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א קֶֹדש  מאמר "  רָּ תֹון ִמקְּׁ ּבָּ ַ ת ש  ּבַ ַ ִביִעי ש  ְּׁ ּ  "ּוַבּיֹום ַהש 

בִּ  ְ ה ֵהם מֹוֲעָדי, ובהמשך הכתוב )ג( ּוַבּיֹום ַהׁשּ ׁש ֵאּלֶׁ ְקָרֵאי קֹדֶׁ ְקְראּו אָֹתם מִּ ר ּתִּ ל ְמָלאָכה לֹא בפרשתינו )כג, ב( מֹוֲעֵדי ה' ֲאׁשֶׁ ׁש ּכָ ְקָרא קֹדֶׁ תֹו  מִּ ּבָ ת ׁשַ ּבַ י ׁשַ יעִּ

וא לה', ודקדקו בכל המפרשים ראשונים ואחרונים, למה הזכיר ת הִּ ּבָ הכתוב את יום השבת בי  מועדי השנה, ועוד יותר הלא הכתוב אומר אשר  ַתֲעׂשּו ׁשַ

ת תקראו אותם מקראי קודש ולמדו חז"ל מזה שבני ישראל יהיו קובעי  את המועדי  ע"י קביעת החודש והשנה, ויום השבת הרי לא נקבע לפי קביעו

 ישראל.

ועדות מעלי  עליו כאילו חלל את השבתות, וכל המקיים את המועדות מעלי  עליו ורש"י על הכתוב תי' שללמדנו חשיבות המועדים, וכל המחלל את המ

 כאילו קיים את השבתות, ולכ  הכניסו הכתוב בי  כל המועדים.

והגאו  מווילנא זיע"א הסביר בדרך דרש, כי ששת ימים תעשה מלאכה מוסב על ששת ימי החג שמותר בהם עשיית מלאכה אוכל נפש, יום א' דר"ה 

א' דסוכות, ושמיני עצרת, ויום ראשו  ואחרו  של פסח, ושבועות, והמשך הכתוב 'וביום השביעי שבת שבתו  מקרא קדש כל מלאכה לא תעשו' ויום 

 מוסב על יום השביעי שהוא יום הכיפורים, וביום הכיפורים כתוב שבת שבתו  מקרא קודש.

קשה לו למה כתוב שני פעמים הכתוב אשר תקראו אותם במועדם, וברש"י תי' על קושיא ובכלי יקר ביאר למה הכניס עני  השבת בי  המועדים, ועוד דה

 זו שהראשו  מדבר מעיבור השנה והשני מדבר בעני  עיבור החודש ולכ  נכתב שני פעמים.

השבת להעיד עליו תלמוד לומר  אבל הכלי יקר מביא מהילקוט על פסוק זה, שלמד מפסוקים אלו על עני  עידי קידוש החודש, וז"ל: ומני  שמחללי  את

אשר תקראו אותם במועדם, יכול כשם שמחללי  את השבת להעיד עליו כך יחללו את השבת להודיע עליהם שנתקיימו, תלמוד לומר אשר תקראו על 

כ  לאחר שכתב אשר קריאתם אתה מחלל את השבת ואי אתה מחלל את השבת להודיע עליה  שנתקיימו, ע"כ ומבאר זאת הכלי יקר ביתר ביאור, דל

 תקראו אותם במועדם כתוב את מצוות השבת, לאמר שמצוות קידוש החודש והיינו להעיד עליו קודם ודוחה את השבת, אבל קיום העדות כתב לאחמ"כ

 עוד פסוק אשר תקראו אותם על קריאתם אתה מחלל ואי אתה מחלל את השבת להודיע עליה  שנתקיימו.

ה עני  שבת אצל מועדים באופ  אחר, והוא שאכ  יש פעמים שהשבת נתונה בידי ישראל לקבוע את קביעתה, והוא על ובחתם סופר תי' על הקושיא מ

דרך שאמרו חז"ל ונפסק בשו"ע שההולך במדבר ונאבד לו חשבו  הימים, הרי יספור מעתה שבעת ימים וביום השביעי יקדש על היי  ויעשה שבת 

שהשבת ניתנת לקביעה ע"י ישראל, והוא מרומז כא  בפרשתינו, לאחר שאמר הכתוב אשר תקראו אותם במועדו,  לעצמו, הרי מצינו מושג שיכול להיות

כתב מצוות השבת לאמר שבאם נמצא האדם במדבר ואינו יודע את חשבו  הימים הרי יספור ויחשוב את הימים מאותה העת וביום השביעי שבת 

 ואפילו, טוב ויום שבתות בכל מישראל שכינה זזה לא כך בגי ( 'קורח פרשת – מהימנא רעיא)  הזוה"ק שבתו , ומביא החתם סופר ראי'ה לדבריו מדברי

 .דחול שבתות לקראו אפשר הרי לעצמו שבת קובע שהאדם דברינו לפי אלא, דחול שבתות של פירושו ומאי, ק"הזוה לשו  כ"ע' דחול בשבתות

הוסיף עליהם דיכול להיות שהקביעה הניתנת בידי ישראל, היינו על אלו שמקדימים לבוא  ובספר יחי ראוב  לאחר שהביא את דברי החתם סופר,

 ומקבלים את השבת מבעוד יום, הרי קבעו בידי עצמם את קדושת השבת.

שה בראשית, והגאו  רבי משה פיינשטיי  זצוק"ל בדברו בקדושת השבת, והנפק"מ בי  שבת ליו"ט, הסביר, שיש שני בחינות באמונה, א. זכרו  למע

את  שהאדם מאמי  בבריאת העולם ע"י קוב"ה, אמונה פשוטה, וב. הוא אמונה בהשגחה פרטית והוא ע"י זכר ליציאת מצרים, ובשבת קודש מזכירי  אנו

יו"ט הרי שתי הבחינות, וכמו שאומרים בנוסח הקידוש של ליל שבת קודש, זכרו  למעשה בראשית, תחלה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים, אבל ב

שית אינו זכר למעשה בראשית ולכ  מזכירי  אנו רק מקרא קודש זכר ליציאת מצרים, ומדייק בנוסח הקידוש של שבת שבזה אנו מזכירי  את מעשה ברא

 ולכ  הוא 'תחילה' למקראי קודש, דהיינו ראש לכל המועדים, ולכ  נכתב ראשו  בסדר המועדים לאמר שהוא ראש לכל המועדים.

ר לפי דבריו בדברי החתם סופר דלעיל שאם האדם נמצא במדבר והרי נאבד לו סדר הימים ועושה שבת לעצמו, וא"כ הרי אינו עושה ביום ויש להעי

 השביעי של מעשה בראשית, ואי  לו את שני הבחינות באמונה כפי שביארנו, וא"כ צריך לידו  האם יזכיר בקידוש 'זכרו  למעשה בראשית'.

שלום שבדרו  זצוק"ל, מסביר שהכניס הכתוב דייקא את מצוות השבת בי  המועדים, לאמר כי כמו שהמועדים האדם מקבלם בשמחה והמגיד הגאו  רבי 



 
  

 
 
 

שבת ובטוב לבב ומצפה להם, ומכי  עצמו להם ומתעורר לבו לקיים את כל מצוות החג בזהירות ובהידור, מפני שהם רק כמה פעמים בשנה, אבל ליום ה

נו מכבד כל כך, שהרי הוא מורגל ונעשה כמי  מצוות אנשים מלומדה, ולכ  בא הכתוב לומר לו, שיכבד את השבת כמו המועדים, הוא אינו מצפה ואי

 ולהיפך הרי כתבוהו בראש כל המועדים, וצריך האדם לכבד ולענג את השבת באכילה ושתי'ה ובדיבורי קודש.

קדושת השבת שהוא עדות שבנ"י מעידי  על הקב"ה, ולכ  הקב"ה מעיד עליהם בחזרה ובשפת אמת כתב בדרך אחרת, והוא שכל המועדות באות מכח 

 והוא ע"י המועדות, ולכ  אמר הכתוב בראש כל המועדות את יום השבת שמכוחו באי  כל המועדות.

שאמר הקב"ה לשבת כנסת ישראל  ויש להוסיף על דבריו, שהרי מצינו בספה"ק ששבת הוא בבחינת קידושי  בי  הקב"ה לעמו, וכ  מצינו בדברי חז"ל

ומר ב  זוגך, וזה שאנו אומרים בנוסח הקידוש של ליל שבת קודש, אשר 'קדשנו' במצוותיו ו'רצה בנו', והיינו שהקב"ה רצה בבני ישראל, ואפשר ל

ת, ויום ראשו  ואחרו  של פסח, דהיינו יום א' דר"ה, יום א' דסוכות, ושמיני עצר -כמו שהבאנו לעיל בשם הגר"א  –ששבעת ימי החג במשך השנה 

ושבועות, הרי אלו שבעת ימי המשתה, וכמו שביאר השפת אמת שהמועדים באים מכח קדושת השבת, כמו ששבעת ימי המשתה מגיעים מכח 

 הקידושי , ולכ  כתב את יום השבת בראש כל המועדות.

בואר היטב דברי השפת אמת, שכמה שמכניס האדם בקידושי  הרי זה מגדיל את השמחה ומגדיל את ימי המשתה, ואם האדם מכי  עצמו ולכ  מ

בשבתות הרי בזה יתעלה ויתעורר בימי המועדים, שיוכל לקבל את כל ההשפעות, ועכשיו שנמצאים אנו בימי הספירה שבה  שבע שבתות תמימות עד 

דם הרגיש בימי הפסח שצריך עדיי  להתעורר לבבו בקדושת החג, יוכל להכי  עצמו ע"י שיזהר היטב בקדושת השבתות בימים חג השבועות, ואם הא

עד חג השבועות, ואז יוכל לעורר לבבו ולהרגיש  - כמו שהזכרנו מהגר״א -על ידי ספירת שבע ״שבתות״ שהם כנגד השבעת ימים של ימים טובים  אלו

המועדים, וזה עבודתינו בימים אלו לעורר לבבינו בימי השבתות, למלאותם בעבודת השם, כדי שנוכל להתכונ  כראוי לקראת יום הנבחר  טעם בקדושת

 בחג השבועות.

 ובזה מבואר היטב דברי רש"י שהבאנו בתחילת המאמר, שלמד מפסוק זה של יום השבת, שכל המחלל את המועדים מעלי  עליו כאילו חלל את השבת,

את דהיינו לאחר שלא הרגיש בקדושת החג ולא התעורר לבבו, הרי ראיה ברורה היא שלא הכי  עצמו בימי השבתות להתעורר לבבו כדי לקבל ולהרגיש 

קדושת המועדים, ומידה טובה מרובה שאם אכ  הרגיש את קדושת החג וכמו שמסיים רש"י שכל המקיים את המועדים מעלי  עליו כאילו קיים את 

 ות, שראיה הוא שאכ  כ  הכי  עצמו וקיים היטב את השבתות.השבת

פות ובספורנו על הפסוק ויום השביעי שבת לה' אלקיך כתב וז"ל: שתשבות ממלאכתך ויהיה עסקך כולו לה' וכו' שתקראו אותם מקראי קדש פירוש אסי

ת מעלה מעלה, וצריך האדם לשמור על כל ענייני השבת ה  בדיבור עם לעסקי קדש, ע"כ, והיינו שיום השבת מיוחד לענייני קדושה והאדם יוכל להתעלו

"ל שלא וה  במעשה, ויש אנשים שמזלזלים ומדברים בענייני חול ובסוף מפטירי  בלשו  'נישט אים שבת גערעדט', וצריכים מאוד להזהר, וכבר אמרו חז

זצוק"ל, לחת  לאחר חופתו כשנכנס לחדר יחוד עם הכלה, הרי מכי  עצמו יהא דיבורך בשבת כדיבורך בחול, והמשיל על זה הגאו  רבי שמשו  פינקוס 

לה מה לדבר ומה לומר בשעה זו, ואף אחד לא יחשוב לדבר אז דברי הבל ושטות והוויות עולם הזה, אלא יתכננו את אורח חייהם, וימדדו את כל מי

ו לעיל, ולכ  צריך האדם להזהר מה שיוציא מפיו ביום השבת, ואל יזלזל ח"ו ומילה אשר יוציאו מפיהם, כ  השבת קודש הרי הוא קידושי  וכפי שביארנ

 בעני  זה, והרבה צדיקים נהגו לדבר ביום השבת רק בלשו  הקודש כדי שלא יבואו לדבר דברים בטלים.

ל המאכלים יסודת  בהררי קודש, וצריכים לשמור את קדושת השבת וכל מנהגיה ופרטיה ודקדוקיה, ה  בסדר הזמירות, וה  בסדרי הסעודות שבת, כ

אף שאכלוהו לאחר תשעה ימים  -שמצוותה מובא בסוף פרשתינו  –מקורו הוא, להראות שלחם הפנים  –טשולנט  –ויש אומרים שעני  אכילת החמי  

ם התורת כהנים שהמחרף שאפוהו, הרי הוא נשאר בחמימותו וטרייתו, וברש"י על הפסוק בסוף הפרשה )כד, י( ויצא ב  אשה הישראלית מובא בש

ומגדף לגלג על פרשה שלמעלה דהיינו על לחם הפנים, ואמר ביום השבת יערכנו דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום שמא פת צוננת של תשעה ימים 

 בתמיה, ע"כ, ולהראות שאכ  נשארו בחמימות  נתקיים המנהג לאכול חמי  בשבת.

ומספרים שפעם דרש רב אחד בבית מדרשו על עני  הנחת רוח שהיה כביכול לקוב"ה מהלחם הפנים, וכמה  ועל זה שלגלג נענש בעונש וירגמו אותו אב ,

כניסם חסר היום לפני המקום את הנחת רוח, וישב שם יהודי עם הארץ אבל ירא שמים מרובים, וחשב בדעתו, שמהיום והלאה יביא כל שבוע י"ב חלות וי

אכ  התחיל במנהגו זה בכל שבוע ושבוע, גבאי בית המדרש בבואו לסדר את ספרי התורה לקראת השבת מצא בארו  הקודש להיות לאזכרה לפני ה', ו

 בכל שבת י"ב חלות, שמח בלבבו וחילקם בי  עניי העיר.

ל זאת, צעק עליו בשבת אחד ישב רב העיר בבית המדרש והנה נכנס היהודי בדחילו ורחימו ומניח את י"ב החלות בתוך ארו  הקודש, רב העיר בראותו כ

צה היא בטרוניא מה הנך עושה, ענהו האיש בתם לבב את כל מעשהו וכ  הוא נוהג כבר זמ  רב, והינו רואה בכל שבוע שהחלות נעלמים וסימ  הוא כי נר

בלבבו והפסיק להביא את  לפני ה', גילה לו הרב את האמת ואמר לו שהגבאי מגיע בכל שבוע ולוקח את הלחמים ומחלקם בי  עניי העיר, הצטער היהודי

בב והרי עלה הלחם אשר לפני ה', בלילה הודיעו לרב העיר בחלום כי יכי  עצמו כי הגיע זמנו ולא יעבור את שנתו, יע  אשר היהודי הזה היה עושה בתום ל

 רצונו לפני המקום, ומאז נפסק הנחת רוח לפני הבורא.

ר, ובזכות שמירת שבת כהלכתה נזכה להתעלות ובפרט בימי הספירה האלו שעבודתינו להכי  את עצמינו לקראת קבלת התורה ביום הנבחר ובמעמד הנבח
 .ואלמלא שמרו ישראל שני שבתות מיד נגאלי , ובמהרה נזכה לביאת הגואל בב"א
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