
 
 

 והמועדים השבת  – פרשת אמור

  )כג ד( ״אלה מועדי ה׳ מקראי קודש״ נאמר בפרשה:

 שני חגים בני שבעה ימים:   התורה קבעה לישראל ששה חגים בשנה כנגד ששת ימי החול,

 שבועות, שמיני עצרת, ראש השנה ויום כיפור.  וארבעה חגים בני יום אחד: ,פסח וסוכות

יש בכך רמז שהחגים נותנים    כמניין ח״י.  -מספר ימי החג בשנה מהתורה הוא שמונה עשר  

אם נוסיף לשמונה עשר ימי החג מהתורה עוד שלושה חגים   ח לאדם לעבוד בימי החול. וחיות וכ 

״ושמחת בחגך... והיית    רמז לדבר:   חנוכה ויום העצמאות, נקבל עשרים ואחד,  , פורים  מדרבנן:

 עשרים ואחד. הבגימטריי״אך״  טו(-אך שמח״ )דברים טז יד

 בפרשת השבוע כתובים דיני השבת והמועדים.  ,כפי שהוזכר

זמן השבת קבוע וקיים מבריאת העולם ואין מי שיכול    יש הבדל גדול בין השבת לבין המועדים. 

לעומת זאת זמנם של החגים מסור    לשנות את הקביעות שאחרי כל שישה ימים מגיעה השבת.

 ודש נקבע זמנו של החג.על ידי קידוש הח לקביעת בית הדין,

הקב״ה   -  ״מקדש השבת״  בתפילת השבת אומרים  :וכך דרשו רבותינו במסכת פסחים )קיז:(

הקב״ה מקדש    -  ״מקדש ישראל והזמנים״  וביום טוב אומרים בתפילה  , הוא שמקדש את השבת

 את ישראל והם מקדשים את הזמנים.

  עדים להעיד על קידוש החודש, )כד:( מסופר שלבית הדין ביבנה הגיעו    במסכת ראש השנה

ואילו רבן גמליאל שהיה נשיא הסנהדרין קיבל    לרבי יהושע היה נראה שהעדים הם עדי שקר

כשרבן גמליאל ראה שרבי יהושע חולק עליו והוא סובר שראש    את עדותם וקידש את החודש.

ביום הכיפורים    א אליו ליבנהוחודש צריך לחול יום אחד מאוחר יותר, הוא גזר על רבי יהושע שיב

מספרת הגמרא שרבי עקיבא   לחול לפי חשבונו.  שצריך  את קדושת יום כיפור  'מחלל'  כשהוא

אמר לו רבי    פגש את רבי יהושע וראה אותו כשהוא מצטער על הגזרה שגזר עליו רבן גמליאל.

שר תקראו אותם״  ״מועדי ה’ א  נאמר אצלנו בפרשה שלוש פעמים את המילה ״אותם״:ש  עקיבא

בכל    ,״אשר תקראו אותם מקראי קודש״ )כג לז(,  ״אשר תקראו אותם במועדם״ )כג ד(,  )כג ב(

ואפשר לקרא את המילה '  שלושת המקומות המילה ״אותם״ נכתבת בכתיב חסר בלי האות ו

אתם    אפילו מזידים,  -אתם    אפילו שוגגים,   -אתם    וכך דרש רבי עקיבא:  במשמעות של ״אתם״.

רבי עקיבא חידש שכוונת התורה שאפילו אם בית הדין טועים בקידוש החודש,   אפילו טועים.  -

החודש.  תאריך  בקביעת  טעות  יש  אם  אפילו  הדין  בית  קביעת  לפי  החודש  נקבע    בשמים 



 
 

מספרת   עקיבא נחמתני נחמתני. אמר לו רבי יהושע: כששמע רבי יהושע את דברי רבי עקיבא 

וביום כיפור שהיה צריך לחול לפי   יו את קביעתו של רבן גמליאלשרבי יהושע קיבל על  המשנה

ליבנה מקום מושבו של רבן גמליאל  ,חשבונו שלו ומעותיו.  ,הוא הגיע  כשרבן    כשבידו מקלו 

ותלמידי    כמהורבי בח  בא בשלום רבי ותלמידי,  נשקו על ראשו ואמר לו:,  גמליאל ראה אותו

 שקיבלת את דברי.

 


