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מבוא לספר זמנים
ספר זמנים עוסק בימים המיוחדים במעגל השנה, והוא 
גם חותם את הרבע הראשון של ספר "משנה תורה", 

העוסק בחובותיו של האדם כשלעצמו.

ספר זה עוסק ביחס של האדם אל 
המופעים המיוחדים במהלך השנה, 
מזה  היחיד.  האדם  של  בהיבטים 
חטיבות  של  שמותיהן  גם  נגזרים 
ההלכות: "הלכות שביתת עשור", 
הכיפורים',  יום  'הלכות  ולא 
שעניינן נידון בספר עבודה, שהרי 
המכפר העיקרי הוא הקרבן, השעיר 
לעזאזל; "הלכות חמץ ומצה", ולא 
פסח  שהשם  מפני  פסח',  'הלכות 
שמור לקרבן הפסח, הנידון בספר 

הקרבנות.

סדרן של ההלכות בא מן התדיר אל הנדיר, מן החמור 
שבת,  הלכות  בראשן  הפרט.  אל  הכלל  ומן  הקל  אל 
המזדמנת אחת בשבוע, שהיא גם החמורה מכולן )הלכות 
שבת(. לשביתה בזמן נספחת השביתה במקום במהלך 
השבת )הלכות עירובין(. צום יום הכיפורים, החל ביום 
להלכות  צמוד  שבתון",  "שבת  גם  הקרוי  בתשרי,  י' 
שביתת עשור(.  שבת, וחמור פחות מן השבת )הלכות 
במדרג הולך ופוחת מבחינת החומרה, מתוארות ההלכות 
המשותפות לחגים מן התורה, אלו הם ה'ימים טובים' 
שחייב האדם לשבות גם בהם )הלכות שביתת יום טוב(. 
לאחר מכן, בא פירוט מיוחד של החגים. ראשון להם 
בתורה הוא חג הפסח, או מדויק יותר חג המצות )הלכות 
חמץ ומצה(, לאחר מכן ראש השנה, יום זכרון תרועה 
הישיבה  הסוכות,  חג  הלכות  אליו  ומצורפות  בשופר, 
ולולב(.  וסוכה  שופר  )הלכות  המינים  וארבעת  בסוכה 
בסוף השנה לפי המניין העברי, בחודש אדר, מוטל על 
כל אדם מישראל לתת מחצית השקל למקדש. מצוה זו 
נוהגת רק בזמן שבית המקדש היה קיים )הלכות שקלים(. 
לאחר מכן, באה המצוה המוטלת על בית הדין, לקבוע 
את ראש החודש ואת לוח השנה, שממנה נגזרים זמני 
כל החגים, ונלווה לה מדריך אסטרונומי מפורט של סוד 
העיבור )הלכות קידוש החודש(. בסוף חטיבות ההלכות 
מן התורה, באה המצוה להתענות בעתות בצרות )הלכות 
תעניות(. פורים וחנוכה, שתיקנו אותם חכמים, באים 

אחרונים )הלכות מגילה וחנוכה(.

  

השביתה  ההלכות,  בכל  כמעט  באים  יסודות  שני 
והשמחה.1

השביתה – ברורה היא החלוקה בין מצוות עשה לבין 
אנוש,  עשיית  מחייבות  הראשונות  תעשה.  לא  מצוות 
פעולה, יצירה מכל סוג שהוא, והאחרונות אוסרות על 
האדם לעשות דבר מה. מצוות השביתה שזורות כחוט 
השני פעמים רבות בספר זמנים, בשבת וביום הכיפורים 
ובכל יום טוב, והיא מיוחדת מבחינה זו. לא רק שיש 
בו מלאכה" )שמונה  מצוות לא תעשה "שלא לעשות 
ציוויים!(, אלא שכנגד כל מצַות לא תעשה יש מצַות 
עשה תמוהה, המצוה לשבות. ונשאלת השאלה: מה טיבה 
של שביתה זו ואיזו עשייה יש בה? הרי כל כולה היא 

אי‑עשייה. 

כדי  בהן  שיש  שביתות  עוד  על  אותנו  מצווה  התורה 
בספר  מהן  מצַות השביתה. שתיים  מגמת  על  ללמדנו 
זמנים. אחת היא מצַות עשה להשבית את החמץ מן הדעת 
ומן התודעה, מן החשיבה ומן החשיבות, מן הצורך ומן 
הצריכה: "שיבטל החמץ מלבו ויחשב אותו כעפר, וישים 
בלבו שאין ברשותו חמץ כלל, ושכל חמץ שברשותו הרי 

הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל".2

ביום  להתענות  עשה,  מצַות  היא  השנייה  המצוה 
"מצַות עשה אחרת יש  הכיפורים. וזה לשון הרמב"ם: 
ביום הכיפורים, והיא לשבות בו מאכילה ושתייה".3 לא 
רק "שלא לאכול ולשתות בו" )שהיא מצַות לא תעשה 
אחרת(, אלא גם "לשבות", לבטל מן הדעת ביום הקדוש 

את האכילה והשתייה כחלק מעינוי הנפש.

המצוה השלישית נמנית עם הלכות שנת השמיטה, החלה 
אחת בשבע שנים, "לשבות בשנה השביעית מעבודת 

הארץ",4 כלומר להפקיר את הקרקע ואת הפירות.

את  "לעשות  פעילה,  הפסקה  כן  אם  היא  השביתה 
השבת",5 הנעשית מזמן לזמן, שמשמעה ביטול תודעתי: 
להניח, לעזוב, לשמוט ולהפקיר את מקורות השעבוד 
של חיינו: המלאכה, החמץ, האכילה, השתייה והנכסים. 
ודאי שיש בכל אלו צורך לאדם, אלא שמתוך הנחיצות 
וההכרח, הוא נמשך אחריהם, ובמאמץ להשיגם, מצרף 
אליהם גם את מה שאין בו צורך, את המיותר. שועה הוא 
האדם אל צורכי השעה, ודרישותיו של הזמני הופכות 
לנצחיות, עד שהזמני נחשב נצחי, והנצחי נעשה חולף 
כזמני. הזמן מתעתע גדול הוא. כמה קשה להסיר את 

שבת
עירובין
שביתת	עשור
שביתת	יום	טוב
חמץ	ומצה
שופר	וסוכה	
ולולב
שקלים
קידוש	החודש
תעניות
מגילה	וחנוכה



ספר	זמנים						מבוא  	482

"תענוגי הזמן"6 מן הלב. כמה ערמומיים הם "הבלי הזמן 
ותחבולותיו"7 וכמה מפתה לישון את החיים בלא לתת 
את הדעת להתנהלותם. לכן, קבע לנו הקדוש ברוך הוא 
עתים מזומנות לפנות בהן את הדעת ולחשוב רק כלפי 
מעלה, מועדים שנתוועד בהם כולנו עם היעד שבחיינו. 
בשבת נוספת על כל אלה גם שביתת המקום, המחייבת 
את האדם "לקבוע שביתתו" בתחום מסוים8 ולא לצאת 
ממנו. נמצא שהשביתה היא הזמנה לקנות זמן ומקום. 

ברוך המקום וברוך מקדש השבת וישראל והזמנים.

השמחה – החגים קרויים בלשון חכמים 'ימים טובים', 
כלשון הכתוב, "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלהיך 
ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך",9 הבא ללמדנו 

על מטרתם וצביונם של ימים אלו. השמחה שזורה גם 
במועדים שתיקנו חכמים, כחנוכה ופורים.10 ו"השמחה 
שישמח אדם בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה בהם 

– עבודה גדולה היא".11 

  

"גדול  בכלל,  ובשלום  הבית  בשלום  מסתיים  הספר 
השלום, שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם", וזהו 
העניין שפתח בו, "שאין משפטי התורה נקמה בעולם 
אלא רחמים וחסד ושלום בעולם".12 גם הזמנים שאנו 
"לששון  בעתיד  ייהפכו  רעים  מאורעות  בהם  מציינים 

ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו".13

 הערות 

1  טעמי ההלכות בספר זה באים במרוכז במו"נ ג,מג.
2  חמץ ומצה ב,ב.

3  שביתת עשור א,ד.
4  שמיטה ויובל א,א.

5  שמות לא,טז.
6  תלמוד תורה ג,ט.

7  יסודי התורה ז,א2.

8  עירובין ו,כב.

9  דברים כו,יא.

10  מגילה וחנוכה ב,יד; ג,ג. 

11  שופר וסוכה ולולב ח,טו.

12  שבת ב,ג.

13  זכריה ח,יט; הובא בתעניות ה,יט.


