אמור
 )1ויקרא פרק כג
שית
ִירה ַו ֲהבֵאתֶ ם אֶת־עֹמֶר ֵרא ִ
ָָארץ ֲאשֶר ֲאנִי נ ֹתֵ ן ָלכֶם ו ְּקצ ְַּרתֶ ם ֶאת־ ְּקצ ָ
י דַ בֵר אֶל־ ְּבנֵי יִש ְָּראֵל וְָּאמ ְַּרתָ ֲא ֵלהֶם כִי־תָ ב ֹאו ֶאל־ה ֶ
ִירכֶם ֶאל־הַכֹהֵן:
ְּקצ ְּ
שבָת יְּנִיפֶמו הַכֹהֵן:
יא ְּו ֵהנִיף אֶת־הָעֹמֶר ִל ְּפנֵי י ְּהוָה ל ְִּרצֹנְּכֶם ִמ ָםח ֳַרת ַה ַ
שבָתות תְּ ִמימ ֹת תִ ְּהי ֶינָה:
שבַע ַ
שבָת ִמּיום ֲהבִי ֲאכֶם אֶת־עֹמֶר הַתְּ נופָה ֶ
טו ו ְּספ ְַּרתֶ ם ָלכֶם ִמ ָםח ֳַרת ַה ַ
שים יום ְּו ִהק ְַּרבְּתֶ ם ִמנְּחָה חֲדָ שָה לַה':
שבִיעִת תִ ְּספְּרו ֲח ִמ ִ
שבָת ַה ְּ
טז עַד ִמ ָםח ֳַרת ַה ַ
 )2תלמוד בבלי ,מסכת מנחות דף סה.
היו 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.
קרא עליו מקרא זה (דברים א') "אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר" ואם משה רבינו אוהב ישראל היה למה איחרן
במדבר ארבעים שנה? אמר לו רבי בכך אתה פוטרני.
אמר לו שוטה ולא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטילה שלכם!
 )3ספר החינוך  -מצוה שו
משרשי המצוה על צד הפשט ,לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה ,ומפני התורה נבראו שמים וארץ וישראל. .
.וענין גדול הוא להם ,יותר מן החירות מעבדות ,ולכן יעשה השם למשה אות צאתם מעבדות לקבלת התורה ,כי התפל
עושין אות לעולם אל העיקר:
ומפני כן ,כי היא כל עיקרן של ישראל ובעבורה נגאלו ועלו לכל הגדולה שעלו אליה ,נצטוינו למנות ממחרת יום טוב של
פסח עד יום נתינת התורה ,להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכסף ללבנו. . .
 )4ספר שמות פרק ו
(ו) ָלכֵן ֱאאמ ֹר ִל ְּבנֵי יִש ְָּראֵל ֲאנִי י ְּדֹוָד וְּהוצֵאתִ י אֶתְּ כֶם מִתַ חַת ִס ְּב ת ִמצ ְַּרי ִם ְּו ִה ַ לְּתִי אֶתְּ כֶם ֵמעֲב ֹדָ תָ ם ְּוגַָאלְּתִ י אֶתְּ כֶם ִבז ְּרו ַע נְּטוי ָה
ש ָפטִים גְּדֹלִים:
ו ִב ְּ
(ז) ְּו ָל ַקחְּתִ י אֶתְּ כֶם לִי ְּלעָם ְּו ָהי ִיתִ י ָלכֶם לֵא הִים וִידַ עְּתֶ ם כִי ֲאנִי י ְּדֹוָד ֱאא הֵיכֶם הַםוצִיא אֶתְּ כֶם מִתַ ַחת ִסבְּלות ִמצ ְָּרי ִם:
 )5רש"י ויקרא פרק כג פסוק יא
ממחרת השבת ,ממחרת יום טוב הראשון של פסח שאם אתה אומר שבת בראשית אי אתה יודע איזהו:
 )6באר יצחק על רש"י שם
הרי כתיב ממחרת השבת בה"א הידיעה שהוא השבת מיוחד ושבת בראשית איני יודע איזהו.
 )7רמב"ן ויקרא פרק כג פסוק יא
ממחרת השבת יניפנו הכהן ,ממחרת יום טוב הראשון של פסח ,שאם אתה אומר שבת בראשית אי אתה יודע איזהו ,לשון
רש"י ,ובאמת שזו גדולה שבראיות בגמרא ,כי מה טעם שיאמר הכתוב כי תבואו אל הארץ וקצרתם את קצירה תביאו
העומר ממחרת שבת בראשית ,כי יש במשמע שבאיזה זמן מן השנה שנבוא לארץ ונקצור קצירה יניף הכהן העומר ממחרת
השבת הראשונה שתהיה אחרי ביאתנו לארץ ,והנה אין לחג השבועות זמן שימנה ממנו ,ועוד על דרך הזה לא נדע בשנים
הבאות אחרי כן מתי נחל לספור ,רק מיום החל חרמש בקמה כפי רצוננו ,ואלה דברי תוהו ,אבל אם יהיה "ממחרת השבת"
יום טוב כפי קבלת רבותינו ,יבוא הענין כהוגן . . .
 )8אבן עזרא ויקרא פרק כג פסוק יא
ממחרת השבת ,אמרו חז"ל ממחרת יום טוב והמכחישים אמרו שהוא כמשמעו והמאמינים הביאו ראיות משנת השמטה
והיובל והצום הגדול ויום תרועה שכתוב בו שבתון וכן שבתון נאמר בא' של סוכות ובשמיני ואמרו כי שבע שבתות
שים ֲעי ִָרים ָלהֶם" וראייתם
ש ִ
שים ֲעי ִָרים ו ְּ
ש ִ
שים ָבנִים ר ֹ ְּכבִים עַל־ ְּ
ש ִ
שבועות  . . .והם שנים פירושים בפסוק אחד והנה " ְּ
תמימות
 )9גור אריה על רש"י שם
וא"ת ולמה לא כתב ממחרת יו"ט ולמה הוצרך למכתב ממחרת השבת ,יש לומר דקרא י"ט שבת שהיום טוב ג"כ שבת דהא
יש בו שביתה
וכאן קרא אותו בשם שבת דוקא לפי שהשבת גורם מנין שכאשר יש שבת מתחיל למחרת למנות ימי השבוע ודבר זה ראוי
לשבת מפני כי השבת היא שביתה והפסק שהרי הוא הפסק מלאכתו ושביתתו מפני שהשבת הוא הפסק גורם התחלת מנין
אחריו שאחר כל הפסק התחלת מנין ולכך קרא יום טוב ראשון של פסח שבת שהוא שביתה וגורם מספר למחר.

 )10העמק דבר על ויקרא פרק כג פסוק יא
ממחרת השבת .היינו יו"ט .והא דנקרא כאן שבת היינו משום דבקרבנות בהמ"ק איירי ואין נ"מ בין שבת ליו"ט דקרבנות
חובה וקבוע זמן מקריבין גם בשבת ונו"נ אסור גם ביו"ט .משא"כ במדינה נקרא יו"ט שבתון להקטין השביתה דאוכל נפש
שרי:
 )11רב ש ר הירש ויקרא פרק כג פסוק יא
. Thereby, before it is brought, or at anyראשית קצירכם  is calledעומר In the verse immediately preceding, the
rate before it is cut, any cutting of the new produce of the land is forbidden, as well as also, up to this day,
, a pause in theעומר eating or using this new produce in any form is prohibited. So that up to the day of the
agricultural activity is called, the grain stands ready on the stalks, but may not be cut or used. Such a stop in
,עומר , and the 16th, the day of theשבת הארץ  it was stillניסן . On the 15th ofשבת agriculture is simply called
.ממחרת השבת with which this “Sabbath” came to an end was in quite a literal sense,

 )12תרגום אונקלוס על ויקרא פרק כג פסוק יא
וירים ית עומרא קדם יי לרעוא לכון מבתר יומא טבא ירימנה כהנא:
 )13ספר ויקרא פרק כג
(ב) דַ בֵר ֶאל ְּבנֵי יִש ְָּראֵל וְָּאמ ְַּרתָ ֲא ֵלהֶם מועֲדֵ י י ְּדֹוָד ֲאשֶר תִ ק ְְּּראו א ֹתָ ם ִמק ְָּר ֵאי ק ֹדֶ ש ֵאלֶה הֵם מועֲדָ י:
שבָת הִוא לַידֹוָד בְּכ ֹל
שבָתון ִמק ְָּרא ק ֹדֶ ש כָל ְּמלָאכָה א תַ עֲשו ַ
שבַת ַ
שבִיעִי ַ
ששֶת י ָ ִמים תֵ ָעשֶה ְּמלָאכָה ובַּיום ַה ְּ
(ג ) ֵ
מושְּב ֹתֵ יכֶם:
(ד) ֵאלֶה מועֲדֵ י י ְּדֹוָד ִמק ְָּר ֵאי ק ֹדֶ ש ֲאשֶר תִ ק ְְּּראו א ֹתָ ם בְּמועֲדָ ם:
שבָת יְּנִיפֶמו הַכֹהֵן:
(יא) ְּו ֵהנִיף אֶת הָעֹמֶר ִל ְּפנֵי י ְּדֹוָד ל ְִּרצֹנְּכֶם ִמ ָםח ֳַרת ַה ַ
שבָתות תְּ ִמימ ֹת תִ ְּהי ֶינָה:
שבַע ַ
שבָת ִמּיום ֲהבִי ֲאכֶם אֶת עֹמֶר הַתְּ נופָה ֶ
(טו) ו ְּספ ְַּרתֶ ם ָלכֶם ִמ ָםח ֳַרת ַה ַ
שים יום ְּו ִהק ְַּרבְּתֶ ם ִמנְּחָה חֲדָ שָה לַידֹוָד:
שבִיעִת תִ ְּספְּרו ֲח ִמ ִ
שבָת ַה ְּ
(טז) עַד ִמ ָםח ֳַרת ַה ַ
שבָתון זִכְּרון תְּ רועָה ִמ ְּק ָרא ק ֹדֶ ש:
שבִיעִי ְּב ֶאחָד לַח ֹדֶ ש י ִ ְּהי ֶה ָלכֶם ַ
(כד) דַ בֵר ֶאל ְּבנֵי יִש ְָּר ֵאל לֵאמ ֹר בַח ֹדֶ ש ַה ְּ
ש ַבתְּ כֶם:
שבְּתו ַ
שעָה לַח ֹדֶ ש ָבע ֶֶרב ֵמע ֶֶרב עַד ע ֶֶרב תִ ְּ
שבָתון הוא ָלכֶם ְּו ִעמִיתֶ ם אֶת נַפְּש ֹתֵ יכֶם בְּתִ ְּ
שבַת ַ
(לב) ַ
ש ְּבעַת י ָ ִמים לַידֹוָד:
שבִיעִי ַהז ֶה חַג ַהןֺכות ִ
(לד) דַ בֵר ֶאל ְּבנֵי יִש ְָּר ֵאל לֵאמ ֹר ַב ֲח ִמשָה ָעשָר יום לַח ֹדֶ ש ַה ְּ
(לה) בַּיום ה ִָראשון ִמק ְָּרא ק ֹדֶ ש כָל ְּמלֶאכֶת עֲב ֹדָ ה א תַ עֲשו:
ש ִמינִי ִמק ְָּרא ק ֹדֶ ש י ִ ְּהי ֶה ָלכֶם ְּו ִהק ְַּרבְּתֶ ם ִאשֶה לַיד ֹ ָוד ֲעצ ֶֶרת הִוא כָל ְּמלֶאכֶת
ש ְּבעַת י ָ ִמים תַ ק ְִּריבו ִאשֶה לַידֹוָד בַּיום ַה ְּ
(לו) ִ
עֲב ֹדָ ה א תַ עֲשו:
(לז) ֵאלֶה מועֲדֵ י י ְּדֹוָד ֲאשֶר תִ ק ְְּּראו א ֹתָ ם ִמק ְָּר ֵאי ק ֹדֶ ש ְּל ַהק ְִּריב ִאשֶה לַידֹוָד עֹלָה ו ִמנְּחָה זֶבַח ונְּ ָסכִים דְּ בַר יום בְּיומו:
שבְּת ֹת י ְּדֹוָד ו ִמ ְּלבַד מַתְּ נותֵ יכֶם ו ִמ ְּלבַד ָכל נִדְּ ֵריכֶם ו ִמ ְּלבַד כָל נִדְּ ב ֹתֵ יכֶם ֲאשֶר תִ תְּ נו לַידֹוָד:
(לח) ִמ ְּלבַד ַ
שבָתון
ש ְּבעַת י ָ ִמים בַּיום ה ִָראשון ַ
ָָארץ תָ ח ֹגו אֶת חַג י ְּדֹוָד ִ
שבִיעִי בְָּא ְּס ְּפכֶם אֶת תְּ בוַאת ה ֶ
(לט) ַא ַב ֲח ִמשָה ָעשָר יום לַח ֹדֶ ש ַה ְּ
שבָתון:
ש ִמינִי ַ
ובַּיום ַה ְּ

