו אתם מקראי קדש' מועדי ה

  :מועדי
, וביום השביעי שבת שבתון, ששת ימים תעשה מלאכה

בכל ' שבת הוא לה, כל מלאכה לא תעשו, מקרא קדש
  .מושבתיכם

  :אשר תקראו אתם במועדם, מקראי קדש' ועדי האלה מ
בחדש הראשון בארבעה עשר לחדש בין הערבים פסח 

  ...".'לה
  :לפסוק ב ע"ראב. 14
והחל , )המוספין(הזכיר הימים שיקריבו בהם העולות "

  ".מהשבת
 בעבור היות שבתות רבות -" אלה הם מועדי"וטעם "

  ".בשנה
אלה ') פסוק בב(ואמר בשבת . ואחר כן הזכיר המועדים"

והטעם . 'במועדם') בפסוק ד(ובמועדים אמר ', הם מועדי
  ". באיזה יום שיהיה מהשבוע-
  
  

  ):'והזכיר השבת'החל מן (ן לפסוק ב "מבר. 15
אשר תקראו אותם מקראי ' מועדי ה"והזכיר השבת ב"

". מקרא קודש"נקרא אותו , שגם הוא יום מועד, "קדש
) בפסוק ד(ואמר , ואחר כן הבדיל שאר המועדות ממנו

באי זה יום מן ,  כלומר- " אשר תקראו אתם במועדם"
לא , ביומו יבוא, כי השבת קבוע הוא.  השבוע שיגיעו בו

  ".נצטרך לקרוא אותו במועדו
אתם  אשר תקראו' מועדי ה"ה "ד(לפסוק ב , הספורנו. 16

  "):מקראי קדש
דיבר במועדים אשר בשביתתם יכווין לשבות ממעשה "

... כעניין השבת ויום הכיפורים, קצתם לגמריב: הדיוט
כמו , ובקצתם תהיה השביתה ממלאכת עבודה בלבד

  ".שהוא העניין בשאר המועדים
  :)"' אלה מועדי ה"ה "ד( – לפסוק ד ספורננו . 17
ל "כאמרם ז, שמועדה כבר נקבע, אחר שדיבר בשבת"
התחיל ', שבת היא דקבעה אנפשה') ב"פסחים קיז ע(

. אשר מועדם הוא על ידי קריאת בית דין, דותבעניין המוע
 אפילו -אתם ): "א"ראש השנה כה ע(כמו שבא בקבלה 

  " ". אפילו מוטעין- אתם ,  אפילו מזידין-אתם , שוגגין
  :ן ותשובתו"קושיות הרמב. 18
כאשר יזכיר , "' והקרבתם אשה לה"לא הזכיר בשבת ".א

  .בכל מועד ומועד
אשר ' אלה מועדי ה: ")לח- לז(ואמר בסוף הפרשה .ב

מלבד ... 'תקראו אתם מקראי קדש להקריב אשה לה
  !".' שאין השבתות בכלל מועדי ה- " ' שבתת ה

 כי לא -) לאי שייכותה של השבת למועדים(וראיה עוד ".ג
, בראש פרשת המסורה השנייה(אמר בפרשה השנייה 

כאשר , "אל משה לאמר' וידבר ה) "המצווה על חג המצות
  ".מועד ומועדאמר בכל 

אשר תקראו אתם ' מועדי ה"כי פירוש , והנכון בעיני"
על הנזכרים ) פסוק ב" (אלה הם מועדי, מקראי קדש

, )פסוק ה ואילך(' וגו" בחדש הראשון "- למטה בפרשיות 
, "' אלה מועדי ה) "בפסוק ד(ולכן חזר שם פעם אחרת 

על ידי הפסקה (והנה אמר . בעבור שהפסיק בעניין השבת
אשר תקראו אֹתם ' מועדי ה):  "שהפסיק בעניין השבתזו 

שיש ( במלאכת עבודה - " אלה הם מועדי, מקראי קדש
 תשמרו -אבל השבת , )בהם היתר מלאכת אוכל נפש

... לעשות אותה שבת שבתון מכל מלאכה שבעולם
כי גם בבואו באחת מן המועדים לא תדחה ... וירמוז

  ".לעשות בה אוכל נפש) השבת(
הוא היה מצוות ) ב- בפסוקים א(בור הראשון כי הדי"

ואינו פתיחה למצות השבת כפי שחשבו (המועדים 
אלא שהזכיר להם השבת לשלול ממנו דין , )המפרשים
 לא לבאר מצוותיו - ) היתר מלאכת אוכל נפש(המועדים 

כאשר , "' והקרבתם אשה ה"ולכן לא אמר בו . ותורותיו
מלבד  "-לח בפסוק (והזכירה בסוף , אמר במועדים
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עם ") ומלבד כל נדריכם ומלבד כל נדבתיכם... 'שבתת ה
בפרשת המועדות (הנדרים והנדבות שלא נזכרו כאן 

בקושייה השנייה שהבאנו לעיל (כאשר פירשתי , )גופה
מה עניין : "שאמרו, )בספרא(וזהו מדרש חכמים ). משמו

, כלל' כי אין השבת בכלל מועדי ה" ?שבת אצל המועדות
  ". הכתוב להםרק סמכו

19.  
וביום   ששת ימים ֵיעשה מלאכה ": טו, א"שמות ל

  "השביעי שבת שבתון
וביום   ששת ימים ֵתעשה מלאכה ":   ב, ה"לשמות 

  "שבת שבתון... השביעי
וביום   ששת ימים ֵתעשה מלאכה":   ג, ג"ויקרא כ

  "השביעי שבת שבתון
  :פירוש המיוחס לגאון רבי אליהו מוילנאב. 20
שההוראה כי , "' מועדי ה) "בפסוק ב( לומר התחיל"

) בפסוק ג(ומה זה שכתב פה . רצונו לכתוב המועדות
ויש ?  מה עניין שבת לפה-" ששת ימים תעשה מלאכה"

מדבר " ששת ימים תעשה מלאכה"כי גם מאמר , לומר
  : המה ששת ימים-כי המועדים בכלל . רק מן המועדות

... מקרא קדשביום הראשון  "-בחג הפסח שני ימים  -
  ;"ביום השביעי מקרא קדש

  ; יום אחד- שבועות  -

... ביום הראשון מקרא קדש "-  שני ימים - סוכות  -
  ;"ביום השמיני מקרא קדש

בחדש השביעי באחד  "-  יום אחד - ראש השנה  -
  ".לחדש

 יום -ויש עוד יום אחד . המה ששה ימים, אם כן
ל אלה כי בכ, אבל אין דינו כאלו ששת הימים, הכיפורים

ויום , לבשל ולאפות, מותר לעשות מלאכת אוכל נפש
ששת : "וזהו שאמר .שגם זה אסור, הכיפורים דינו כשבת

וביום ", "תעשה מלאכה "-  אשר הם המועדים -" ימים
שבת שבתון מקרא  "- זה יום הכיפורים - " השביעי

  ". אפילו מלאכת אוכל נפש-" כל מלאכה לא תעשו, קדש
  


