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Emor 5778  Is Shabbat a “Moed”? 

 ויקרא פרק כג
ר)א(  אֹמֹֽ ה לֵּ ָ֖ק ֶאל־ֹמֶשֵּ֥ ר ְיֹקו  ֵּ֥  :ַוְיַדבֵּ

 ֵּ֥ ֶדש אֵּ י ֹקֹ֑ ָּ֣ אֵּ ם ִמְקר  ָ֖ ּו ֹאת  ק ֲאֶשר־ִתְקְראֵּ֥ י ְיֹקו ֶ֔ ָּ֣ ם מֹוֲעדֵּ ֶהֶ֔ ָּ֣ ֲאלֵּ ַמְרת  ֙ל ְוא  אֵּ י ִיְשר  ֵ֤ ר ֶאל־ְבנֵּ י:)ב( ַדבֵֵּּ֞ ֹֽ ם מֹוֲעד  ָ֖  ֶלה הֵּ
 

א תַ  ָֹּ֣ ָ֖ה ל אכ  ל־ְמל  ֶדש כ  א־ֹקֶ֔ תֹו֙ן ִמְקר  ת ַשב  י ַשַבֵ֤ ֹום ַהְשִביִעִ֗ ֒ה ּוַביָּ֣ אכ  ה ְמל  ֶשָּ֣ ע  ֶשת י ִמי֘ם תֵּ ָּ֣ ל )ג( שֵּ ק ְבֹכָ֖ יֹקו ֶ֔ ת ִהו֙א ַלֹֽ ֵּ֥ ּו ַשב  ֲעשֹ֑

ם: פ יֶכֹֽ ֹוְשֹבתֵּ  מֹֽ
 

ּו ֶדש ֲאֶשר־ִתְקְראֵּ֥ י ֹקֹ֑ ָ֖ אֵּ ק ִמְקר  י ְיֹקו ֶ֔ ָּ֣ ֶלה מֹוֲעדֵּ ם:)ד( אֵֵּ֚ ֹֽ ם ְבמֹוֲעד  ָ֖   ֹאת 
ֹֽק: ַסח ַליֹקו  ִים ֶפָ֖ ֹ֑ ַעְרב  ין ה  ָּ֣ ֶדש בֵּ ר ַלֹחָ֖ ָׂ֛ ש  ה ע  ֵּ֥ ע  ֹון ְבַאְרב  ִראשִ֗ ֶדש ה   ...)ה( ַבֹחָּ֣

 

 the recitation of Kiddush  פסוק ב תורה תמימה

רו, מקדשין לקדשו בברכה, מכאן אמ -ת"ר, זכור את יום השבת לקדשו )פ' יתרו(, מהו לקדשו  -מקראי קודש 

 ]מכילתא פ' יתרו[: ו(על היין בכניסתו, ואין לי אלא שבת, יום טוב מניין, ת"ל אלה מועדי ה' וגו'

 
, וכמו דדרשינן כאן קודש דשבת לענין "אשר תקראו אותם מקראי קודש"נראה דסמיך אסיפא דקרא,  ו(

 ..כך דרשינן קודש דיו"ט. ,התקדשות בכניסתו
  

 

 

I. Thesis.  Shabbat = Moed. 

 

a. V. 3 succeeds v. 2 which appears to introduce “Moadim.” 

b . פסוק ב  אבן עזרא 

 Not (הו"א ששבתות לאו "מועד" קמ"ל) בעבור היות שבתות רבות בשנה: "אלה הם מועדי")ב( וטעם 

quantity, but rather quality.                                                                                                               

 

c .פסוק ב חזקוני Gathering together in order to celebrate. 

על שבת נאמר על שם  "מרת אלהם. אלה הם מועדיוא"ואחר כך  שיתאספו ויתחברו יחד)ב( דבר אל בני ישראל 

אל תחשבו שבגלל יש כל כך הרבה שבתות, לא נחשב כמועד. אלא מלבד הימים ) שיש שבתות רבות בשנה.

 (יותר קל להתאסף פעם בשנה משבת אחר שבת. .טוביו האחרים, כלול גם שבת
 

d .פסוק ב רבינו בחיי Pointing out that in Temple, no prohibitions against Melacha.  

יכם בכל ק, והזכיר בו: "שבת היא לה' אלכי יום מועד הוא הזכיר השבת בכלל המועדים)ב( אלה הם מועדי. 

היה במשמעו שינהוג איסור  ," שאילו אמר כןכםבכל מושבותי לדורותיכםמושבותיכם", ולא אמר "חקת עולם 

בא הכתוב לאסור  ,. אבל עתה כשהזכיר "בכל מושבותיכם",בכל מושבות לדורות, ואף בבית המקדש המלאכה

אין איסור מלאכה במקדש ולכן אפשר להקריב ) מלאכת השבת בכל מושבותינו בלבד, לא בבית המקדש.

 .(קרבנות ציבור; אין שבות במקדש
 

e .פסוק ב ספורנו spiritual purpose of Shabbat and Yom Tov is the same. The 

השרות שהכונה בהם  ,. אחר שדבר בענין הקרבנות ומקריביהם--)ב( מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש

)שמות כט,  "אשר אועד לכם שמהעולת תמיד לדורותיכם פתח אהל מועד לפני ה' "כאמרו  ,השכינה בישראל

 ,1ויום הכפורים בשבתכענין  ,יכוין לשבות ממעשה הדיוט בקצתם לגמרי (1שר בשביתתם א ,מב( דבר במועדים

                                                           
1 If Yom HaKippurim is a Moed.Mikra Kodesh, and is also known as “Shabbat Shabbaton,” wouldn’t it stand to 
reason that the weekly Shabbat is also a Moed/Mikra Kodesh? 
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שבת ששת ימים תעבוד וכו' ויום השביעי “בכולם בתורה ועסקי קדש, כאמרו  ולעסוק( 2 ,(טובסור מרע ועשה )

  ,יךקשתשבות ממלאכתך ויהיה עסקך כולו לה' אלי(  -)שם כ, ט  "יךקלה' אל

 

i .פסוק ג  הכתב והקבלה 

קהלת ), מן העיון והחקירה( 2; ולדעתי נכלל בו גם מנוחה והפסק ובטול ממלאכה( 1)ג( שבת. פי' לשון 

י " :א(ד ְבִתֹֽ ֶמשְוַשָּ֣ ֹ֑ ַחת ַהש  ים ַתָּ֣ ר ַנֲעִשָ֖ ים ֲאֶשֵּ֥ ִקֶ֔ ֲעשֻׁ ָּ֣ ל־ה  י ו ֶאְרֶא֙ה ֶאת־כ  י :יח( "ירמיהו לא), ..."ֲאִנִ֗ ֵ֤ י־ַאֲחרֵּ  שּוִבי֙ ִכֹֽ

ְך ֹ֑ ְקִתי ַעל־י רֵּ ַפָ֖ י ס  ְָּ֣דִעֶ֔ ָּ֣ ֙י ִהּו  ֲחרֵּ ְמִתי ְוַאֹֽ שבדברי רבותינו, וטעם שבת  ישוב הדעת, שהוא מלשון ..."ִנַחֶ֔

)בעזיננונגסטאג(, יום המיוחד לחקירה ודרישה בעניני הש"י, אשר יפנה בו הישראלי דעתו ומחשבתו רק 

, והענין מבואר "רק לעסוק בהן בתורהשראל לא נתנו שבתות לי"על דברים הנוגעים אליו ית', וכמאמרם 

 יותר בעשרת הדברות שביתרו.
 שמות פרק כ 

ֹור  )ח(  כָׂ֛ ֹו: ז  ִ֗ ת ְלַקְדשֹֽ ָָּ֖֖֜ ֹום ַהַשב  ֥֨  ֶאת־יֵּ֥
 

ii .פסוק ג  רש"ר הירשOne of the many contexts/purposes of Shabbat. Shabbat as the paradigm 

from which other Moadot are derived.  

)ג( ששת ימים וגו'. מצוות השבת שנויה במקומות רבים בתורה; בכל פעם היא קשורה לבחינה אחרת של 

ביחסה  שבת המדבר)בראשית ב, א(;  שבת הבריאהחיי ישראל, שהשבת היא יסוד מוסד להם. כך 

השבת )שמות כ, ח(;  כיסוד לידיעת ה' (; השבת של עשרת הדיברות)שמות טז, כב ואילך לשאיפת המזון

)שמות  ויחסה לקדושת המקדש)שמות כג, יב(; קדושת השבת  ומסקנותיה לחיים ההומאניים והחברתיים

 )שם פסוק ל(. לכישוף האלילי)לעיל יט, ג(; השבת ויחסה  לחינוךג(; השבת ויחסה  -לא, יג ואילך; לה, ב 
או זה עתה "מועדי ה'"; הם זמני . חגים אלה נקרלמחזור החגים של השנהכאן כתובה השבת ביחסה 

היוועדות עם ה', "אשר תקראו אתם מקראי קדש": האומה עצמה תקבע אותם כדי להיקרא בהם אל ה'; 

וקדושתם תלויה בקביעה החופשית של כלל ישראל. לעומתם כתובה כאן השבת תחילה למקראי קודש. 

ידי האומה,  -ם השבת איננו נקבע על ידי ה' לדורות עולם. יו -היא היום היחיד, שנקבע ונתקדש על 

וקדושתו איננה נובעת מן האומה; לא האומה תקראנו מקרא קודש, אלא בשעת כניסתו הוא עצמו מקרא 

; הוא הבסיס להם, והוא ימצא את הגשמתו כנקודת מוצא וכנקודת שיא של זמני הקודשקודש. הוא נתון 

ממנה , נוסדה כדי לחנך את האנושות; ריהשלטון ה' בטבע ובהיסטו, המסמלת את שבתבהם. אכן ה

אחת תכליתם: לאמת בישראל את חינוך  -ידי ישראל  -; וכל המועדים המתקדשים על ולמענה נוצר ישראל

וזו  .השבת מבקשת לחנך את האדם לקלס את ה', בטבע ובהיסטוריהידי השבת; כי  -האדם הנדרש על 

מקדש ישראל ושבת “ולא:  -וישראל והזמנים"  גם חתימת הברכה של שבתות המועדים: "מקדש השבת

. וכך נתבאר נוסח זה בביצה יז ע"א: ישראל אינם מקדשים את השבת, אלא השבת קדושה ”והזמנים

ושתי הקדושות האלה נתפסות בברכות מט ע"א כעניין אחד: "הא בהא תליא" )לפי גירסת  2וקיימת;

תלויה בקדושת השבת וקדושת הזמנים וראשי הרי"ף, ראה ר"ן שם: "ענין אחד הוא שקדושת ישראל 

 חדשים תלויה בקדושת ישראל"(:
 

 .Numerological parallel between Shabbat and Yom Tov פסוק ג גור אריה

)ג( שכל המחלל את המועדים כו'. שגם הם נקראים 'שבת', והם ז' ימים; שני ימים של פסח, יום אחד של 

אחד צום העשור, שני ימים של סוכות. והם ז' נגד יום השבת שהוא יום עצרת, יום אחד ראש השנה, יום 

שביעי. והמחלל את המועדות שהם נכללים תחת השבת, כאילו חלל השבת, שהוא יום השביעי. והבן דבר 

זה היטב, ותמצא איך המחלל את המועדים כאילו חלל את השבת, שהמועדים הם חלקי השביתה, והשבת 

 הוא כולל כל השביתה:

 

 .Shabbat and Yom Tov as signs to devote oneself to God פסוק ב הכתב והקבלה

 ב( מקראי קדש. (

                                                           
222 Achad HaAm: More than the Jews have kept Shabbat, Shabbat has kept the Jews.  
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באחרית הימים  אשר יקרא אתכםהבין כוונתם שהוא מלשון )?(  הרמב"ןכ"ת אונקלס ויב"ע,  מערעי קדיש (1

 )?(  רנ"והשיב עליו , והמכוון בו בכל יום שיארעו הימים האלה תעשו אותה קודש, ושפיר לשון מאורע

  .commemorations of historical eventsדאם כן מה מלמדנו והכתוב עצמו קבע כל אחד במועדו; 

גם לדבר מיוחד וקבוע,  הכנה והזמנהאשר הוראתו  ”,מקרה“ונראה לי בכוונת המתרגמים שהוא מלשון  (2

הכין  "הקרה ה' לפני"דתרגומו ותזמינון, וכן פירש"י לשון הכנה והזמנה כמו  "והקריתם לכם ערים"

הכנה והזמנה אל  "מקרא קדש", ופירוש "ערא מזמנוהי")צפני' א'(, תרגומו  "הקדיש קרואיו"והזמין, וכן 

ויתן , שיכין האדם את לבו אל קדושת ימים אלה ויעשה ציור ורושם בנפשו מתוכן הוראתםהקדש, ר"ל 

 make an impression, ו ומחשבתו אל היסודות אשר עליהן הטבעו והונחו הימים הקדושים האלהדעת

upon ourselves that these are special times. 

זמנין אינון לההוא אתר דאקרי קדש לאתעטרה בי' בגין  --”מקראי קדש“וקרוב לזה אמרו במכדרשב"י ( 3

מקראי קדש כלומר זמינין כמה דמזמנין אושפיזא "ד' מ"ז(,  , ואמרו במכדרשב"י )בשלח"דיתקדשון כלהו

, דיזמין ליה כמה דמזמנין אושפיזא בפתורא מתקנא בביתא מתקנא "וקראת לשבת עונג", וע"ד "לביתי'

כדקא יאות במיכלא ובמישתא יתיר על שאר יומין וכו', מאן דמזמין אושפיזא, ביה בעי לאשתדלא ולא 

 שמיא ובקדושה דיומא בעו לאתערא ולא במלה אחרא. באחרא וכו', ובשבח במלי ד

 "ארעו במאכל במשתה ובכסות נקיה, ’מקרא קדש’"והנה רבותינו בספרי )פינחס פיסקא קמ"ז(, אמרו ( 4

יסיימוהו, ובז"א פי' לשון הזמנה, ויפה פירשו, כי באמת אין שנוי המאכל  ”סימן“פי' בז"ר לשון  ”ארעו“

והמלבוש עיקר המכוון בשבתות ובמועדים, כמאמרם ז"ל לא נתנו שבתות ויו"ט לישראל אלא לעסוק 

 , סימנים ואותות לעינינו להזמין ולהכין בם את נפשותינו אל קדושת הימיםבהם בתורה ובמצות, אבל הם 

לל גדול בתורתינו שהאדם נפעל כפי פעולותיו )כמ"ש הרא"ה במצוה ט"ז צ"ה(, ולבו וכל כי זה כ( 5

מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם אם טוב ואם רע ואפי' רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות 

לבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצות ואפילו שלא לשם 

כי אחרי הפעולות ים, מיד יטה אל הטוב ומתוך שלא לשמה בא לשמה, ובכח מעשיו ימית יצה"ר, שמ

, וכן להיפך צדיק גמור ולבבו ישר ותמים חפץ בתורה ובמצות, אם יעסוק תמיד בדברים נמשכים הלבבות

ומנות של דופי, עד"מ שהכריחו המלך ומינהו באומנות רעה, באמת אם כל עסקו תמיד כל היום באותו א

 ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת לבו להיות רשע גמור, כי ידוע הדבר ואמת כי כל אדם נפעל כפי פעולותיו,

לכן אמרו רבותינו רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה, כדי להתפיס כל 

טובים וזוכים לחיי  מחשבותינו ולהיות בהם כל עסקינו, ומתוך הפעולות הטובות אנחנו נפעלים להיות

 אותו לשון שבס' החינוך מצוה #טו!!!--  3.עד

בשבתות ובמועדים, מפעולה זאת תתעוררנה המחשבות הטהורות  בשנויי המלבושים והמאכליםככה הוא 

בלב להטהר ולהתלבן בנפש אל קדושת היום להבדילו משאר הימים ביתרון מעלה, להפנות מכל 

 ותינו בדרכי הש"י, וזהו עיקר הקדושה, מחשבות הזמן ולתת בו עונג לנפש

 ולכן היה מנהג ישראל ללכת בהם אל הנביאים לשמוע דבר ה'. ( 6

קרא אותו קדש לאכילה שתייה וכסות,  --"מקרא קדש"רש"י בפ' )בא י"ב ט"ז(, כתב בשם המכילתא ו( 7

 באמת אין לשון זה מכוון עם לשון המכילתא שלפנינו שם, ע"ש. 

 הרבה לתמוה ע"ד רש"י בזה, ע"ש.  (באר שבעבעל  בערמהר"ר  )צידה לדרך בצד"לוהרב ( 8

                                                           
 ספר החינוך פרשת בא מצוה טז3

שיו שהוא עושה בהם, אם טוב ואם רע, ואפילו רשע דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו. ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מע...
גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, ואפילו 

אדם  שלא לשם שמים, מיד ינטה אל הטוב, ובכח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ואפילו אם יהיה
צדיק גמור ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצות, אם אולי יעסק תמיד בדברים של דופי, כאילו תאמר דרך משל שהכריחו 

המלך ומינהו באומנות רעה, באמת אם כל עסקו תמיד כל היום באותו אומנות, ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת לבו להיות רשע 
 כפי פעולותיו, כמו שאמרנו. גמור, כי ידוע הדבר ואמת שכל אדם נפעל 

ועל כן אמרו חכמים זכרונם לברכה ]מכות דף כ"ג ע"ב[ רצה המקום לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, כדי 
להתפיס בהן כל מחשבותינו ולהיות בהן כל עסקינו, להטיב לנו באחריתנו, כי מתוך הפעולות הטובות אנחנו נפעלים להיות 

י עד. ורמזו זכרונם לברכה על זה באמרם ]מנחות דף מ"ג ע"ב[ כל מי שיש לו מזוזה בפתחו וציצית בבגדו טובים וזוכים לחי
 ..ותפלין בראשו מובטח לו שלא יחטא, לפי שאלו מצות תמידיות ונפעל בהן תמיד.

https://he.wikisource.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8:%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%91%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92&action=edit&redlink=1
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והרמב"ן כתב כאן ורז"ל אמרו ארעם במאכל במשתה בכסות נקיי' כלומר שלא יהא מקום אצלך כחוק ( 9

שאר הימים, אבל תעשה להם מקרא של קודש לשנות במאכל ובמלבוש מחול לקודש, ע"כ. ולא הטעים 

 רבותינו כדרכו בשאר המקומות. לנו הרב ז"ל בזה את דברי 

במאכל במשתה ובכסות נקייה,  ?"קדשהו, במה אתה מקדשו "מקרא קדש"אמנם בת"כ כאן הגרסא, ( 10

וכן הגי' הגר"א במכילתא לפ' בא; כוונתם בזה לדעתי, שלא תהיה הכוונה במאכל ובמשתה להנאה לבד 

נאים רק להתכבד, אבל יכוון להרחיב  עד שיבחר מן המזון והמשתה לכוונת הערב לבד, וללבוש בגדים

בהם את הנפש להבריא את גופו והמשך מציאותו אל השלמות, כדי שישארו כלי כחות נפשו שהם אברי 

הגוף שלמים, ותהיה היכולת בנפשו להתעסק מבלי מונע במעלת המדות השכליות המביאים אל עבודת 

זכה לקבל חכמת התורה, כי הנפש תלאה הקדש, וכן בבגדים הנאים רק להרחיב נפשו שתהיה בהירה ו

ותעכור המחשבה בהתמדת ענין הדברים הכעורים, כמו שילאה הגוף בעשותו המלאכות הכבדות עד 

שינוח וינפש ואז ישוב למזגו השוה, כן צריכה הנפש גם כן להתעסק במנוחת החושים בעיון ענינים הנאים 

 עד שתסור ממנו הלאה, 

שזאת המדרגה היא מדרגה עליונה מאד וחמודה, "ונה פרקיו, וסיים שם כמ"ש הרמב"ם בחמישי לשמ( 11

לא ישיגוה אלא מעט מזעיר ואחר הרגל גדול, וכשיזדמן מציאות האדם שזה ענינו, אני אומר שהוא למטה 

מן הנביאים, ר"ל שישמש כחות נפשו כולם וישים תכליתם אהבת הש"י לבד לעבוד עבודתו בקדש ולא 

גדול רק כשהפועל ההוא מביא למעלה או למה שמביא למעלה, ויחשוב ויסתכל בכל יעשה מעשה קטן או 

 , ע"ש דבריו; "פועל ותנועה אם יבא אל התכלית האמתי הלזה ואז יעשהו

הנה ליוקר המעלה הזאת ולגודל קושי השגתה, נצטוינו להשתדל בהשגתה לכל הפחות בשבתות ( 12

כל עסקי העולם ועניני חול, לשום בם נגד עינינו להתנהג ובמועדים המיוחדים להיותינו בהם פנויים מ

בדרך הקדש הלזה לקדש עצמנו בדברים המותרים, ועז"א מקראי קדש לדעת רבותינו. ולפי"ז טעם 

)אויפרוף צור הייליגונג(, כאלו הנפש קורא בקול אל כחות הפנימיות לאמר. כלנו יחד נלכה  "מקרא קדש"

  –ונים לעבודת הקדש, כלנו נתעלה למעלות הקדש. בדרך הקדש, כלנו כאחד נהיה נכ

והנה הא דילפי' בתלמודא דידן )שבת קי"ג( מקרא דנביאים, וכבדתו שלא יהא מלבושך של שבת ( 13

כמלבושך של חול, ואמרו )שם קי"ט(, כבדהו ליה"כ בכסות נקיה מקרא דנביאים ולקדוש ה' מכובד, וכן 

' לכם, ובעצרת דמשום יומא שניתנה בו תורה הוא, אף על גב )ביצה י"ד( וקראת לשבת ענג, בשבת בעי

דלרבותינו בספרא וספרי ומכילתא נכלל כל זה בלשון שאמרה תורה, מקרא קדש, קדשהו באכילה שתיה 

וכסות נקיה? אין בזה התנגדיות וסתירה, דבאמת כ"ע מודו דכלהו מקרא דמקרא קדש איתנהו; אמנם 

 ר בו יותר,הזכירו קרא דנביאים, לפי שמבוא

ובלא"ה יש הבדל גדול בין לשון כבדהו דתלמודיים, ובין לשון קדשהו לרבותינו דספרא, דכבדהו הוא ( 14 

גשמיות המצוה, וקדשהו הוא רוחנית המצוה, כמבואר במה שקדם; ובזה נתיישב מה שהרב בעל צדה 

לדרך הרבה לתמוה בזה, כאלו מאמרי התלמוד מקרא דנביאים סותר למה שפירש"י קדשהו במאכל 

שתה ובכסות נקיה, והניח בצ"ע, ומן התימה עליו שלא הזכיר כי דברי רש"י אלה מקורם מן הספרא במ

וספרי ומכילתא, גם לא זכר מתלמודא דידן )כריתות ז'(, קראו מקרא קדש שפי' התוס' לענין כסות נקיה, 

 דמבואר דלא פליגי אהדדי. 

ים ביום המועד לקדשו בפרהסיא קית אלודע שהרמב"ן פי' מקרא קדש להיות נאספים ונקבצים בב( 15

בתפלה והלל, וזה כפירש"י )בשבועות י"ג(; וכבר תמהו שם בתוס' עליו דלא אשכחן ברכות ביה"כ דליהוו 

דאוריי', ופי' בשם ר"ת מקרא קדש לשבות ממלאכה מחמת קדושת היום לא מחמת עצלות או מפני שאין 

קדש לקרוא את המועדים בשמות של קדושה, שבת והרנ"ו פי' מקרא ( 16לו מלאכה )ע"ש ריטב"א(, 

להשם, חג המצות להשם, וכן כלם; הנה לפי מה ששמענו מפי אבותינו מימי קדם לקרוא שמות המועדים 

בלתי התלוות שם קדש עמהם, יהיה הפך המצווה עלינו, והרמ"ד פי' מקרא קדש לפרסם ברבים שהימים 

בים ע"י שלוחי ב"ד, ולפי' מיום שנתבטלו התקיעות האלה הם קדש, בשבת ע"י התקיעות, ובימים טו

 ושלוחי ב"ד אנו מבטלים מצוה המפורשת בתורה, והנכון כפי' רבותינו.
 

 (ספורנו)המשך ה

הבדל בין שבת ויו"ט לגבי ) ,כמו שהוא הענין בשאר המועדים ,ובקצתם תהיה השביתה ממלאכת עבודה בלבד

 ,יהיה העסק בקצתו בעסקי קדש ,היום שישמח ישראל בעושיווהכונה בהם שעם שמחת  ( סוג מלאכה שאסורה

ובזה תשרה שכינה על ישראל בלי ספק כאמרו  ,חציו לה' וחציו לכם )פסחים סח ב( --כאמרם ז"ל יום טוב
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כי  ,פירוש אסיפות עם לעסקי קדש ,שתקראו אותם מקראי קדש ,אמר אותם מועדים ".לקים נצב בעדת קאל"

 "על מכון הר ציון ועל מקראיה")ישעיהו א, יג( וכן  "חדש ושבת קרוא מקרא"כמו  "מקרא"אסיפת העם תקרא 

 .Differences with respect to the prohibition against doing Melacha  )שם ד, ה(:

 ,אבל יהיו מקראי חול ,אמנם כשלא תקראו אותם מקראי קדש ,אלה הם מועדי. הם אותם המועדים שארצה בם

 )שם א, יד(: "שנאה נפשי כםמועדי"אבל יהיו  ,ילא יהיו מועד ,ועסק בחיי שעה ותענוגות בני האדם בלבד
 

II. Antithesis. 

  

a. V. 4 immediately follows v. 3 and appears to introduce the Moadim to the exclusion of 

Shabbat. 

 b.  תורה תמימה פסוק ג            

מה ענין שבת לפרשת מועדים, אלא ללמד שכל המחלל את המועדים מעלים עליו כאלו  -ימים וגו' )ג( ששת 

     .Merely an analogy]תו"כ[:ח( כאלו קיים את השבתות -חילל את השבתות, והמקיים את המועדים 

  
ם ע"י ב"ד אצטריך לאשמעינן זה להורות שלא יקלו בכבוד מועדים מפני סבה זו שהם נקבעים ומקודשי ח(

שנה שנה, אלא ששוה קדושתם לקדושת השבת, דמי שצוה על השבת הוא צוה על המועדים שיקבעו ע"י 

 ב"ד:
 

 פסוק ג רש"י
מה ענין שבת אצל מועדות, ללמדך שכל המחלל את המועדות מעלין עליו כאלו חלל את  -)ג( ששת ימים 

 השבתות: השבתות. וכל המקיים את המועדות, מעלין עליו כאלו קיים את
 

 יא:משנה מסכת אבות ג

והמלבין פני חברו ברבים והמפר  והמבזה את המועדותרבי אלעזר המודעי אומר המחלל את הקדשים 

בריתו של אברהם אבינו עליו השלום והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה אף על פי שיש בידו תורה 

 ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא:

 

c .   פסוק ב רש"י 

שמעברים את השנה על עשה מועדות שיהיו ישראל מלומדין בהם,  -)ב( דבר אל בני ישראל וגו' מועדי ה' 

s ’Beit Din !(שייך לרגלים אבל לא לשבת)  גליות שנעקרו ממקומם לעלות לרגל ועדיין לא הגיעו לירושלים:

determination of the date applies only to the holidays of the rest of the year.               

 

 סוק בפ  רשב"ם     
שאצל מועדים לשון  "קריאה"אשר תזמנו אותם זמני קודש. כל לשון  -)ב( אשר תקראו אותם מקראי קודש 

דווקא שבת לא ) :"כמקרה הכסיל". וכן התרג' מערע קדיש, ולשון "קרא עלי מועד"הוא, כמו  קביעת זמן

 "(א"י מקדש השבת וישראל והזמנים.קוראים זמנו על ידי ישדאל. "ב

 

 פסוק ב בעל הטורים   
 )אינו שייך לשבת.( )ב( מועדי ה'. מלא וי"ו, על ו' חדשים השלוחים יוצאים )שם יח א(:

 

 פסוק ב תולדות יצחק   
 "דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם מועדי ה' אשר תקראו אתם מקראי קדש אלה הם מועדי")ב( 

]דברים ד ז[,  "ינו בכל קראינו אליוק' אלהכ"אשר תקראו אותם מקראי קדש, במדרש )תלי'( ]תהלים[  ה'מועדי 

, לעבר השנהיה כאומה זו, כיצד בשעה שהזקנים יושבים קאמר רבי אושעיא אין לך אומה שמעכבת על אלו

ר דוד המלך ע"ה הקדוש ברוך הוא מסכים על ידיהם והוא משלים וגומר כל מה שישראל עושים, ועליהם אמ

ביום  לעבר ראש השנהכשהסנהדרין יושבים  ?, אימתי"ל גומר עליקם עליון לקיאקרא אל אל"]תהלים נז ג[ 
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פלוני, מיד הקדוש ברוך הוא מושיב סנהדרין של מלאכים, ואומר להם לכו וגמרו מה שהתחתונים גוזרין, אומרים 

פלוני, מיד הקדוש ברוך הוא יושב באותו יום לדון עולמו, לפניו רבונו של עולם בניך גזרו שיהא ראש השנה ביום 

ים בתרועה, והכסאות מוצעות והספרים נפתחים, סנהדרין של מלאכים עומדים קעלה אל"שנאמר ]שם מז ו[ 

, אלו מלמדים זכות, ואלו מלמדים "חזה הוית עד די כרסוון רמיו ועתיק יומין יתיב" 4לפניו, שנאמר ]דניאל ז ט[

 "י יעקבקמשפט לאל"]תהלים פא ה[, ישראל גזרו רק ראש השנה, והרי הוא  "כי חק לישראל הוא" ?חובה, למה

תדע לך שהוא כן,  "ל גומר עלי,קים עליון לקאקרא לאל"]שם[, שהוא המקיים גזרותם ומסכים עמהם, הוי אומר 

, אמר הקדוש ברוך "עדי' אלה הם מוהאלה מועדי ", וכתיב "יום תרועה יהיה לכם"שהרי כתיב ]במדבר כט א[ 

 )אינו שייך לשבת( הוא אין לי מועדים אלא אלו שלכם ע"כ.
 

dרמב"ן פסוק ג . 

 על הנזכרים למטה, "מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קודש אלה הם מועדי"כי פירוש  והנכון בעיני( 3...  

 בפרשיות, בחדש הראשון וגו', 

 

 ויקרא פרק כג
י  ָּ֣ ֶלה מֹוֲעדֵּ ם:)ד( אֵֵּ֚ ֹֽ ם ְבמֹוֲעד  ָ֖ ּו ֹאת  ֶדש ֲאֶשר־ִתְקְראֵּ֥ י ֹקֹ֑ ָ֖ אֵּ ק ִמְקר   ְיֹקו ֶ֔

ִים  ֹ֑ ַעְרב  ין ה  ָּ֣ ֶדש בֵּ ר ַלֹחָ֖ ָׂ֛ ש  ה ע  ֵּ֥ ע  ֹון ְבַאְרב  ִראשִ֗ ֶדש ה  ַסח)ה( ַבֹחָּ֣ ֹֽק: ֶפָ֖  ַליֹקו 
ת  ֹ֑ק ִשְבַעֵּ֥ ֹות ַליֹקו  ג ַהַמצָ֖ ה ַחֵּ֥ ֶדש ַהֶזֶ֔ ר יֹו֙ם ַלֹחָּ֣ ֵּ֥ ש  ה ע  לּו:)ו( ּוַבֲחִמש ֥֨ ֹֽ ֹות תֹאכֵּ ים ַמצֵּ֥  י ִמָ֖

ֹון  ִראשֶ֔ ֹֽ ֶדׁש)ז( ַביֹו֙ם ה  ּו: ִמְקָרא־ק ֹ֖ א ַתֲעשֹֽ ֵֹּ֥ ה ל ָ֖ אֶכת ֲעֹבד  ֶכֹ֑ם כ ל־ְמֶלֵּ֥  ִיְהֶיָּ֣ה ל 
ָ֖ק)ח ה ַליֹקו  ם ִאֶשָׂ֛ ֹום ַהְשִביִע֙י  ( ְוִהְקַרְבֶתֵּ֥ ים ַביֵ֤ ת י ִמֹ֑ ֶדׁשִשְבַעָּ֣ א תַ  ִמְקָרא־ק ֹ֔ ֵֹּ֥ ה ל ָ֖ ל־ְמֶלֵּ֥אֶכת ֲעֹבד  ּו: פכ   ֲעשֹֽ

ר: אֹמֹֽ ה לֵּ ָ֖ק ֶאל־ֹמֶשֵּ֥ ר ְיֹקו  ֵּ֥  )ט( ַוְיַדבֵּ
ם ּוְקַצְרֶתָ֖  ֶכֶ֔ ן ל  ָּ֣ ר ֲאִנ֙י ֹנתֵּ ֶרץ ֲאֶשֵ֤ א ִ֗ אּו ֶאל־ה  ֹבָּ֣ י־ת  ם ִכֹֽ ֶהֶ֔ ָּ֣ ֲאלֵּ ַמְרת  ֙ל ְוא  אֵּ י ִיְשר  ֵ֤ ר ֶאל־ְבנֵּ ם )י( ַדבֵֵּּ֞ אֶתֵּ֥ ּה ַוֲהבֵּ ֹ֑ ם ֶאת־ ְקִציר 

ית ְקִציְרֶכָ֖ם ֶאל־ַהכֹ  אִשֵּ֥ ֶמר רֵּ ן:ֶאת־ֹעָׂ֛ ֹֽ  הֵּ
ן: ֹֽ ּנּו ַהֹכהֵּ ת ְיִניֶפָ֖ ֳחַר֙ת ַהַשב ֶ֔ מ  ְרֹצְנֶכֹ֑ם ִמֹֽ ָ֖ק ִלֹֽ ֵּ֥י ְיֹקו  ֶמר ִלְפנֵּ ֹעָׂ֛ יף ֶאת־ה  ִנִ֧  )יא( ְוהֵּ

ֹֽק: ה ַליֹקו  ָ֖ ֹו ְלֹעל  ים ֶבן־ְשנ תָׂ֛ ִמִ֧ ֶמר ֶכֶָּ֣בש ת  ֹעֹ֑ יְפֶכָ֖ם ֶאת־ה  ֹום ֲהִנֹֽ ם ְביֵּ֥  )יב( ַוֲעִשיֶתֶ֕
י ֶעְשרֹ  תֹו  ְשנֵּ֥֨ ין:)יג( ּוִמְנח  ת ַהִהֹֽ ה ַיִָָּ֖֣ין ְרִביִעֵּ֥ ַח ְוִנְסֹכֵּ֥ יַח ִניֹחֹ֑ ָּ֣ ָ֖ק רֵּ ה ַליֹקו  ֶמן ִאֶשֵּ֥ ה ַבֶשָׂ֛ ֵּ֥ ֶלת ְבלּול  ים ֹסָּ֣  ִנָּ֖֜

ן ֱאֹל ְרַבָ֖ ם ֶאת־ק  יֲאֶכֶ֔ ד ֲהִבָּ֣ ה ַעֵ֚ ֹום ַהֶזֶ֔ ֶצ֙ם ַהיָּ֣ ּו ַעד־ֶע֙ אְכלִ֗ א תֹֹֽ ָֹּ֣ ל ל י ְוַכְרֶמָּ֖֜ ִל֥֨ יק)יד( ְוֶלֶחם  ְוק  תֵּ ֙ם ְלֹדֹרָּ֣ ת עֹול  ַקֵ֤ ם יֶכֹ֑ם חֻׁ ֶכֶ֔

ם: ס יֶכֹֽ תֵּ ל ֹמְשֹבֹֽ  ְבֹכָ֖
ה  ֹ֑ ר ַהְתנּופ  ם ֶאת־ֹעֶמָ֖ יֲאֶכֶ֔ ת ִמיֹו֙ם ֲהִבָּ֣ ת ַהַשב ֶ֔ ֳחַרָּ֣ ֶכ֙ם ִממ  ם ל  ינ ה)טו( ּוְסַפְרֶתֵ֤ ת ִתְהֶיֹֽ ֹות ְתִמיֹמֵּ֥ תָ֖ ַבע ַשב   :ֶשֵּ֥

ֹום ְוהִ  ים יֹ֑ ּו ֲחִמִשָּ֣ ת ִתְסְפרָ֖ ֙ת ַהְשִביִעֶ֔ ת ַהַשב  ֳחַרֵ֤ מ  ד ִמֹֽ ֹֽק:)טז( ַעָּ֣ ה ַליֹקו  ָ֖ ש  ה ֲחד  ֵּ֥ ם ִמְנח   ְקַרְבֶתָׂ֛
ינ   ֶפֹ֑ א  ץ תֵּ ָ֖ מֵּ ינ ה ח  ֶלת ִתְהֶיֶ֔ ים ֹסָּ֣ ָּ֣י ֶעְשֹרִנֶ֔ ַתִים ְשנֵּ ה ְשֵ֚ ֶחם ְתנּופ ִ֗ יּאּו׀ ֶלָּ֣ ִבָּ֣ ם ת  יֶכָּ֖֜ תֵּ ֹֽק:)יז( ִממֹוְשֹב֥֨ יֹקו  ים ַלֹֽ  ה ִבכּוִרָ֖

ים  ִשֵ֤ ת ְכב  ֶחם ִשְבַע֥֨ ם ַעל־ַהֶלִ֗ ק )יח( ְוִהְקַרְבֶתָּ֣ יֹקו ֶ֔ ֙ה ַלֹֽ ּו ֹעל  ִָֹּ֑֣ים ִיְהיֵ֤ ם ְשנ  יִלָּ֣ ד ְואֵּ ָ֖ ר ֶאח  ָׂ֛ ק  ר ֶבן־ב  ה ּוַפִ֧ נ ֶ֔ ָּ֣י ש  ְתִמיִמ֙ם ְבנֵּ

ֹֽק: ַח ַליֹקו  יַח־ִניֹחָ֖ ֹֽ ה רֵּ ֵּ֥ ם ִאשֵּ יֶהֶ֔ ֙ם ְוִנְסכֵּ ת   ּוִמְנח 
ָ֖ה לְ  נ  ֵּ֥י ש  ים ְבנֵּ ִשָׂ֛ י ְכב  ִ֧ את ּוְשנֵּ ֹ֑ ד ְלַחט  ָ֖ ים ֶאח  ם ְשִעיר־ִעִזֵּ֥ ים:)יט( ַוֲעִשיֶתָׂ֛ ִמֹֽ  ֶזֵַּ֥בח ְשל 

ֶדש ִיְהיֵּ֥  ים ֹקָׂ֛ ִשֹ֑ ָ֖י ְכב  ק ַעל־ְשנֵּ ָּ֣י ְיֹקו ֶ֔ ֙ה ִלְפנֵּ ים ְתנּופ  ֶחם ַהִבכִֻׁרֵ֤ ם ַעל  ֶל֥֨ ן׀ ֹאת ָ֡ ָּ֣ יף ַהֹכהֵּ ִנָּ֣ ן:)כ( ְוהֵּ ֹֽ ָ֖ק ַלֹכהֵּ  ּו ַליֹקו 
ה מ ֹום ַהֶזִ֗ ֶצם׀ ַהיָּ֣ ם ְבֶעָּ֣ אֶתֵּ֞ ֶדׁש  )כא( ּוְקר  ל־ְמֶלֵּ֥  ְִֽקָרא־ק ֹ֙ ם כ  ֶכֶ֔ ל־ִיְהֶיָּ֣ה ל  ָׂ֛ם ְבכ  ת עֹול  ַקֵּ֥ ּו חֻׁ א ַתֲעשֹ֑ ָֹּ֣ ה ל ָ֖ אֶכת ֲעֹבד 

ם: יֶכֹֽ תֵּ יֶכָ֖ם ְלֹדֹרֹֽ תֵּ  מֹוְשֹבֵּ֥
ט  ֹ֑ א ְתַלקֵּ ָֹּ֣ ֶקט ְקִציְרךָ֖ ל ך ְוֶלֵּ֥ ְצֶרֶ֔ ְד֙ך ְבקֻׁ ֹֽ ת ש  ה ְפַאֵ֤ א־ְתַכֶלֵּ֞ ֹֹֽ ם ל יר ַאְרְצֶכִ֗ ם ֶאת־ְקִצָּ֣ ְצְרֶכֵּ֞ ְבקֻׁ ב )כב( ּוֹֽ ֙ר ַתֲעֹזָּ֣ י ְוַלגֵּ ִנֵ֤ ע  ֶלֹֽ

י  ם ֲאִנָ֖ ֵּ֥ק ֱאֹלֹאת ֶ֔ ם: סקְיֹקו   יֶכֹֽ
ר: אֹמֹֽ ה לֵּ ָ֖ק ֶאל־ֹמֶשֵּ֥ ר ְיֹקו  ֵּ֥  )כג( ַוְיַדבֵּ
ר  אֹמֹ֑ ל לֵּ ָ֖ אֵּ ֵּ֥י ִיְשר  ר ֶאל־ְבנֵּ ָׂ֛ ה)כד( ַדבֵּ ָ֖ ֹון ְתרּוע  ֹון ִזְכרֵּ֥ תֶ֔ ֶכ֙ם ַשב  ֶדש ִיְהֶיֵ֤ה ל  ד ַלֹחִ֗ ָּ֣ י ְבֶאח  ֶדש ַהְשִביִעָּ֖֜ ֶדׁש ַבֹח֥֨  :ִמְקָרא־ק ֽ

ה ָ֖ אֶכת ֲעֹבד  ל־ְמֶלֵּ֥ ּו  )כה( כ  א ַתֲעשֹ֑ ָֹּ֣ ֹֽקל ה ַליֹקו  ם ִאֶשָ֖  : סְוִהְקַרְבֶתֵּ֥
ר: אֹמֹֽ ה לֵּ ָ֖ק ֶאל־ֹמֶשֵּ֥ ר ְיֹקו  ֵּ֥  )כו( ַוְיַדבֵּ

ְך  ּוא)כז( ַאָ֡ ים הִ֗ ִרָּ֣ ֹום ַהִכפֻׁ ה יִ֧ י ַהֶזָּ֖֜ ֹור ַלֹחֶדש  ַהְשִביִע֥֨ שָּ֣ ֶדׁש  מ ֶבע  יֶכֹ֑ם  ְִֽקָרא־ק ֹ֙ ם ֶאת־ ַנְפֹשתֵּ ם ְוִעִּניֶתָ֖ ֶכֶ֔ ִיְהֶיָּ֣ה ל 

ֹֽק ה ַליֹקו  ם ִאֶשָ֖  :ְוִהְקַרְבֶתֵּ֥

                                                           
4 I beheld till thrones were placed, and One that was ancient of days did Sit: His Raiment was as white snow, and 
the Hair of His Head like pure wool; His Throne was fiery flames, and the Wheels Thereof burning fire. 
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ָ֖י ְיקֹ  ם ִלְפנֵּ יֶכֶ֔ ר ֲעלֵּ ָּ֣ ּוא ְלַכפֵּ ִרי֙ם הֶ֔ ֹום ִכפֻׁ י יֵ֤ ה ִכָּ֣ ֹום ַהֶזֹ֑ ֶצם ַהיָּ֣ ּו ְבֶעָ֖ א ַתֲעשֶ֔ ָֹּ֣ ֙ה ל אכ  ל־ְמל  ֵּ֥ק ֱאֹל)כח( ְוכ  ם:קו   יֶכֹֽ
ה  ֹום ַהֶזֹ֑ ֶצם ַהיָּ֣ ה ְבֶעָ֖ ֶּנֶ֔ א־ְתעֻׁ ֹֹֽ ר ל ֶפ֙ש ֲאֶשָּ֣ ל־ַהֶּנ֙ י כ  :)כט( ִכֵ֤ יה  ַעֶמֹֽ ֹֽ ה מֵּ ָ֖  ְוִנְכְרת 

וא ִמֶקֵּ֥  י ֶאת־ַהֶּנֵֶּ֥פש ַהִהָ֖ ֲאַבְדִתָׂ֛ ה ְוַהֹֽ ֹום ַהֶזֹ֑ ֶצם ַהיָּ֣ ה ְבֶעָ֖ אכ ֶ֔ ר ַתֲעֶש֙ה כ ל־ְמל  ֶפש ֲאֶשֵ֤ ּה:)ל( ְוכ ל־ַהֶּנִ֗ ֹֽ  ֶרב ַעמ 
יֶכֹֽ  תֵּ ְשֹבֹֽ ל ֹמֹֽ ם ְבֹכָ֖ יֶכֶ֔ תֵּ ֙ם ְלֹדֹרָּ֣ ת עֹול  ַקֵ֤ ּו חֻׁ א ַתֲעשֹ֑ ָֹּ֣ ָ֖ה ל אכ   ם:)לא( כ ל־ְמל 

ֶרב  ֶרב ַעד־ֶעֶ֔ ֶעָּ֣ ֶרב מֵּ ֶעֶ֔ ֶד֙ש ב  ה ַלֹח֥֨ ֵ֤ יֶכֹ֑ם ְבִתְשע  ם ֶאת־ַנְפֹשתֵּ ם ְוִעִּניֶתָ֖ ֶכֶ֔ ֹון הּו֙א ל  תֵּ֥ ת ַשב  ם: )לב( ַשַב֥֨ ּו ַשַבְתֶכֹֽ ִתְשְבתָ֖

 פ
ר: אֹמֹֽ ה לֵּ ָ֖ק ֶאל־ֹמֶשֵּ֥ ר ְיֹקו  ֵּ֥  )לג( ַוְיַדבֵּ
ר בַ  אֹמֹ֑ ל לֵּ ָ֖ אֵּ ֵּ֥י ִיְשר  ר ֶאל־ְבנֵּ ָׂ֛ ה )לד( ַדבֵּ ֶדש ַהְשִביִע֙י ַהֶזֶ֔ ֹום ַלֹחֵ֤ ר יִ֗ ש ָּ֖֜ ה ע  ֹותֲחִמש ֥֨ כָׂ֛ ג ַהסֻׁ ֹֽק: ַחִ֧ ים ַליֹקו  ת י ִמָ֖  ִשְבַעֵּ֥

ֹון  ִראשָ֖ ֹום ה  ֶדׁש)לה( ַביֵּ֥ ּו: ִמְקָרא־ק ֹ֑ א ַתֲעשֹֽ ֵֹּ֥ ה ל ָ֖ אֶכת ֲעֹבד  ל־ְמֶלֵּ֥  כ 
ֹום ַהְש  ֹ֑ק ַביָּ֣ ה ַליֹקו  יבּו ִאֶשָ֖ ים ַתְקִרֵּ֥ ת י ִמֶ֔ י )לו( ִשְבַעָּ֣ ֶדׁש  ִמיִנָ֡ ם  ִמְקָרא־ק  ֶכָּ֖֜ ה ל  יֹקו ק֙ ִיְהֶי֥֨ ה ַלֹֽ ם ִאֶשֵ֤ ֶרת  ְוִהְקַרְבֶת֥֨ ֲעֶצָּ֣

ּו: א ַתֲעשֹֽ ֵֹּ֥ ה ל ָ֖ אֶכת ֲעֹבד  ל־ְמֶלֵּ֥ וא כ   ִהֶ֔
ם  ָ֖ ּו ֹאת  ק ֲאֶשר־ִתְקְראֵּ֥ י ְיֹקו ֶ֔ ָּ֣ ֶלה מֹוֲעדֵּ ֶדׁש)לז( אֵֵּ֚ י ק ֹ֑ ֵ֣ ָׂ֛  ִמְקָרא  ה ּוִמְנח  ִ֧ ק ֹעל  ה ַליֹקו ִ֗ יב ִאֶשָּ֖֜ ים ְדַבר־ְלַהְקִר֥֨ ִכָ֖ ה ֶזֵַּ֥בח ּוְנס 

ֹו: ֹום ְביֹומֹֽ  יֵּ֥
ם  יֶכֶ֔ תֵּ ל־ִנְדֹבָּ֣ יֶכ֙ם ּוִמְלַב֙ד כ  ד כ ל־ִנְדרֵּ ם ּוִמְלַבֵ֤ יֶכִ֗ ֹותֵּ ד ַמְתנֹֽ ֹ֑ק ּוִמְלַבָּ֣ ת ְיֹקו  ד ַשְבֹתָּ֣ ֹֽק:)לח( ִמְלַבָ֖ ּו ַליֹקו  ר ִתְתנָ֖  ֲאֶשֵּ֥

ֶדש ַהְש  ֹום ַלֹחָּ֣ ר יָּ֖֜ ש ֥֨ ה  ע  ְך ַבֲחִמש  ים )לט( ַאָ֡ ת י ִמֹ֑ ָ֖ק ִשְבַעָּ֣ גּו ֶאת־ַחג־ְיֹקו  ֹחֵּ֥ ֶרץ ת  א ֶ֔ ת ה  ְסְפֶכ֙ם ֶאת־ְתבּוַאָּ֣ י ְבא  ִביִעִ֗

ֹון: תֹֽ י ַשב  ֹום ַהְשִמיִנָ֖ ֹון ּוַביֵּ֥ תֶ֔ ִראשֹו֙ן ַשב  ֹֽ ֹום ה   ַביֵ֤
ים וַ  ִרֶ֔ ת ְתמ  ֙ר ַכֹפָּ֣ ד  ץ ה  ֵ֤ י עֵּ ֹון ְפִר֥֨ ִראשִ֗ ֹום ה  ם ַביָּ֣ ֶכָּ֖֜ ם ל  ֵּ֥ק )מ( ּוְלַקְחֶת֥֨ ָׂ֛י ְיֹקו  ם ִלְפנֵּ ַֹ֑חל ּוְשַמְחֶתִ֗ י־נ  ת ְוַעְרבֵּ ֹבָ֖ ץ־ע  ֲעַנֵָּּ֥֣ף עֵּ

ים: ת י ִמֹֽ יֶכָ֖ם ִשְבַעֵּ֥  ֱאֹלהֵּ
י ֶדש ַהְשִביִעָ֖ ם ַבֹחֵּ֥ יֶכֶ֔ תֵּ ֙ם ְלֹדֹרָּ֣ ת עֹול  ַקֵ֤ ֹ֑ה חֻׁ נ  ים ַבש  ת י ִמָ֖ ק ִשְבַעֵּ֥ יֹקו ֶ֔ ג ַלֹֽ ם ֹאתֹ֙ו ַחָּ֣ ֹו: )מא( ְוַחֹגֶתֵ֤ גּו ֹאתֹֽ ֹחֵּ֥  ת 

ת:)מב( ַבסֻׁ  ֹכֹֽ ּו ַבסֻׁ ל יְֵּשבָ֖ אֵֶּ֔ ֙ח ְבִיְשר  ֶאְזר  ֹֽ ל־ה  ים כ  ת י ִמֹ֑ ּו ִשְבַעָּ֣ ְשבָ֖ ת תֵּ  ֹכֵּ֥
ֶרץ מִ  ֶאָּ֣ ם מֵּ ָ֖ י אֹות  ל ְבהֹוִציִאֵּ֥ אֵֶּ֔ ָּ֣י ִיְשר  ְבִת֙י ֶאת־ְבנֵּ ֹות הֹוַש֙ כִ֗ י ַבסֻׁ יֶכ֒ם ִכָּ֣ תֵּ ּו ֹדֹרֹֽ ֵּ֥ק ֱאֹל)מג( ְלַמַע֘ן יְֵּדעָּ֣ י ְיֹקו  ִים ֲאִנָ֖ ֹ֑ ם:קְצר   יֶכֹֽ

 

 . שהפסיק בענין השבת', בעבור "אלה מועדי ה)פסוק ד'( "ולכן חזר שם פעם אחרת     

אבל השבת תשמרו במלאכת עבודה,  "מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש אלה הם מועדי"והנה אמר  (4

 . לעשות אותה שבת שבתון מכל מלאכה שבעולם, כי יזהיר בשבת פעמים רבות
 

 פסוק ג   אלשיך
ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש כל מלאכה לא תעשו שבת הוא לה' ששת 

 בכל מושבתיכם. )ג(:
ונחזור אל הענין. והוא, כי אחרי אומרו אלה הם מועדי כאמור, אמר ששת ימים וכו'. והענין, כי ראה יתברך 

ת, מה זה שביום השבת אפילו כי היה מקום יאמר נא ישראל, אם גם כל מועדינו מועדיך המה כיום השב

צורך אוכל נפש לא הותר בו, מה שאין כן בכל יתר מועדי ה'. שאם על הקרא מקרא קדש כלם שוין, ואם 

הוא על היות בו קרבן מחודש מבחול גם בכלם כן. על כן לתת טעם לזה בא ויאמר, מה שתראו כי ששת 

בת שבתון מקרא קדש, כל מלאכה סתם ימים תעשה מלאכה וביום השביעי תראו שביתה כפולה שהוא ש

לא תעשו, שהוא לכלול גם אשר יאכל לכל נפש, מה שאין כן בכל ימים טובים. הלא הוא על שני טעמים. א. 

כי שבת היא לה', כלומר אין שביתתו מסור לכם להיות אשר תקראו אתם, כי אם שבת היא כלומר 

וינפש. שנית שהיא בכל מושבותיכם, כי הקדש  מעצמה. וזה טעם על שהיא לה', שגם הוא יתברך בו שבת

הנזכר הנקרא שבת לה' היא בכל מושבותיכם, כי יש לכם שפע קדושתו בבתיכם היא נפש יתירה מעולם 

העליון. והוא אשר כתבנו על פסוק )שמות לה ב( וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת לה' כל העושה בו 

קדש, היא נפש יתירה שתהיה לכם מעולם המנוחה  מלאכה יומת, שעל כי ביום השביעי יהיה לכם

והקדושה, שהקדש ההוא נקרא שבת לה', על כן כל העושה בו בקדש הנזכר מלאכה יומת, שמעולם 

המנוחה הוא יומת כי בן מות הוא שמכניס חול בקודש. כן יאמר פה מקרא קדש ]וכו'[ שבת היא לה', 

ה'. והשבת שהיא לה', שהוא מנוחת השפע אשר והקדש ההוא הוא בכל מושבותיכם, אשר שבת היא ל

לה', הוא שורה עמכם בכל מושבותיכם שהוא הנפש יתירה שבכם. על כן ראוי שכל מלאכה אפילו צורך 

אוכל נפש לא תעשו, שהקדש שבכם הוא עליון מאד מעולם של מנוחה שאין בו שום שייכות מלאכה, שעל 

 כן העושה בקדש ההוא מלאכה הוא פוגם:
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 פסוק ג דברהעמק 
)ג( ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי וגו'. כבר הקשו חז"ל בת"כ מה ענין שבתות אצל מועדים כו', 

ולפי הפשט כתב הרמב"ן ז"ל שבא ללמד כי גם בבוא אחד מן המועדים בשבת לא תדחה מצות שמחת 

א בפסחים דס"ח דס"ל יום טוב את השבת, ולא נימא דהוא כמו מוספי יום טוב שדוחה שבת, ואפילו לר"

 שמחת יום טוב רשות, מודה בשלמי שמחה שהוא מצוה, ומכל מקום אינו דוחה שבת:
שבת שבתון. שבתון משמעו בכל מקום להקטין השביתה, מש"ה כתיב ביום טוב שבתון משום דמלאכת 

 אוכל נפש מותר, אבל בשבת בראשית כתיב בכל מקום שבת, ובמקום דכתיב שבת שבתון אין משמעו

להקטין השביתה, שהרי כתיב שבת, אלא להצעיר זמן השביתה, היינו שאין בו תוספת, והיינו דאיתא 

במס' מו"ק ד"ג, נאמר שבת שבתון בשבת בראשית ]הכי עיקר הנוס' כמו שהובא בתוס' ר"ה ד"ט א' וכ"ה 

שבתון הנוס' בשאלתות כת"י כמש"כ בהע"ש סי' קי"ב בס"ד[, ונאמר שבת שבתון בשביעית מה שבת 

בשבת בראשית לפניו ולאחריו מותר כו', אבל מכל מקום אינו סותר הדרש מתשבתו שבתכם דתוספת 

שבת ויו"ט אסור במלאכה ]לדעת רוב הפוסקים[, אלא לא כתיב שבת שבתון בשבת בראשית רק במקום 

בשל וכדומה מצוה, היינו כמו בפ' תשא ויקהל גבי מלאכת המשכן, וכן כאן בשבת שחל בו יום טוב מותר ל

לצורך יום טוב משום מצוה דשמחת יום טוב, והכי מוכח מדביתהו דרב יוסף שהדליקה נרות סמוך לשבת 

קדש כמש"כ הר"ן פ"ב דשבת, ורב יוסף לא דחי אלא הדלקת הנרות יש להקדים מעט, מרמז במקרא, 

וספת, והא דאי' בשבת אבל משום תוספת לא חש כלל וע"ש בר"ן, ולדברינו ניחא דלענין מצוה ליכא דין ת

פ"ב )ל"ה ב'( שלשית לחלוץ תפלין, היינו משום דאי כבר קבלו שבת אסור אפי' דבר מצוה, ומש"ה אסור 

להדליק נר חנוכה אחר הדלקת נר שבת, והא שהקדימו חליצת תפלין להדלקת נר ולא לעשות ביחד, הוא 

אבל ודאי מי שלא קבל שבת רשאי משום שאחר הדלקת הנר אסור לטלטל תפלין ולהניחם במקום צנוע, 

להניחם עד בה"ש ולחלוץ עם חשיכה)א(. וכתיב תעשה מלאכה. ולא יעשה, וכאן א"א לפרש כמש"כ ר"פ 

ויקהל, אלא ללמד שאין המצוה לבשל ולאפות בעצמו ליו"ט אלא שתעשה ע"י מי שהוא, שאין ההכנה 

א כדכתיב ר"פ ויקהל יהי' לכם קודש וגו', כתובה, ומש"ה כתיב וביום השביעי וגו' לא תעשו, בעצמכם, ול

 דשם בא לשון תעשה, לכונה אחרת, דבשבת אסור אפי' אם נעשית מעצמו ע"ש:
מקרא קדש. כל אופני משמעות מקרא קודש דיו"ט כשבא בחול כמש"כ לעיל יש ג"כ כשבא בשבת, רק כל 

 מלאכה לא תעשו. כמו שבת דכל השנה:
על מה דשמחת יום טוב אינה דוחה שבת כמו כמה מצות שזמנן  בכל מושבותיכם. לפי הפשט הוא טעם

קבוע ודוחות את השבת, או משום שנאמרו לפני הדבור כדאיתא ביבמות ד"ח, ה"נ יום טוב כתיב בפ' בא 

הוא לבדו יעשה לכם, ופירש הכתוב הטעם משום דשבת שוה בכ"מ ביום השביעי, ויו"ט דתליא בקביעות 

ממקום הקביעות ועל כן עושין שני ימים, ואפי' נימא דמן התורה אין לחוש החודש אינו ידוע במרחקים 

למיעוט דעברוה לאדר ולאלול, מכל מקום אינו ברור כמו שבת בראשית, ואי אפשר לדחות שבת הקבוע 

בכל מושבותיכם, וזה הטעם איתא במסכת סוכה רפ"ד לענין גזרה דרבה, דמשום דלא בקיאין בקביע 

ב ושופר שלא תדחה שבת, אלא דשם מיירי בדבר שאינו מלאכה מה"ת, והפסוק נתן דירחא גזרו על לול

 זה הטעם עצמו באיסור מלאכה מה"ת)א(, ועי' להלן מקרא כ"ט מש"כ שם ועוד להלן כ"ה ט':
 

 פסוק ג  הרחב דבר
שם )א( והכי דיוק לשון המשנה דפ"א בשבת ]י"ז ב'[ תנן וב"ה מתירין בכולן עם השמש, וגבי פסח תנן 

משלשלין את הפסח ערב שבת עם חשיכה, מבואר דעם השמש היינו לפני חשיכה שהוא בזמן מוקדם 

וזהו תוספת, ועם חשיכה הוא בלי תוספת, והיינו משום דצלית הפסח מצוה, ועוד תנן בפ"א ]י"א א'[ 

ין לא יצא החייט במחטו סמוך לחשיכה, וס"ל לרבא דדוקא בידו, אבל בבגדו שרי משום דאין גוזר

גזרה לגזרה, ואי' שם עוד בדי"ב תנא דבי רבי ישמעאל יוצא אדם בתפלין ערב שבת עם חשיכה, 

ומפרש בגמ' הטעם משום דאסור בהיסח הדעת, ותמהו הראשונים ז"ל הא בלא זה שרי משום דאין 

חיוב בנשיאת תפלין, ויישב הגר"א סי' רנ"ב דמשום דתני עם חשיכה וזה אפי' לרבא אסור, ומעתה 

שה אמאי באמת בחייט במחטו תנן סמוך לחשיכה, ולא תנן דאסור לצאת במחטו בידו עם חשיכה תק

ובתפלין עם חשיכה, אלא כדברינו דמחט שהוא רשות אסור לטלטל כלל עם חשיכה משום תוספת 

 שבת, משא"כ תפלין שהוא מצוה ואין בזה תוספת.
דשבת ]ל"ד א'[ ספק חשיכה ספק אינה ואפי' מצוה דשבת עצמה שרי בזמן תוספת, ומש"ה תנן בפ"ב 

חשכה אין מעשרין כו' ואין מדליקין את הנרות, מבואר דדוקא בספק אסור אבל תוספת ליכא, והיינו 
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משום דכל הני מצות הן וליכא בהן תוספת, וכמו בשול משום שמחת יום טוב דשרי בתוספת שבת. 

ואין נותנין פת לתנור ערב שבת עם חשיכה  ומתיישב עוד הא דתנן בפ"א דשבת ]י"ט ב'[ אין צולין כו'

אלא כדי שיקרמו פניה, והאי עם חשיכה מיותר ואין לו ביאור, וכבר תמה בזה בתוי"ט, אבל לדברינו 

ניחא דיש אפיית פת לצורך חול והוא רשות, והי' אסור עם חשיכה שהוא זמן תוספת שבת, אפי' בלי 

אכל בשבת, והרי זה מצוה כמו הדלקת הנר, כמש"כ גזירה שמא יחתה, ויש אפיית פת שאין לו מה י

המג"א סי' רס"ג, ומש"ה אי לא גזרה שמא יחתה הי' רשאי לאפות אפי' עם חשיכה, וקמ"ל דאפי' זה 

האופן דשרי עם חשיכה משום שאין בזה תוספת, מכל מקום אסור משום גזרה שמא יחתה, ומיושב 

ת השו"ע, וע"ע מש"כ להלן מקרא ל"ב, ובפ' בהר יפה כל מה שהקשה הגר"א באו"ח סי' רע"א על שיט

 כ"ה ד':.
)א( ובקידושין דל"ז אי' מושבות דכתב רחמנא גבי שבת למה לי, סד"א תיבעי קידוש כמועדות קמ"ל, 

ואינו מובן לכאורה הא מועדות ג"כ לא בעינן קידוש בית דין, אלא קידוש החודש, לדעת יום קביעת 

ב"ם בב"ב דקכ"א כ' בזה"ל אין מקדשין אחד בשבת להיות שביעי המועד וזה לא שייך בשבת, והרש

שלו שבת, אלא לעולם יום שביעי שבת, וגם זה נראה דוחק, דלמאי ניבעי ב"ד לקדש יום א' בשבת. 

ונראה דה"פ דבמועדות נקבע החודש כמו שנקבע על פי ראיית הלבנה ביהודה, אף על גב שבכל 

י"ל עוד דכלפי דבעינן שיהא החודש הראשון באביב וחודש העולם בא חידוש הלבנה באופן אחר. ו

השביעי באסיף ואין כל מדינות שוות, הולכין אחר קידוש ב"ד בירושלים, ]וע' מס' ר"ה ד"כ ב' בפרש"י 

ותוס' ד"ה חצות[, וס"ד דבשבת תלוי ג"כ בהתקדש היום ביהודה, אף על גב שבכל העולם גולל אור 

ינו תלוי בב"ד, והיינו שדקדק רש"י בזה"ל ולא נהוג קדוש אלא מפני חשך בשעה אחרת, קמ"ל שא

ביהודה כו', והא דבמועדים ג"כ מתקדש היום בכל מקום בשעה שנגלל אור היום מפני חשך ולא כמו 

שעות שביהודה, צריך לומר שבזה אנו למדים קדושת יום המועד בזה משבת, שאינו תלוי ביהודה 

 המועד:אלא קביעת החודש ולא קדושת יום 
 

 (הרמב"ן)המשך 

כאשר שבת ויו"ט  )הו"א: . לא תדחה לעשות בה אוכל נפש ,וירמוז עוד בכאן כי גם בבואו באחד מן המועדים( 5

 חל ביחד, אוכל נפש של יו"ט תדחה חומרת איסור מלאכה כללית של שבת? קמ"ל(

)שמות לה א ב(, על המשכן וכליו אשר יזכיר בפרשה  "אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם"כמוהו ו( 6

זה הדבר אשר צוה ה' "וחזר ואמר )שם פסוק ד(  "ששת ימים תעשה מלאכה וגו',"והפסיק בשבת   השניה, 

 , והיא המצוה הראשונה, בעבור שהפסיק בה הוצרך לחזור ולהתחיל בראשונה. "קחו מאתכם תרומה

 שמות פרק לה
ל ֹמֶשִ֗  ָּ֣ ם )א( ַוַיְקהֵּ ֶהֹ֑ אֶמר ֲאלֵּ ָֹּ֣ ל ַוי ָ֖ אֵּ ֵּ֥י ִיְשר  ת ְבנֵּ ל־ֲעַדָׂ֛ ת־כ  םה ֶאֹֽ ֹֽ ת ֹאת  ָ֖ק ַלֲעשֵֹּ֥ ֵּ֥ה ְיֹקו  ים ֲאֶשר־ִצּו  ִרֶ֔ ֶלה ַהְדב   :אֵֵּ֚

ת ַשָב֖תֹון ַליֹקָוָ֑ק כָ  ש ַשַבֶ֥ דֶׁ ֶ֥ם ֹקֹ֛ ה ָלכֶׁ י ִיְהיֶֶׁ֨ ֹום ַהְשִביִעִ֗ ה ְמָלאָכ֒ה ּוַביֵׁ֣ ֵׁ֣ ָעשֶׁ ת ָיִמי֘ם תֵּ שֶׁ ֵׁ֣ ֶ֥ )ב( שֵּ ֹו ְמָלאָכ֖ה ל־ָהֹעשֶׁ ה בֹ֛

ת:  יּוָמָֽ
ת: פ ֹום ַהַשָבָֽ ָ֑ם ְבי֖ יכֶׁ תֵּ ל ֹמְשֹבָֽ ש ְבֹכ֖ ּו אֵֵּ֔  )ג( לֹא־ְתַבֲערֵׁ֣
ר  אֹמֹ֑ ל לֵּ ָ֖ אֵּ י־ִיְשר  ֹֽ ת ְבנֵּ ל־ֲעַדֵּ֥ ה ֶאל־כ  אֶמר ֹמֶשֶ֔ ָֹּ֣ ר)ד( ַוי אֹמֹֽ ָ֖ק לֵּ ֵּ֥ה ְיֹקו  ר ֲאֶשר־ִצּו  ב ֶ֔  :ֶזָּ֣ה ַהד 

֙ה  ם ְתרּומ  ִאְתֶכֵ֤ ֹֽ ּו מֵּ ֶשת:)ה( ְקח֥֨ ֶסף ּוְנֹחֹֽ ב ו ֶכָ֖ ֵּ֥ ה  ֹ֑ק ז  ת ְיֹקו  ת ְתרּוַמָּ֣ ָ֖ ה  אֵּ ֹו ְיִביֶאֶ֕ יב ִלבֶ֔ ל ְנִדָּ֣ ק ֹכֵ֚ יֹקו ֶ֔  ַלֹֽ
ים: ש ְוִעִזֹֽ ֵּ֥ י ְושֵּ ִנָ֖ ַעת ש  ן ְותֹוַלֵּ֥ ָׂ֛ מ  ֶלת ְוַאְרג  ִ֧  )ו( ּוְתכֵּ

ים: י ִשִטֹֽ ֵּ֥ ים ַוֲעצֵּ ִשָ֖ ת ְתח  ים ְוֹעֹרֵּ֥ ִמָׂ֛ ד  ם ְמא  יִלִ֧ ת אֵּ  )ז( ְוֹעֹר֥֨
ֶמן ים: )ח( ְוֶשָ֖ ֶרת ַהַסִמֹֽ ה ְוִלְקֹטָ֖ ֶמן ַהִמְשח ֶ֔ ִמי֙ם ְלֶשָּ֣ ֹור ּוְבש  אֹ֑  ַלמ 

ֶשן: ֹוד ְוַלֹחֹֽ פָ֖ אֵּ ים ל  ִאֹ֑ ָ֖י ִמלֻׁ ַהם ְוַאְבנֵּ ְבנֵּי־ֹשֶ֔  )ט( ְוַא֥֨
ֹֽק: ָ֖ה ְיֹקו  ר ִצּו  ל־ֲאֶשֵּ֥ ת כ  ָׂ֛ ּו אֵּ אּו ְוַיֲעשֶ֔ ֶכֹ֑ם י ֹבָּ֣ ב ב  ָ֖  ...)י( ְוכ ל־ֲחַכם־לֵּ

 הזכיר בשבת "והקרבתם אשה לה'" כאשר יזכיר בכל מועד ומועד, וראיה לפירוש הזה, שלא ( 7

מלבד שבתות מועדי ה' וגו' מקראי קדש להקריב אשה לה' וגו'  אלה"ואמר בסוף הפרשה )פסוקים לז לח( ( 8

 . שאין השבתות בכלל מועדי ה', "ה'

ועד ומועד, כי הדבור וראיה עוד כי לא אמר בפרשה השניה "וידבר ה' אל משה לאמר" כאשר אמר בכל מ( 9

לא לבאר מצותיו  ,אלא שהזכיר להם השבת לשלול ממנו דין המועדיםהראשון הוא היה מצות המועדים, 

 , ותורותיו
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ולכן לא אמר בו "והקרבתם אשה לה'" כאשר אמר במועדים, והזכירה בסוף עם הנדרים והנדבות שלא נזכרו 

כי אין פרשה ט ז(, מה ענין שבת אצל המועדות וכו',  וזהו מדרש חכמים שאמרו )תו"ככאן, כאשר פירשתי. 

 :רק סמכו הכתוב להם השבת בכלל מועדי ה' כלל

, כי מצוה היא על ישראל להקבץ שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו - "מקראי קדש"וטעם ( 10

ל בכסות נקיה, ולעשות אותו יום משתה כמו קים ביום מועד לקדש היום בפרהסיא בתפלה והלל לקבבית האל

לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום "שנאמר בקבלה )נחמיה ח י( 

 . "לאדונינו ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם

על כל "יג(, וכן )במדבר א טז(, אחרי כן יאכלו הקרואים )ש"א ט  "קרואי העדה"והנה "מקרא קדש", מלשון ( 11

 )ישעיה ד ה(, המקומות שנקראים שם שיתקבצו בהם קרואי העדה.  "מכון הר ציון ועל מקראיה

)בראשית מט א(, לשון מאורע, בכל יום שיארעו  "אשר יקרא אתכם באחרית הימים"ואונקלוס עשאו מלשון ( 12

 תעשו אותם קדש. 

במאכל ובמשתה ובכסות נקיה, כלומר שלא יהא חוקם אצלך ורבותינו ז"ל אמרו )ספרי פנחס קמז(, ארעם ( 13

כחק שאר הימים אבל תעשה להם מקרא של קדש לשנותם במאכל ובמלבוש מחול לקדש, וגם זה דעת 

 אונקלוס:

 

III. Synthesis. 

 .a .פסוק ב רמב"ן 

  -)ב( דבר אל בני ישראל 

מקרא “, שגם הוא יום מועד נקרא אותו "אשר תקראו אותם מקראי קדש"והזכיר השבת במועדי ה' …  (1

, כלומר באי זה יום מן "אשר תקראו אותם במועדם"ואחר כן הבדיל שאר המועדות ממנו, ואמר  ”קדש.

 לא נצטרך לקרוא אותו במועדו.  ,השבוע שיגיעו בו, כי השבת קבוע הוא, ביומו יבא

 

", רמז לעבורים, שתקראו אתם להם ועל דעת רבותינו )ת"כ פרשה ט ה(, "אשר תקראו אותם במועדם( 2

 ....(לפי זה, שבת לאו בכלל) מועדים:
 

b .פסוק ב אור החיים  The power of the Chachamim over the calendar. 

הם בזמן  "מועדי ה'", פירוש כי "אשר תקראו אותם")ב( מועדי ה' וגו'. גזירת הדיבור. רז"ל אמרו )תו"כ( כי הוא 

עוד צריך לדעת למה חזר לצוות על  "?אלה הם מועדי"שיקראו אותם ישראל. וצריך לדעת למה חזר לומר 

  "אלה מועדי ה'."ועוד רואה אני שחזר לומר פעם שני אחר מצוות השבת ? השבת

צוה ה' כי עיקר המועדות תלוי בזמנים אשר יקראו אותם, וחש הכתוב  שמתחלהונראה כי שיעור הכתובים הוא  

שיטעו לומר שבכלל זה גם כן קדושת יום השבת אם יסכימו לדחותו מיומו ליום אחר יתקדש על פיהם, לזה חזר 

ואינם בגדר  מועדים שקבע הבורא ,הם מועדי ,שהם שבתות "אלה"ופירש אלה הם מועדי ששת ימים וגו' פירוש 

אשר הרשיתי אתכם שתקראו אותם אתם בחודש הראשון  "אלה מועדי ה' מקראי קודש"וחזר לומר  נות.השת

 ...וגו' פסח שבועות ראש השנה יום כיפור סוכות אלו אין קדושתם אלא על פי ישראל:

 

c . פסוק ג תולדות יצחק t think that just because you have the power to determine when the holidays ’Don

take place, they are not My Holidays.                                                                                                        

וביום השביעי שבת שבתון, יש להקשות למה הזכיר כאן מצות  אלה הם מועדי ששת ימים תעשה מלאכה...

 , ועוד שכבר הזהיר הרבה פעמים במצות שבת. שהשבת אינו מועדשבת עם המועדים 
הכוונה המועדים שאתם מקדשים אותם וקוראין אותם מקראי קדש לדעתכם אלא הם מועדי, אבל  :תשובה

 '.הא להשבת אינו לדעתכם שלא תקדשוהו אתם, אלא שבת הו
 


