
Source du cours de Rav Abdelhak - Paracha Emor

א) בענין המועדים
ם ַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ י יְִׂשָרֵאל֙ וְָאֽ ר ֶאל־ ְּבֵנ֤ יַּדֵּב֞ ם ִמְקָרֵא֣ י השם-ֲאֶׁשר־ ִּתְקְר֥אּו אָֹת֖ י׃ֽמֹוֲעֵד֣ ם ֽמֹוֲעָדֽ ֶּלה ֵה֖ ֶדׁש ֵא֥ ֹ֑ ק

ה ְמָלאָכ֒ה ּוַבּ֣יֹום ָעֶׂש֣ ֶׁשת יִָמי֘ם ֵּתֽ ֶדׁשֵׁש֣ ֹ֔ ת ַׁשָּבתֹו֙ן ִמְקָרא־ ק י ַׁשַּב֤ ת ִהו֙א לשםַהְּׁשִביִע֗ ֲעׂ֑שּו ַׁשָּב֥ ה ֣�א ַתֽ ֵתיֶכֽם׃ָּכל־ ְמָלאָכ֖ ֹֽ ל ֽמֹוְׁשב ֹ֖ ְּבכ
ֶדׁש ֲאֶׁשר־ ֹ֑ י ק י השם ִמְקָרֵא֖ ֶּלה ֽמֹוֲעֵד֣ ם ְּבֽמֹוֲעָדֽם׃ֵא֚ ִּתְקְר֥אּו אָֹת֖

ב) מה ענין שבת אצל מועדות?

מה עניןלכתוב המועדות, ומה זה שכתב פה "ששת ימים תעשה מלאכה",ביאור הגר"א : התחיל לומר "אלה מועדי ה'", כי רצונו
שבת לפה?

אלא שגם המאמר "ששת ימים תעשה מלאכה" מדבר במועדות,

כי המועדים בכלל המה שישה ימים.
והם:

מקרא קדש"),-שני ימים בחג הפסח ("ביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי
-יום אחד שבועות,

השמיני מקרא קדש"),-שני ימים בסוכות ("ביום הראשון מקרא קדש וגו' ביום
-וראש השנה יום אחד ("בחדש השביעי באחד לחדש").

אם כן המה שישה ימים.
האחרים,ואמנם ישנו גם יום הכפורים, אבל שונה הוא מששת הימים

דינו כשבת.כי באלו מותר לעשות מלאכת אוכל נפש, אבל יום הכפורים
היינו מלאכת אוכל נפש (לכן לא נאמר "תעשה כל מלאכה"),זהו שנאמר "ששת ימים", מתוך המועדים הנזכרים "תעשה מלאכה",

הכפורים "שבת שבתון מקרא קדש כל מלאכה לא תעשו""וביום השביעי", היינו מתוך הימים הטובים, והוא יום
- אפילו מלאכת אוכל נפש אסורה

עליו כאילו חלל את השבתות,ג) תירוץ רש״י : ללמדך שכל המחלל את המועדות, מעלין
וכל המקיים את המועדות, מעלין עליו כאלו קיים את השבתות׃

ד) קושיא : מה הקשר בין חילול יום טוב לחילול שבת ?
שומר שבת ?למה -מי שמחלל יום טוב נחשב כמחלל שבת, אע״פ שבאמת שהוא

ְלִמְקָרֵאי קֶדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצַריִםעוד קושיא : , ִזָּכרון ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית, ְּתִחָּלה
מצרים ?-מה הקשר בין שבת ליציאת מצרים ? הלא השבת קדמה ליציאת

בתורההקדמה לתירוץ : רואים שיציאת מצרים תופסת מקום מרכזי

יתרו ג).ה) יציאת מצרים מוזכרת בתורה חמישים פעם (זוהר חדש
ִעם יְִׂשָרֵאל, ְּדַאֵּפיקָעְלָמא ַחְסָּדא ַּדֲעַבד קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּואִזְמנִין יְִציַאת ִמְצַריִם, ְלַאֲחָזָאה ְלָכל ְּבנֵי"ּוְּבִגין ָּכ� ִּתְׁשַּכח ְּבאֹוַריְיָתא ַחְמִׁשין

ַּתְרִעין ְּדסּוְכְלָתנֹו"לֹון ְלגֹו ֵחיִלין ְּדַדְכיּו ְּדַהיְינּו ַחְמִׁשיןיְַתהֹון ֵמִאינּון ֵחיִלין ִּדְמָסֲאבּו"– "וְָאֵעיל
והכניס אותנו לשערי טהרה שהם חמישים שערי בינה.– דהיינו שהוציא אותנו מחמישים שערי טומאה שהיו במצרים

ו) חיוב הזכרת יציאת מצרים בכל יום-משנה ברכות :
ִמְצַריִם ַּבֵּלילֹות, ַעדִׁשְבִעים ָׁשנָה, וְ�א ָזִכיִתי ֶׁשֵּתָאֵמר יְִציַאתַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְריָה, ֲהֵרי ֲאנִי ְּכֶבןַמְזִּכיִרין יְִציַאת ִמְצַריִם ַּבֵּלילֹות. ָאַמר

ַחּיֶי�, ַהֵּלילֹות.יְֵמי ַחּיֶי�. יְֵמי ַחּיֶי�, ַהּיִָמים. ּכֹל יְֵמיִּתְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְת�  ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ּכֹלֶׁשְּדָרָׁשּה ֶּבן זֹוָמא ֶׁשּנֱֶאַמר (דברים טז) ְלַמַען
ּכֹל (יְֵמי ַחּיֶי�), ְלָהִביא ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח׃וֲַחָכִמים אֹוְמִרים, יְֵמי ַחּיֶי�, ָהעֹוָלם ַהֶּזה.

ֶרץ י�  ֵמֶא֥ ר ֽהֹוֵצאִת֛ י השם אלוקיך ֲאֶׁש֧ נִֹכ֖ ית ֲעָבִדֽים׃ז) ָאֽ יִם ִמֵּב֥ ִמְצַר֖
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-האבן עזרא : שאלני רבי יהודה הלוי מנוחתו כבוד : למה הזכיר אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא אמר שעשיתי
שמים וארץ !? ואני עשיתיך !?

ח) הרמב״ן פרשת בא :
ואות לאשר ראולעיני כל רשע או כופר, יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרוןובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור
והחמיר מאד בענין זה".עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו ובנינו לבניהם לדור אחרון,

עדשהם יסוד התורה כלה שאין לאדם חלק בתורת משה רבינוט) ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים
שכרושל עולם בין ברבים בין ביחיד אלא אם יעשה המצות יצליחנושנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע ומנהגו

ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו הכל בגזרת עליון

באחתהבא, שקרה עם גאון המוסר מרן רבי ישראל מסלנט זצוק"ל.י) ביטוי מוחשי לדברי הרמב"ן ניתן למצוא במעשה המעניין
ואףרגיל להתאכסן. בעל הבית היה יהודי ששמר על קלה כבחמורה,מנסיעותיו בעיירות שונות, הגיע רבי ישראל למלון בו היה

ישראל,את גדולי ישראל אשר התאכסנו באכסנייתו. לתדהמת רביהקפיד בכבוד תלמידי חכמים, ודאג תמיד לארח בכבוד הראוי
ובמצוות, בענין שכר ועונש ואמונה בה'.התחיל בעל האכסניא לשואלו שאלות של זלזול וקנטור בתורה
לו בעל האכסניא את המעשה שקרה איתו. לפני ימים אחדיםלשאלתו של רבי ישראל מה קרה ומדוע חל בו שינוי זה? סיפר

שלאת ענין שכר ועונש, ולאות שדבריו כנים שלח לקנות נקניקהתאכסן במלונו כופר אחד, שהכחיש בפניו בהסברים ופילוסופיות
ולא אירע לוייכנס האיסור לגרונו ויחנק! אכל הכופר את הטריפה לעיניובשר טריפה, והכריז שבאם יש השגחה עליונה ושכר ועונש,

האכסניא, וכלרח"ל! ומיני אז נכנסה רוח שטות זו במוחו, מספר בעלכלום! וברוב חוצפה אף העז לומר כי מכאן ראיה שאין השגחה
אמונתו נתרופפה…

תעודתשל בעל האכסניא מבית הספר, וסיפר בעליצות שקיבל היוםשתק רבי ישראל ונכנס לחדרו… כעבור שעות מספר חזר בנו
באמת יודע לנגןישראל, קרא לילד וביקשו לנגן לפניו כדי להוכיח לו שהואגמר עם שתי הצטיינויות בחשבון ובנגינה. שמע זאת רבי

השיב לוכיצד הוא ממרה את פיו של גאון ישראל רבי ישראל מסלנט,וראוי להצטיינות. הילד סירב, כששאל האיש את בנו בתימהון
כשרונו, והוסיףשלא בזמן המיועד ושלא במקום המתאים, כדי להוכיח אתבנו, שאין זה מן הנימוס להתייצב לפני בני אדם בנגינה,

לשם כךאיש שלא יאמין לי, איאלץ להראות את כוחי בנגינה? הריעוד בהסברו בלשון שאלה; "האם מתקבל על הדעת שבפני כל
העניקו לי את תעודת ההצטיינות!"…

הלא"הנה בנך ענה תשובה ברורה וניצחת לשאלתו של הכופר ההוא!שמח רבי ישראל על תשובתו הניצחת של הבן, ופנה לאביו:
הפרטית, על ידי הניסים הגלויים ביציאת מצרים.כבר הוכיח ה' לעיני כל העמים את כוחו הגדול והשגחתו
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