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  כג פרק ויקרא

 :ִּתְהיֶינָה ְּתִמימֹת ַׁשָּבתֹות ֶׁשַבע ַהְּתנּוָפה עֶֹמר ֶאת ֲהִביֲאֶכם ִמּיֹום ַהַּׁשָּבת ִמָּמֳחַרת ָלֶכם ּוְסַפְרֶּתם) טו(

 :ַליקָֹוק ֲחָדָׁשה ִמנְָחה ְוִהְקַרְבֶּתם יֹום ֲחִמִּׁשים ִּתְסְּפרּו ַהְּׁשִביִעת ַהַּׁשָּבת ִמָּמֳחַרת ַעד) טז(

1.  

  א עמוד סה דף מנחות מסכת בבלי תלמוד

 היה ולא? לכם מנין, שוטים: להם ואמר זכאי בן יוחנן רבן להם ניטפל, השבת אחר עצרת: אומרים בייתוסין שהיו
 יום שעצרת ויודע, היה ישראל אוהב רבינו משה: ואמר כנגדו מפטפט שהיה אחד מזקן חוץ, משיבו שהיה אחד אדם
 ;ימים שני מתענגין ישראל שיהו כדי שבת אחר ותקנה עמד, הוא אחד

2.  

 יא הלכה ז פרק ומוספין תמידין הלכות ם"רמב

 הטועים אלו מפני למה כך וכל. ...נעשה היה וכיצד, רבינו ממשה הלכה זה ודבר, בא היה השעורים מן זה עומר
 השמועה ומפי, בראשית שבת הוא השבת ממחרת בתורה שנאמר שזה אומרין שהן, שני בבית ישראל מכלל שיצאו
 עשר בששה העומר את מניפין שהיו ודור דור בכל והסנהדרין הנביאים תמיד ראו וכן טוב יום אלא שבת שאינה למדו
 מעבור ויאכלו ונאמר, הזה היום עצם עד תאכלו לא וכרמל וקלי ולחם בתורה נאמר והרי, בשבת בין בחול בין בניסן
 היתר הכתוב תלה היאך, הטפשים שדמו כמו אירע בשבת הפסח שאותו תאמר ואם, וקלוי מצות הפסח ממחרת הארץ
 ברור הדבר הפסח במחרת הדבר שתלה מאחר אלא, נקרה נקרה אלא הסיבה ולא העיקר שאינו בדבר לחדש אכילתם
 . השבוע מימי הוא יום זה אי על משגיחין ואין החדש את המתרת העילה היא הפסח שמחרת

3.  

  ה פרק יהושע

 :ַהּזֶה ַהּיֹום ַעד ִּגְלָּגל ַההּוא ַהָּמקֹום ֵׁשם ַוּיְִקָרא ֵמֲעֵליֶכם ִמְצַריִם ֶחְרַּפת ֶאת ַּגּלֹוִתי ַהּיֹום יְהֹוֻׁשעַ  ֶאל יְקָֹוק ַוּיֹאֶמר) ט(

 :יְִריחֹו ְּבַעְרבֹות ָּבֶעֶרב ַלחֶֹדׁש יֹום ָעָׂשר ְּבַאְרָּבָעה ַהֶּפַסח ֶאת ַוּיֲַעׂשּו ַּבִּגְלָּגל יְִׂשָרֵאל ְבנֵי ַוּיֲַחנּו) י(

 :ַהּזֶה ַהּיֹום ְּבֶעֶצם ְוָקלּוי ַמּצֹות ַהֶּפַסח ִמָּמֳחַרת ָהָאֶרץ ֵמֲעבּור ַוּיֹאְכלּו) יא(

 ס: ַהִהיא ַּבָּׁשנָה ְּכנַַען ֶאֶרץ ִמְּתבּוַאת ַוּיֹאְכלּו ָמן יְִׂשָרֵאל ִלְבנֵי עֹוד ָהיָה ְוֹלא ָהָאֶרץ ֵמֲעבּור ְּבָאְכָלם ִמָּמֳחָרת ַהָּמן ַוּיְִׁשּבֹת) יב(

4.  

  כג פרק ויקרא

 :ַליקָֹוק ֶּפַסח ָהַעְרָּביִם ֵּבין ַלחֶֹדׁש ָעָׂשר ְּבַאְרָּבָעה ָהִראׁשֹון ַּבחֶֹדׁש) ה(

 :ּתֹאֵכלּו ַמּצֹות יִָמים ִׁשְבַעת ַליקָֹוק ַהַּמּצֹות ַחג ַהּזֶה ַלחֶֹדׁש יֹום ָעָׂשר ּוַבֲחִמָּׁשה) ו(

 :ַתֲעׂשּו ֹלא ֲעבָֹדה ְמֶלאֶכת ָּכל ָלֶכם יְִהיֶה קֶֹדׁש ִמְקָרא ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום) ז(

5.  

  טז פרק שמות

 :ִּתָּקחּו ְּבָאֳהלֹו ַלֲאֶׁשר ִאיׁש נְַפׁשֵֹתיֶכם ִמְסַּפר ַלֻּגְלּגֶֹלת עֶֹמר ָאְכלֹו ְלִפי ִאיׁש ִמֶּמּנּו ִלְקטּו יְקָֹוק ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר זֶה) טז(

 :ְוַהַּמְמִעיט ַהַּמְרֶּבה ַוּיְִלְקטּו יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֵכן ַוּיֲַעׂשּו) יז(

 :ָלָקטּו ָאְכלֹו ְלִפי ִאיׁש ֶהְחִסיר ֹלא ְוַהַּמְמִעיט ַהַּמְרֶּבה ֶהְעִּדיף ְוֹלא ָבעֶֹמר ַוּיָמֹּדּו) יח(

... 

 :ְלמֶֹׁשה ַוּיִַּגידּו ָהֵעָדה נְִׂשיֵאי ָּכל ַוּיָבֹאּו ָלֶאָחד ָהעֶֹמר ְׁשנֵי ִמְׁשנֶה ֶלֶחם ָלְקטּו ַהִּׁשִּׁשי ַּבּיֹום ַויְִהי) כב(

 ְוֵאת ַּבֵּׁשלּו ְּתַבְּׁשלּו ֲאֶׁשר ְוֵאת ֵאפּו ּתֹאפּו ֲאֶׁשר ֵאת ָמָחר ַליקָֹוק קֶֹדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון יְקָֹוק ִּדֶּבר ֲאֶׁשר הּוא ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר) כג(
 :ַהּבֶֹקר ַעד ְלִמְׁשֶמֶרת ָלֶכם ַהּנִיחּו ָהעֵֹדף ָּכל

 :ּבֹו ָהיְָתה ֹלא ְוִרָּמה ִהְבִאיׁש ְוֹלא מֶֹׁשה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ַהּבֶֹקר ַעד אֹתֹו ַוּיַּנִיחּו) כד(

 :ַּבָּׂשֶדה ִתְמָצֻאהּו ֹלא ַהּיֹום ַליקָֹוק ַהּיֹום ַׁשָּבת ִּכי ַהּיֹום ִאְכֻלהּו מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר) כה(

 :ּבֹו יְִהיֶה ֹלא ַׁשָּבת ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ִּתְלְקֻטהּו יִָמים ֵׁשֶׁשת) כו(

 ס: ָמָצאּו ְוֹלא ִלְלקֹט ָהָעם ִמן יְָצאּו ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ַויְִהי) כז(

6.  

  טז פרק שמות י"רש

 למדנו, למן והוצרכו ממצרים שהוציאו החררה כלתה ביום שבו לפי, זו חנייה של היום נתפרש - יום עשר בחמשה) א(
, היה בשבת ראשון ויום באייר עשר בששה מן להם וירד, סעודות ואחת ששים] המצה משירי[ הבצק משירי שאכלו
 ):ב פז דף( שבת במסכת כדאיתא

7.  



  ב עמוד פז דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 ואותו השני לחדש יום עשר בחמשה' וגו ישראל בני עדת כל ויבאו מאלים ויסעו+ טז שמות+ שמע תא: פפא רב אמר
 . תלקטהו ימים ששת+ טז שמות+ וכתיב' ה כבוד את וראיתם ובקר+ טז שמות+ דכתיב, היה שבת היום

8.  

  יח פרק ויקרא ן"רמב

 ותקיא בהן שתטמא הארץ בעבור, בעריות הכתוב החמיר - הארץ ותקיא עליה עונה ואפקוד הארץ ותטמא) כה(
 ולפיכך'. ה בארץ ליושבים המצות כל עיקר כי...  בארץ תלויות ואינן הגוף חובת העריות והנה. העושות הנפשות
 שקולה ישראל ארץ ישיבת), לב לא יא דברים( לעשות ושמרתם בה וישבתם אותה וירשתם), פ ראה( בספרי אמרו
 שבתורה המצות כל כנגד

9.  

 


