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ויקרא פרק כג
)טו( וּ ְספ ְַרתֶּ ם ָלכֶם ִמ ָמּח ֳַרת הַשַּׁ בָּת ִמיּוֹם ֲהבִיאֲ כֶם אֶ ת ע ֹ ֶמר הַתְּ נוּפָה שֶׁ בַע שַׁ בָּתוֹת תְּ ִמימ ֹת תִּ ְהיֶינָה:
)טז( עַד ִמ ָמּח ֳַרת הַשַּׁ בָּת הַשְּׁ בִיעִת תִּ ְספְּרוּ ֲח ִמשִּׁ ים יוֹם ְו ִהק ְַרבְתֶּ ם ִמנְחָה חֲדָ שָׁ ה לַיקֹוָק:
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תלמוד בבלי מסכת מנחות דף סה עמוד א
שהיו בייתוסין אומרים :עצרת אחר השבת ,ניטפל להם רבן יוחנן בן זכאי ואמר להם :שוטים ,מנין לכם? ולא היה
אדם אחד שהיה משיבו ,חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו ואמר :משה רבינו אוהב ישראל היה ,ויודע שעצרת יום
אחד הוא ,עמד ותקנה אחר שבת כדי שיהו ישראל מתענגין שני ימים;
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רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז הלכה יא
עומר זה מן השעורים היה בא ,ודבר זה הלכה ממשה רבינו ,וכיצד היה נעשה ....וכל כך למה מפני אלו הטועים
שיצאו מכלל ישראל בבית שני ,שהן אומרין שזה שנאמר בתורה ממחרת השבת הוא שבת בראשית ,ומפי השמועה
למדו שאינה שבת אלא יום טוב וכן ראו תמיד הנביאים והסנהדרין בכל דור ודור שהיו מניפין את העומר בששה עשר
בניסן בין בחול בין בשבת ,והרי נאמר בתורה ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה ,ונאמר ויאכלו מעבור
הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי ,ואם תאמר שאותו הפסח בשבת אירע כמו שדמו הטפשים ,היאך תלה הכתוב היתר
אכילתם לחדש בדבר שאינו העיקר ולא הסיבה אלא נקרה נקרה ,אלא מאחר שתלה הדבר במחרת הפסח הדבר ברור
שמחרת הפסח היא העילה המתרת את החדש ואין משגיחין על אי זה יום הוא מימי השבוע.
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יהושע פרק ה
)ט( וַיּ ֹא ֶמר יְקֹוָק אֶ ל יְהוֹשֻׁ ַע הַיּוֹם גַּלּוֹתִ י אֶ ת ח ְֶרפַּת ִמצ ְַריִם ֵמ ֲעלֵיכֶם ַויִּק ְָרא שֵׁ ם ַה ָמּקוֹם הַהוּא ִגּ ְלגָּל עַד הַיּוֹם ַהזֶּה:
ְאַר ָבּעָה עָשָׂ ר יוֹם לַח ֹדֶ שׁ ָבּע ֶֶרב ְבּע ְַרבוֹת י ְִריחוֹ:
)י( ַויַּחֲנוּ ְבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל ַבּ ִגּ ְלגָּל ַויַּעֲשׂוּ אֶ ת ַה ֶפּסַח בּ ְ
ָאָרץ ִמ ָמּח ֳַרת ַה ֶפּסַח ַמצּוֹת ְוקָלוּי ְבּ ֶעצֶם הַיּוֹם ַהזֶּה:
)יא( וַיּ ֹאכְלוּ ֵמעֲבוּר ה ֶ
ָאָרץ וְֹלא ָהיָה עוֹד ִל ְבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל ָמן וַיּ ֹאכְלוּ ִמתְּ בוּאַת אֶ ֶרץ ְכּנַעַן בַּשָּׁ נָה ַההִיא :ס
)יב( ַויִּשְׁ בּ ֹת ַה ָמּן ִמ ָמּח ֳָרת בְּאָ ְכלָם ֵמעֲבוּר ה ֶ
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ויקרא פרק כג
ְאַר ָבּעָה עָשָׂ ר לַח ֹדֶ שׁ בֵּין ָהע ְַר ָבּיִם ֶפּסַח לַיקֹוָק:
)ה( בַּח ֹדֶ שׁ ה ִָראשׁוֹן בּ ְ
)ו( וּ ַב ֲח ִמשָּׁ ה עָשָׂ ר יוֹם לַח ֹדֶ שׁ ַהזֶּה חַג ַה ַמּצּוֹת לַיקֹוָק שִׁ ְבעַת יָ ִמים ַמצּוֹת תּ ֹאכֵלוּ:
)ז( בַּיּוֹם ה ִָראשׁוֹן ִמק ְָרא ק ֹדֶ שׁ יִ ְהיֶה ָלכֶם כָּל ְמלֶאכֶת עֲב ֹדָ ה ֹלא תַ עֲשׂוּ:
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שמות פרק טז
)טז( זֶה הַדָּ בָר אֲ שֶׁ ר ִצוָּה יְקֹוָק ִלקְטוּ ִמ ֶמּנּוּ אִ ישׁ ְלפִי אָכְלוֹ ע ֹ ֶמר ַל ֻגּלְגֹּלֶת ִמ ְספַּר נַפְשׁ ֹתֵ יכֶם אִ ישׁ לַאֲ שֶׁ ר בְּאָהֳלוֹ תִּ קָּחוּ:
)יז( ַויַּעֲשׂוּ כֵן ְבּנֵי יִשְׂ ָראֵ ל ַויִּ ְלקְטוּ ַה ַמּ ְרבֶּה ְו ַה ַמּ ְמעִיט:
)יח( ַויָּמ ֹדּוּ בָע ֹ ֶמר וְֹלא ֶהעְדִּ יף ַה ַמּ ְרבֶּה ְו ַה ַמּ ְמעִיט ֹלא ֶה ְחסִיר אִ ישׁ ְלפִי אָכְלוֹ ָלקָטוּ:
...
)כב( ַויְהִי בַּיּוֹם הַשִּׁ שִּׁ י ָלקְטוּ ֶלחֶם ִמשְׁ נֶה שְׁ נֵי הָע ֹ ֶמר לָאֶ חָד ַויָּב ֹאוּ כָּל נְשִׂ יאֵ י ָהעֵדָ ה ַויַּגִּידוּ לְמ ֹשֶׁ ה:
)כג( וַיּ ֹא ֶמר אֲ ֵלהֶם הוּא אֲ שֶׁ ר דִּ בֶּר יְקֹוָק שַׁ בָּתוֹן שַׁ בַּת ק ֹדֶ שׁ לַיקֹוָק ָמחָר אֵ ת אֲ שֶׁ ר תּ ֹאפוּ אֵ פוּ וְאֵ ת אֲ שֶׁ ר תְּ בַשְּׁ לוּ בַּשֵּׁ לוּ וְאֵ ת
כָּל הָע ֹדֵ ף ַהנִּיחוּ ָלכֶם ְל ִמשְׁ ֶמ ֶרת עַד הַבֹּקֶר:
)כד( ַויַּנִּיחוּ א ֹתוֹ עַד הַבֹּקֶר כַּאֲ שֶׁ ר ִצוָּה מ ֹשֶׁ ה וְֹלא ִהבְאִ ישׁ ו ְִר ָמּה ֹלא ָהיְתָ ה בּוֹ:
)כה( וַיּ ֹא ֶמר מ ֹשֶׁ ה אִ ְכלֻהוּ הַיּוֹם כִּי שַׁ בָּת הַיּוֹם לַיקֹוָק הַיּוֹם ֹלא תִ ְמצָאֻ הוּ בַּשָּׂ דֶ ה:
)כו( שֵׁ שֶׁ ת יָ ִמים תִּ ְלקְטֻ הוּ וּבַיּוֹם הַשְּׁ בִיעִי שַׁ בָּת ֹלא יִ ְהיֶה בּוֹ:
)כז( ַויְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁ בִיעִי יָצְאוּ ִמן ָהעָם ִללְק ֹט וְֹלא ָמצָאוּ :ס
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רש"י שמות פרק טז
)א( בחמשה עשר יום  -נתפרש היום של חנייה זו ,לפי שבו ביום כלתה החררה שהוציאו ממצרים והוצרכו למן ,למדנו
שאכלו משירי הבצק ]משירי המצה[ ששים ואחת סעודות ,וירד להם מן בששה עשר באייר ויום ראשון בשבת היה,
כדאיתא במסכת שבת )דף פז ב(:
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תלמוד בבלי מסכת שבת דף פז עמוד ב
אמר רב פפא :תא שמע +שמות טז +ויסעו מאלים ויבאו כל עדת בני ישראל וגו' בחמשה עשר יום לחדש השני ואותו
היום שבת היה ,דכתיב +שמות טז +ובקר וראיתם את כבוד ה' וכתיב +שמות טז +ששת ימים תלקטהו.
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רמב"ן ויקרא פרק יח
)כה( ותטמא הארץ ואפקוד עונה עליה ותקיא הארץ  -החמיר הכתוב בעריות ,בעבור הארץ שתטמא בהן ותקיא
הנפשות העושות .והנה העריות חובת הגוף ואינן תלויות בארץ  ...כי עיקר כל המצות ליושבים בארץ ה' .ולפיכך
אמרו בספרי )ראה פ( ,וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות )דברים יא לא לב( ,ישיבת ארץ ישראל שקולה
כנגד כל המצות שבתורה

