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    השבת והמועדותהשבת והמועדותהשבת והמועדותהשבת והמועדות
 

אשר תקראו ' דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם מועדי ה:  משה לאמראל' וידבר ה
עשה מלאכה וביום השביעי שבת ששת ימים ֵת. תם מקראי קדש אלה הם מועדיאֹ

אלה אלה אלה אלה . בכל מושבֹתיכם' וא לה שבת ִה,שבתון מקרא קדש כל מלאכה לא תעשו
 .)ד-א, כג' ויק(תם במועדם  מקראי קדש אשר תקראו אֹ''''מועדי המועדי המועדי המועדי ה

  ):שם ג( י שואל"רש
ללמדך שכל המחלל את המועדות מעלין עליו כאילו חילל ? מה עניין שבת אצל המועדות

 . וכל המקיים את המועדות מעלין עליו כאילו קיים את השבתות, את השבתות
אלה  "אפשר היה לטעון שהמשפט ,"'אלה מועדי ה"אלמלא פסוק ד שחוזר ושונה את המילים 

.  והחזקוניע"ראבכמו שמפרשים , לשבת המוזכרת בפסוק הסמוךמתייחס שבפסוק ב " 'מועדי ה
כגון (שבא לציין מקום מסויים " מועד"ההוכחה לכך ניתנת בהסתכלות על מובנו הרחב של המושג 

 יכולה" מועד" שהמילה אןמכ). ד, יח' בר, "למועד אשוב אליך"כמו (או זמן מסוים , )אהל מועד
שיהיו : "ן על אתר היא"שמשמעותו לפי הרמב" ראי קודשמק"כמו המונח , להתייחס גם אל השבת

קבץ בבית האלוקים ביום הכי מצווה היא לישראל ל, ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו
 ".בכסות נקיה ולעשות אותו יום משתה, ל-בהלל לא, מועד לקדש היום בפרהסיא בתפילה

ייחס רק לימים בעלי אופי ומנהגים מת, במובנו המצומצם" מועד"המושג , לכל הדעות, ברם
בשם  ולכן שבת וראש חודש אינם ראויים להיקרא ,ייחודיים שחוזרים על עצמם במחזוריות שנתית

, יום הביכורים, ראשון ושביעי של פסח: "מועד"ניתנים להיקרא הישנם רק שבעה ימים בשנה . זה
מדוע לאחר , אם כן קשה. ל סוכותוהראשון והשמיני ש, )ראש השנה(יום הזיכרון , יום הכיפורים

שאינה , היא מפסיקה ומזכירה את מצוות השבת, שהצהירה התורה שבכוונתה לפרט את המועדות
אלה מועדי  "המשפט על ובשל הפסקה זו היא נאלצת גם לחזור, "מועד"נכללת כלל במושג של 

 ."'ה
 :המאפיינים הבולטים שמייחדים את השבת ומבדילים אותו מהמועדים הם

ואילו קדושת המועדים , ה בעצמו"י הקב"שבת קבועה וקיימת מעולם ונתקדשה עהקדושת . א
היות שקביעת יום המועד תלויה במספר ימי החודש שהם עצמם , נובעת מקדושת ישראל

 ). כמבואר בפסחים קז(תלויים בקביעתו של ראש החודש על ידי בית דין 
ואילו , )ג, כג' ויק (" לא תעשוכל מלאכהכל מלאכהכל מלאכהכל מלאכה"וב  שבת כתבמצוותהרי ש, שר לאיסור מלאכהאב. ב
אוכל נפש צרכי  מלאכה להםולכן הותרה ב, )כגון שם ז(" מלאכת עבודהמלאכת עבודהמלאכת עבודהמלאכת עבודה"""" נאסרהמועדים ב
 ).ב"ע, כמבואר בפסחים סח(

 

אולם למעשה שונים , קיימות שתי אפשרויות פדגוגיות להעמדת שני מושגים שלמראית עין דומים
והאפשרות האחרת היא . י השוואתו לחזק" של המושג החלש עאפשרות אחת היא העצמתו. כל כך

. י הנטייה להשוואתו למושג החלש"כדי שלא יטושטש ויצומצם ע, הבלטת הייחודיות של החזק
ללמדך שכל המחלל את המועדות מעלין עליו כאילו : "י בוחר באפשרות הראשונה ואומר"רש

יה ומשווה את הסמיכות בין שבת ן בוחר באפשרות השנ" ואילו הרמב,"חילל את השבתות
הדיבור הראשון היה מצוות : "לסמיכות החוזרת ונשנית בין שבת למלאכת המשכן, למועדות

וירמוז בכאן כי גם כשהשבת באה , לשלול ממנו דין המועדיםלשלול ממנו דין המועדיםלשלול ממנו דין המועדיםלשלול ממנו דין המועדיםהמועדים אלא שהזכיר להם השבת 
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אל יטעה , שבתכאשר המועד נופל ב, כלומר". באחת מן המועדים לא תדחה לעשות בה אוכל נפש
 . של שבת" כל מלאכה"אדם ויחשוב שההיתר של אוכל נפש גובר על איסור 

אני סבור , ן"בעקבות הרמב? מה עניין שבת אצל המועדות, ברצוני להציע תשובה נוספת לשאלה
. על ידי נתינת עדיפות לשבתעל ידי נתינת עדיפות לשבתעל ידי נתינת עדיפות לשבתעל ידי נתינת עדיפות לשבת,  לשבת מעבר למועדותלתת חיזוקלתת חיזוקלתת חיזוקלתת חיזוקשמטרתה של ההשוואה היא 

, כג' שמ(וכן הדבר במקורות אחרים ,  שהשבת הוזכרה כאן לפני המועדיםעדיפות זו מתבטאת בכך
בהקשר זה מודגש ההבדל הרדיקאלי ). ן וספורנו שם"כא ורמב, לד' אבל עיין שמ; ט, כח' יב במד

. וממילא גם ביחסים ביניהם, בין שבת למועדות במונחים של האורינטציה הכללית של כל אחד
ואילו השבת , והם מכוונים כלפי הקהילה היהודית,  עם ישראלהמועדות מקורם בהיסטוריה של

ולכן במובן מסוים אפשר לומר . מקורה במסתורין של היקום והיא מכוונת כלפי כלל האנושות
 .שהשבת היא המטרה האולטימטיבית של המועדות

הדברים היה מסביר את ") תורה ודעת"מנהל רוחני בישיבת (מורי ורבי הרב שרגא פייבל מנדלוביץ 
, התפקיד שהמועדות ממלאים הוא לאמן ולחנך את האינדיבידואל להיות יהודי: בלשון מטפורית

המועדים . על ידי תיאום בין החוויה ההיסטורית ובין התודעה האלוקית הבאה לידי ביטוי במועדים
 את הקשר; )סוכות, שבועות, פסח(הם שמבהירים את תפקידו של אלוקים בהיסטוריה של האומה 

וכן את התפקיד של ההשגחה האלוקית בחיים ) יום כיפור, ראש השנה(בין האדם הפרטי ובין קונו 
בבית ישראל על ידי שמירת " חבר"כבן ברית אחראי ו). אסיף, קציר, אביב(האקולוגים של האדמה 

ואז הוא מתחיל את עבודתו , "מסיים את הקורס ומקבל את התואר"האינדבידואל , המועדים
 .והיא שמירת השבת, ת ביותרהמקצועי

" מלאכת עבודה"אינה רק גירסה מחמירה יותר לאיסור ) כל מלאכה(האיסור של מלאכה בשבת 
שביתה בשביעי ממלאכה מצוות : "ם כותב"הרמב. אלא קיים הבדל מהותי ביניהם, שבמועדות

שבת : "יריק מסב'סולוביצ. ד.והרב י, )א: הלכות שבת א" (וביום השביעי תשבות"עשה שנאמר 
ועיקרו  .... של שביתה ממלאכהמצוות עשהמצוות עשהמצוות עשהמצוות עשהכי אם , אינה בבחינת מניעת האיסור של עשיית מלאכה

החובה הבסיסית ). 245 - 244, האדם ועולמוהאדם ועולמוהאדם ועולמוהאדם ועולמו" ('אות היא לעולם'של דבר הוא הגדת עדות בשבת 
היא , כחלק מהברית עם אלוקים, "בכל מושבֹתיכם "–שקיבל על עצמו עם ישראל בתור אומה 

, ל האחד-שהא, גם תחת התנאים הקשים ביותר, העיד על ידי המסירות הטוטאלית למנוחת שבתל
). עושה שמים וארץ(הוא בורא העולם ומנהיגו , שציוה לנו את התורה, אלֹקי אברהם יצחק ויעקב

ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתֹתי תשמֹרו כי אות הוא ביני וביניכם "על הפסוק 
והמילה , "'האומות בה' לדעת': "י"מפרש רש, )יג, לא' שמ" (מקִדשכם'  כי אני הלדעתלדעתלדעתלדעתלדֹרֹתיכם 

". לכל אנשי תבל "–ניתנת לתרגום , )שם יז" (ביני ובין בני ישראל אות הוא לעֹלם"בפסוק " לעולם"
ועל ידי זה יכירו אומות העולם את , ישראל אמורים לשמור את השבת כאות בין אלוקים לישראל

 .בטבע ובהיסטוריה' מעשי ה
נעמוד בעמדה טובה יותר להבין מספר , ברגע שנכיר בהבדל הפונדמנטלי בין שבת למועדים

 :אפיונים לא רגילים שקיימים בשבת
היות והיא אחת המטרות הבסיסיות של , השבת היא הריטואל היחיד שכלול בעשרת הדיברות.  1 

 ;הברית
). יד, לא' שמ" (מחלליה מות יומת "–בה עונש חמור השבת נושאת בחו, בגלל חשיבותה הרבה.  2 

הרי שחילולה בפרהסיא , ובגלל שהשבת היא אות לברית ועדות מכוונת לעולם שמחוץ לישראל
 . נחשב עוון חמור

כתענוג "  מנוחת השבת"בכל אופן ניתנה לישראל , למרות שאין קשר היסטורי בין ישראל לשבת. 3       
שניתנה לישראל כביטוי לאהבתו של " מתנה טובה"נים את השבת ל מכ"חז. ולא רק כחובה

 .מתווסף לתפילות הנאמרות בשבת" באהבה"וזו הסיבה שהמושג , ה לעמו"הקב
 

עם כל עושרם הסימבולי , התשובה היא להזכיר לנו שכל המועדות? מה עניין שבת אצל המועדות
: הפוך את ישראל לראויים לעדותהרי הם רק בבחינת הכנה ל, ועם כל השפעתם הרבה על חיינו

 .מעידים שהשם האחד הוא העושה שמים וארץ, כאשר שומרים את השבת
 

 ר שוברט ספירו "ד
 היחידה ללימודי יסוד

 
 
 
 
 
 
 

    


