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 .1ויקרא פרק כג ,א-מד
די ה'
אמ ֹר( :ב) ּאַ ֺאר אֶ ל־ֺאְני י ִשְ ָראל ו ְָאמַ ְר ָת אֲ להֶ ם מֹועֲ ֵֵ֣
(א) וַי ְדַ ֺאר ה' אֶ ל־מ ֶֹשה ל ֹֽ
ק ֹ ֶדׁש אלֶה הם מֹועֲ ָד ָֽי( :ג) ששֶ ת י ָמִ ים תעָ ֶשה מְ לָאכָה
אֲ שֶ ר־תִ קְ ְרא־א א ָֹתם מִ קְ ָראי ֵ֣
בת הִ וא ַלֹֽה' ֺאְכ ֹל
ָאכה לא תַ עֲ ש־א ׁשַ ֵָ֣
בת ׁשַ בָ תֹוןֵ֣ מִ קְ ָרא־ק ֹדֶ ש כָל־מְ ל ָ
־אבַיֹום הַ שְ בִיעִ י ׁשַ ֵַ֣
ק ֹ ֶדׁש אֲ שֶ ר־תִ קְ ְרא־א א ָֹתם ֺאְמֹועֲ ָדֹֽם( :ה)
די ה' מִ קְ ָראי ֵ֣
מֹֽ ֹושְ ב ֹת ֶיכֹֽם :פ (ד) אלֶה מֹועֲ ֵֵ֣
ְַארֺא ָָעה עָ ָשר לַח ֹדֶ ש ֺאין הָ עַ ְר ָֺאי ִם ֶפסַ ח לַהֹֽ '( :ו) ־אבַחֲ מִ שָ ה עָ ָשר יֹום
ֺאַח ֹדֶ ש הָ ִראשֹון ֺא ְ
לַח ֹדֶ ש הַ ֶֿאה ַחג הַ םַ צֹות לַה' שִ ב ְַעת י ִָמים מַ צֹות ת ֹאכֹֽל־א( :ז) ֺאַיֹום ָה ִֹֽראשֹון מִ קְ ָרא־
ק ֹ ֶדׁשֵ֣י ִהְ ֶיה ל ֶָכם כָל־מְ ֵֶ֣לאכֶתֵ֣עֲ ב ָ ֵֹ֣דהֵ֣ ֵ֣לאֵ֣תַ עֲ שָֽ ּו( :ח) ו ְהִ קְ ַרב ְֶתם אִ ֶשה לַה' שִ ב ְַעת י ִָמים
ֵ֣
א־ק ֹ ֶדׁש כָל־מְ ֶ ֵ֣לאכֶתֵ֣עֲ ב ָ ֵֹ֣דהֵ֣ ֵ֣לאֵ֣תַ עֲ שָֽ ּו :פ
ֺאַיֹום הַ שְ בִיעִ י מִ קְ ָר ֵ֣
ב ֹאּו ֵ֣אֶ ל־הָ אֵָ֣ ֶרץ אֲ ֶשר אֲ נִי נ ֹתן ָל ֶכם
(י) ּאַ ֺאר אֶ ל־ֺאְני י ִשְ ָראל ו ְָאמַ ְר ָת אֲ להֶ ם ִכ ָֽי־תָ ֵ֣
אתם אֶ ת־ע ֹמֶ ר ר ִ
ִיר ֶכם אֶ ל־הַ כ ֹהֹֽן( :יא) ו ְהנִ יף אֶ ת־
אשית קְ צ ְ
־אקְ צ ְַר ֶתם אֶ ת־קְ צ ִָירֽא ו ַהֲ ב ֶ
ִיפמ־א הַ כ ֹהֹֽן( :יב) ו ַעֲ שִ יתֶ ם ֺאְיֹום הֲ נִ ֹֽי ְפ ֶכם
הָ ע ֹמֶ ר לִפְני ה' ִל ְֹֽרצֹנ ְֶכם ִמ ָֽמָ חֳ ַרתֵ֣ ֵ֣הַ שַ בֵָ֣ת יְנ ֶ
רת ֵ֣הַ שַ בֵָ֣ת
אֶ ת־הָ ע ֹמֶ ר ֶכבֶש תָ ִמים ֺאֶן־שְ נָתֹו לְע ָֹלה לַהֹֽ '(... :טו) ־אסְ פ ְַר ֶתם ָלכֶם מִ מָ חֳ ַ ֵ֣
רתֵ֣
נ־אפה ֶשבַע ׁשַ בָתֵֹ֣ות תְ מִ ימ ֹת תִ הְ ֶי ֹֽינָה( :טז) ַעד ִמ ָֽמָ חֳ ַ ֵ֣
מִ יֹום הֲ ִביאֲ ֶכם אֶ ת־ע ֶֹמר הַ תְ ָ
הַ שַ בָתֵ֣ הַ שְ בִיעִ ת תִ סְ פְר־א חֲ מִ ִשים יֹום ו ְהִ קְ ַרב ְֶתם מִ נ ְָחה חֲ דָ ָשה לַהֹֽ '( :יז) מִ םֹושְ ב ֹתי ֶכם
תָ ִביֹא־א׀ ֶלחֶ ם תְ נ־אפָ ה שְ תַ י ִם שְ ני עֶ שְ רֹנִים ס ֹלֶת תִ הְ י ֶינָה חָ מץ תָא ֶפינָה ֺא ִ
ִכ־ארים ַלֹֽהֹֽ ':
אמ ֹר( :כד) ּאַ ֺאר אֶ ל־ֺאְני י ִשְ ָראל לאמ ֹר ֺאַח ֹדֶ ש הַ שְ בִיעִ י
(כג) וַי ְדַ ֺאר ה' אֶ ל־מ ֶֹשה ל ֹֽ
ר־אעה מִ קְ ָרא־ ֹֽק ֹדֶ ש( :כה) כָל־מְ ֶלאכֶת עֲ ב ָֹדה
ֺאְאֶ ָחד לַח ֹדֶ ש י ִהְ ֶיה ָלכֶם ׁשַ בָ תֵֹ֣ון ִזכְרֹון תְ ָ
אמ ֹר( :כז) אַ ְך ֺאֶעָ שֹור
לא תַ עֲ ש־א ו ְהִ קְ ַרב ְֶתם אִ ֶשה לַהֹֽ ' :ס (כו) וַי ְדַ ֺאר ה' אֶ ל־מ ֶֹשה ל ֹֽ
ִיתם אֶ ת־נַפְ ש ֹת ֶיכם
לַח ֹדֶ ש הַ שְ בִיעִ י הַ ֶֿאה יֹום הַ ִכפ ִֺרים ה־אא ִמֹֽקְ ָרא־ק ֹדֶ ש י ִהְ ֶיה ָל ֶכם ו ְעִ מ ֶ
ִיתם אֶ ת־נַפְש ֹת ֶיכם ֺאְתִ שְ ָעה
ו ְהִ קְ ַרב ְֶתם אִ ֶשה לַהֹֽ '( … :לב) ׁשַ בֵַ֣תֵׁ֣שַ בָתֵֹ֣ון ה־אא ָל ֶכם ו ְעִ מ ֶ
ה' ־אמִ ל ְַבד
ְת ֹת ֵ֣ ֵ֣
לַח ֹדֶ ש ֺאָעֶ ֶרב מ ֶע ֶרב עַ ד־עֶ ֶרב תִ שְ ֺאְת־א שַ ֺאַתְ ֶכֹֽם :פ ( ...לח) מִ ל ְַבד ׁשַ ב ֵ֣
מַ תְ נֹֹֽותי ֶכם ־אמִ ל ְַבד כָל־נִדְ ריכֶם ־אמִ ְלבַד כָל־נִדְ ב ֹתי ֶכם אֲ ֶשר תִ תְ נ־א לַהֹֽ '( :לט) אַ ְך
ֺאַחֲ מִ שָ ה עָ שָ ר יֹום לַח ֹדֶ ש הַ שְ בִיעִ י ֺאְָאסְ פְ כֶם אֶ ת־תְ ַ
ב־אאת הָ אָ ֶרץ תָ ח ֹֻא־א אֶ ת־חַ ג־ה'
שִ ב ְַעת י ִָמים ֺאַיֹום ָה ִֹֽראשֹון ׁשַ בָ תֵֹ֣ון ־אבַיֹום הַ שְ מִ ינִ י ׁשַ בָ תָֽ ֹון( :מ) ־אלְקַ חְ תֶ ם ָל ֶכם ֺאַיֹום
הָ ִראשֹון פְ ִרי עץ הָ דָ ר כַפ ֹת תְ מָ ִרים ו ַעֲ נַ ף עץ־עָ ב ֹת ו ְעַ ְרבי־נָ חַ ל ־אשְ מַ חְ תֶ ם לִפְני ה'
די ה' אֶ ל־ֺאְני י ִשְ ָראֹֽל :פ
אֱ לה ֶיכם שִ ב ְַעת י ִָמֹֽים( … :מד) וַי ְדַ ֺאר מ ֹשֶ ה אֶ ת־מ ֹעֲ ֵֵ֣
 .2תלמוד בבלי מסכת מנחות דף סה עמוד א
כֵּ יצַ ד הָ יו עו ִֹׂשיםְׁ .שלוחֵּ י בֵּ ית ִׂדין יוֹצְׁ ִׂאים מֵּ עֶ ֶרב יוֹם טוֹב ,וְׁ עו ִֹׂשין אוֹת ֹו כְׁ ִׂריכוֹת בַ ְׁםחֺ בָ ר
לְׁשם ,כְׁ ֵּדי ֶשיְׁ הֵּ א
ל ַַע ְׁר ַקע,כְׁ ֵּדי ֶשיְׁהֵּ א נוֹחַ לְׁ ְׁקצוֹר .וְׁ כָל הָ ֲעיָרוֹת הַ ְׁןמוכוֹת לְׁ ָשםִׂ ,מ ְׁת ַכמְׁסוֹת ָ
נ ְִׁׂקצָ ר בְּ עֵ ֶסק גָדוֹל .כֵּיוָן ֶשחָ ְׁשכָ ה ,אוֹמֵּ ר לָהֶ ם ,בָ א הַ ֶשמֶ ש ,או ְֹׁמ ִׂרים הֵּ ין .בָ א הַ ֶשמֶ ש,
או ְֹׁמ ִׂרים הֵּ ין .מַ גָל ז ֹו ,או ְֹׁמ ִׂרים הֵּ ין .מַ גָל ז ֹו ,או ְֹׁמ ִׂרים הֵּ ין .קֺ נָ ה ז ֹו ,או ְֹׁמ ִׂרים הֵּ ין .קֺ נָ ה ז ֹו,
או ְֹׁמ ִׂרים הֵּ ין .בַ ַשבָ ת אוֹמֵּ ר לָהֶ םַ ,שבָ ת ז ֹו ,או ְֹׁמ ִׂרים הֵּ יןַ .שבָ ת ז ֹו ,או ְֹׁמ ִׂרים הֵּ ין .אֶ ְׁקצוֹר,
וְׁ הֵּ ם או ְֹׁמ ִׂרים ל ֹו ְׁקצוֹר .אֶ ְׁקצוֹר ,וְׁ הֵּ ם או ְֹׁמ ִׂרים ל ֹו ְׁקצוֹרָ .שלש נְׁ עָ ִׂמים עַ ל כָ ל ָדבָ ר וְׁ ָדבָ ר,
ירת
וְׁ הֵּ ם או ְֹׁמ ִׂרים ל ֹו הֵּ ין ,הֵּ ין ,הֵּ ין .וְׁ כָ ל כָ ְך לָםָ הִׂ ,מנְׁ נֵּי הַ בַ יְׁתו ִֹׂסיםֶ ,שהָ יו או ְֹׁמ ִׂרים ,אֵּ ין ְׁק ִׂצ ַ
הָ עֹמֶ ר בְׁ מוֹצָ אֵּ י יוֹם טוֹב:
1

 .3תלמוד בבלי מסכת מנחות דף סה עמוד א
ְׁיּתוסין או ְֹׁמ ִׂרים" ,עֲצֶ ֶרת" ַ -אחַ ר ַשבָ ת .נ ְִׁׂטנַ ל לָהֶ ם ַרבִׂ י יוֹחָ נָן בֶ ן זַ כַאי ,וְׁ ָאמַ ר לָהֶ ם,
ִׂ
שהָ יו בַ י
ָאדם אֶ חָ ד ֶשהָ יָה ְׁמ ִׂשיב ֹו ,חוץ ִׂמזָ ֵּקן אֶ חָ ד ֶשהָ יָה ְׁמפַ ְׁטנֵּ ט
שו ִֹׂטיםִׂ ,מ ַמיִׂן לָכֶם? וְׁ ֹלא הָ יָה ָ
כְׁ נֶגְׁ ד ֹו ,וְׁ ָאמַ ר ,מ ֶֹשה ַרבֵ נו  -אוֹהֵ ב יִ ְּש ָראֵ ל הָ יָה ,וְּ יוֹדֵ עַ ֶשעֲצֶ ֶרת יוֹם אֶ חָ ד הוא ,עָ מַ ד וְּ ִת ְּקנָה
ַאחַ ר ַשבָ ת ,כְּ דֵ י ֶשיְּ הו יִ ְּש ָראֵ ל ִמ ְּתעַ נְּ גִ ין ְּשנֵי י ִָמיםָ .ק ָרא עָ לָיו ִׂמ ְׁק ָרא זֶ ה( ,דברים א) "ַאחַ ד
יִׂש ָראֵּ ל
עָ ָשר יוֹם מֵּ ח ֵֹּרב ֶד ֶרְך הַ ר ֵּשעִׂ יר" ,:תלמוד בבלי מסכת מנחות דף סה עמוד ב וְׁ ִׂאם מ ֶֹשה ַרבֵּ נו אוֹהֵּ ב ְׁ
ַארבָ עִׂ ים ָשנָה? ָאמַ ר ל ֹוַ ,רבִׂ י ,בְׁ כָ ְך אַ ָּתה נו ְֹׁט ֵּרנִׂי? ָאמַ ר ל ֹו ,שוֹטֶ ה,
הָ יָה ,לָםָ ה אֵּ חֲ ָרן בַ ִׂמ ְׁדבָ ר ְׁ
וְׁ ֹלא ְּׁתהֵּ א ּתו ָֹרה ְׁשלֵּמָ ה ֶשלָנו ,כְׁ ִׂשיחָ ה בְׁ טֵּ לָה ֶשלָכֶם .כָ תוב אֶ חָ ד אוֹמֵּ ר( ,ויקרא כג) " ִּׂת ְׁסנְׁ רו
חֲ ִׂמ ִׂשים יוֹם" .וְׁ כָתוב אֶ חָ ד אוֹמֵּ ר( ,שם) " ֶשבַ ע ַשבָ תוֹת ְּׁת ִׂמימֹת ִּׂת ְׁהיֶינָה" .הָ א כֵּיצַ ד? כָאן
בְׁ יוֹם טוֹב ֶשחָ ל לִׂ ְׁהיוֹת בְׁ ַשבָ ת ,כָ אן בְׁ יוֹם טוֹב ֶשחָ ל לִׂ ְׁהיוֹת בְׁ אֶ ְׁמצַ ע ַשבָ ת:
 .4תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כב עמוד ב
ְׁיּתוסים וְׁ כו'ָּ .תנו ַרבָ נָן ,מַ ה
ִׂ
ָאדםִׂ ,מ ֶש ִׂעלְׁ ְׁקלו הַ בַ י
בָ ִׂראש ֹונָה הָ יו ְׁמ ַקבְׁ לִׂ ין עֵּ דות הַ ח ֶֹדש ִׂמכָ ל ָ
כָמיםָ ,שכְׁ רו ְׁשנֵּי בְׁ נֵּי
ְׁיּתוסין לְׁ הַ ְׁטעוֹת אֶ ת חֲ ִׂ
ִׂ
ְׁיּתוסין? נַ עַ ם ַאחַ ת בִׂ ְׁקשו בַ י
ִׂ
ִׂקלְׁ קול ִׂקלְׁ ְׁקלו הַ בַ י
ַארבַ ע מֵּ אוֹת זוז ,אֶ חָ ד ִׂמ ֶשלָנו וְׁ אֶ חָ ד ִׂמ ֶשלָהֶ םֶ .שלָהֶ ם  -הֵּ עִׂ יד עֵּ דות ֹו וְׁ יָצָ אֶ .שלָנו -
ָאדם בְׁ ְׁ
ָ
יתיו
יתי בְׁ מַ ֲעלֶה אֲ דֺ ִׂםיםְׁ ,ור ִׂא ִׂ
ָאמרו ל ֹו ,אֱ מוֹר כֵּיצַ ד ָר ִׂאיתָ אֶ ת הַ לְׁ בָ נָה! ָאמַ ר לָהֶ ם ,ע ֹולֶה הָ יִׂ ִׂ
ְׁ
ֶשהוא ָרבוץ בֵּ ן ְׁשנֵּי ְׁסלָעִׂ ים  -רֹאש ֹו דוֹמֶ ה לְׁ עֵּ גֶלָ ,אזְׁ נָיו דו ִֹׂמין לִׂ גְׁ ִׂדיַ ,ק ְׁרנָיו דוֹמוֹת לִׂ ְׁצבִׂ י,
וזְׁ נָב ֹו מֺ נַחַ ת ל ֹו בֵּ ין י ְַׁרכוֹתָ יו ,וְׁ הֵּ צַ ְׁצ ִּׂתי ב ֹו וְׁ נ ְִׁׂר ַּתעְׁ ִּׂתי ,וְׁ נָפַ לְׁ ִּׂתי לַאֲ חו ַֹרי ,וְׁ ִׂאם אֵּ ין אַ ֶּתם
יקָך לְׁ כָ ְך? ָאמַ ר לָהֶ ם,
ָאמרו ל ֹוִׂ ,מי ִׂהזְׁ ִׂק ְׁ
רורים לִׂ י בִׂ ְׁס ִׂדינִׂיְׁ .
מַ אֲ ִׂמינִׂים לִׂ י ,הֲ ֵּרי מָ אתַ יִׂם זוז ְׁצ ִׂ
כָמיםָ ,אמַ ְׁר ִּׂתי ,אֵּ לְֵּך אֲ נִׂי וְׁ או ִֹׂדיעַ לָהֶ םֶ ,שםָ א
יּתוסים לְׁ הַ ְׁטעוֹת אֶ ת הַ חֲ ִׂ
ִׂ
ָשמַ עְׁ ִּׂתי ֶשבִׂ ְׁעשו בַ יְׁ
ָאמרו ל ֹו ,מָ אתַ יִׂם זוז נְׁתונִׂין לְׁ ָך,
ָאדם ֶשאֵּ ינָם ְׁמהֺ ָגנִׂין ,וְׁ י ְַׁטעו אֶ ת הַ חֲ כ ִָׂמיםְׁ .
יָבוֹאו בְׁ נֵּי ָ
בְׁ מַ ָּתנָה ,וְׁ הַ ּש ֹו ֶכ ְׁרָך  -יִׂםָ תַ ח עַ ל הָ עַ םוד .בְׁ אוֹתָ ה ָשעָ ה ִׂה ְׁת ִׂקינו ֶשֹּלא יְׁהו ְׁמ ַקבְׁ לִׂ ין אֶ לָא ִׂמן
הַ םַ כִׂ ִׂירין:
 .5רש"י מסכת ראש השנה דף כב עמוד ב
להטעות את החכמים  -שאירע יום שלשים של אדר בשבת ,ולא נראה חדש בזמנו,
והבייתוסין מתאוין שיהא יום ראשון של פסח בשבת ,כדי שתהא הנפת העומר באחד
בשבת ועצרת באחד בשבת ,לפי שהן דורשין ממחרת השבת יניפנו  -ממחרת שבת
בראשית ,כמשמעו ,ושכרו שני בני אדם להעיד שראו את החדש היום.
 .6תלמוד בבלי מסכת יומא דף יט עמוד ב
דוקי ,וְׁ הֵּ ן נו ְֹׁר ִׂשין ובוֹכִׂ ין  ... -וְׁ כָל כְָך לָםָ ה? ֶשֹּלא יְׁ תַ ֵּען
הוא פו ֵֹּרש ובוֹכֶה ֶ -שחֲ ָשדוהו בִׂ ְׁצ ִׂ
דוקין עו ִֹׂשיןָּ .תנו ַרבָ נָן ,מַ ע ֲֶשה בִׂ ְׁצדו ִֹׂקי אֶ חָ ד ֶש ִּׂת ֵּען
ִׂמבַ חוץ וְׁ יַכְׁ נִׂיס ִׂמבִׂ פְׁ נִׂים  -כְׁ ֶד ֶרְך ֶשהַ ְׁס ִׂ
יציָאת ֹו הָ יָה ָשמֵּ חַ ִׂש ְׁמחָ ה גְׁ ד ֹולָה ,פָ גַע בוֹ ָאבִ יוָ ,אמַ ר לוֹ ,בְּ נִ יַ ,אף
ִׂמבַ חוץ וְׁ ִׂהכְׁ נִׂיס לִׂ פְׁ נִׂים ,בִׂ ִׂ
רושים.
עַ ל ִפי ֶשצְּ דו ִֹקין ָאנוִ ,מ ְּתי ְָּר ִאין ָאנו ִמן הַ ְּפ ִ
 .7תלמוד בבלי מסכת נדה דף לג עמוד ב
ָּתנו ַרבָ נָן מַ ע ֲֶשה בִׂ ְׁצדו ִֹׂקי אֶ חָ ד ֶש ִׂסנֶ ר עִׂ ם כֹהֵּ ן גָדוֹל בָ שוק ,וְׁ נ ְִּׁׂתזָ ה צִׂ מו ָֹרא ִׂמנִׂ יו ,נָפְׁ לָה לְׁ כֹהֵּ ן
ָאמרו ל ֹוַ ,אף עַ ל ִפי ֶשנְּ ֵשי
גָדוֹל עַ ל בְׁ ג ָָדיו וְׁ הו ִֹׂריקו נָ נָיו ֶשל כֹהֵּ ן גָדוֹל ,וְׁ ָק ָדם אֵּ צֶ ל ִׂא ְׁשּת ֹוְׁ ,
יאין ָאנו
רושים ומַ ְּראוֹת דָ ם לַחֲ כָ ִמיםָ .אמַ ר ַרבִׂ י יו ִֹׂסי ,בְׁ ִׂק ִׂ
צְּ דו ִֹקים הֵ ןִ ,מ ְּתי ְָּראוֹת ִמן הַ ְּפ ִ
בָ הֶ ן יוֹתֵּ ר ִׂמן הַ כֹל ,וְׁ הֶ ם מַ ְׁראוֹת ָדם לַחֲ כָ ִׂמים ,חוץ מֵּ ִׂא ָשה ַאחַ ת ֶשהָ יְׁתָ ה בִׂ ְׁשכונָתֵּ נוֶ ,שֹּלֹא
ָארץ? ָאמַ ר אַ בַ יֵּי ,בִׂ ְׁצדו ִֹׂקי
הֶ ְׁרָאת ָדם לַחֲ כָ ִׂמים ומֵּ תָ ה .וְׁ תֵּ ינוק לֵּיה ִׂמשום צִׂ מו ָֹרא ְׁדעַ ם הָ ֶ
חָ בֵּ רָ .אמַ ר ָרבָ אְׁ ,צדו ִֹׂקי חָ בֵּ ר  -בוֹעֵּ ל נ ִָׂדה מַ ְׁשוֵּ ית לֵּיה? אֶ לָא ָאמַ ר ָרבָ א ,דף לד ע"א ֶרגֶל הֲ וָ ה,
ָאר בָ ֶרגֶל  -כְׁ טַ הֲ ָרה ַשוִׂ ימְׁהו ַרבָ נָןִׂ ,דכְׁ ִׂתיב( ,שופטים כ) "וַ יֵָּאסֶ ף כָ ל ִׂאיש
טומַאת עַ ם הָ ֶ
וְׁ ְׁ
יִׂש ָראֵּ ל אֶ ל הָ עִׂ יר כְׁ ִׂאיש אֶ חָ ד חֲ בֵּ ִׂרים" ,הַ כָתוב ע ֲָשָאן כולָן חֲ בֵּ ִׂרים]:
ְׁ
 .8תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מח עמוד ב
דוקי אֶ חָ ד ש ִׂניןֵּ ְך עַ ל גַבֵּ י ַרגְׁ לָיוְׁ ,ורגָמוהו כָ ל הָ עָ ם בְׁ אֶ ְׁתר ֹוגֵּיהֶ ן.
ָּתנו ַרבָ נָן :מעשה ב ְׁצ ִׂ
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 .9ויקרא פרק טז ,א-יג
(א) וַי ְדַ ֺאר ה' אֶ ל־מ ֹשֶ ה ַאחֲ רי מֹות שְ ני ֺאְני ַאהֲ ר ֹן ֺאְקָ ְרב ָָתם לִפְני־ה' וַי ָֺמֹֽת־א( :ב) ו ַי ֹאמֶ ר
ה' אֶ ל־מ ֹשֶ ה ּאַ ֺאר אֶ ל־ַאהֲ ר ֹן ָאחִ יך ו ְַאל־י ָב ֹא ְבכָל־עת אֶ ל־הַ ק ֹדֶ ש מִ ֺאית לַפָ ר ֹכֶת אֶ ל־פְני
ַפ ֹ ֶרת( … :יב) וְל ַָקח מְ לֹֽא־
הַ כַפ ֹ ֶרת אֲ ֶשר עַ ל־הָ ָארֹן ו ְלא י ָמ־את ִּ֚ ִכי ֵ֣ ֶב ָֽעָ ָנן ֵ֣אֵ ָר ֶאה ֵ֣עַ ל־ ֵ֣הַ כ ָֽ
ַ֠הַ םַ חְ תָ ה ֻאַ ֹֽחֲ לי־אש מ ַעל הַ םִ זְֺאחַ מִ לִפְני ה' ־אמְ לא חָ פְ נָיו קְ ט ֹ ֶרת סַ ִםים ּאַ ָקה ו ְה ִביא
מִ ֺאית לַפָ ֹֽר ֹכֶת( :יג) וְנ ַָתן ֶאֹֽת־הַ קְ ט ֹ ֶרת עַ ל־הָ אש לִפְני ה' וְכ ִָןה׀ עֲ נַ ן הַ קְ ט ֹ ֶרת אֶ ת־
הַ כַפ ֹ ֶרת אֲ ֶשר עַ ל־הָ עד־את ו ְלא י ָמֹֽ ־את:
 .11רש"י ויקרא פרק טז פסוק ב
כי בענן אראה  -כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני .ולפי שגלוי שכינתי שם ,יזהר
שלא ירגיל לבא ,זהו פשוטו .ומדרשו לא יבא כי אם בענן הקטרת ביום הכיפורים:
 .11משנה מסכת אבות פרק א משנה ג
אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין
את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל
פרס ויהי מורא שמים עליכם:
 .12מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ה
 ...ויהי מורא שמים עליכם כדי שיהיה שכרכם כפול לעתיד לבא:אנטיגנוס איש סוכו
היו לו שני תלמידים שהיו שונין בדבריו והיו שונין לתלמידים ותלמידים לתלמידים.
עמדו ודקדקו אחריהן ואמרו מה ראו אבותינו לומר דבר זה אפשר שיעשה פועל מלאכה
כל היום ולא יטול שכרו ערבית .אלא אלו היו יודעין אבותינו שיש עולם אחר ויש
תחיית המתים לא היו אומרים כך .עמדו ופירשו מן התורה ונפרצו מהם שתי פרצות
צדוקים וביתוסין .צדוקים על שום צדוק ביתוסי על שום ביתוס .והיו משתמשין בכלי
כסף וכלי זהב כל ימיהם .שלא היתה דעתן גסה עליהם אלא צדוקים אומרים מסורת
הוא ביד פרושים שהן מצערין עצמן בעולם הזה ובעולם הבא אין להם כלום:
 .31תלמוד בבלי מסכת יומא דף מז עמוד א
תנו רבנן :מלא קמצו ,יכול מבורץ  -תלמוד לומר בקמצו ,אי בקמצו  -יכול אפילו
בראשי אצבעותיו ,תלמוד לומר מלא קמצו  -כדקמצי אינשי .הא כיצד? חופה שלש
אצבעותיו על פיסת ידו ,וקומץ .תלמוד בבלי מסכת יומא דף מז עמוד ב ובמחבת ובמרחשת מוחק בגודלו
מלמעלה ,ובאצבעו קטנה מלמטה ,וזו היא עבודה קשה שבמקדש - .זו היא ותו לא?
והא איכא מליקה ,והא איכא חפינה!  -אלא :זו היא מעבודות קשות שבמקדש.
 .14רמב"ם פירוש המשניות  -מסכת אבות פרק א משנה ג
והיו לזה החכם שני תלמידים שם האחד צדוק ושם השני ביתוס ,וכאשר שמעו שאמר
זה המאמר יצאו מלפניו ואמר האחד לחבירו הנה הרב אמר בפירוש שאין לאדם לא
גמול ולא עונש ואין תקוה כלל כי לא הבינו כוונתו וסמך האחד מהן ידי חבירו ויצאו מן
הכלל והניחו התורה .התחברה לאחד כת אחת ולחבירו כת אחרת וקראום החכמים
צדוקים וביתוסים ,וכאשר לא היו יכולים לקבץ הקהלות ,לפי מה שהגיע להם מן
האמונה שזאת האמונה הרעה תפריד הנקבצים כ"ש שלא תקבץ הנפרדים נטו להאמין
הדבר שלא יכלו לכזבו אצל ההמון ,שאילו היו מוציאין אותו מפיהם היו הורגין אותם,
ר"ל דברי תורה ואמר כל אחד לסיעתו שהוא מאמין בתורה וחלק על הקבלה שאינה
אמיתית ,וזה לפטור עצמם מן המצוות המקובלות והגזירות והתקנות אחר שלא יכלו
לדחות הכל הכתוב והמקובל ,ועוד שהתרחק להם הדרך לפרוש כי לאחר ששב הפירוש
בבחירתם היה יכול להקל במה שירצה ולהכביד במה שירצה כפי כוונתו אחר שאינו
מאמין כלל בעיקר ,ואמנם בקשו דברים המקובלים אל קצת בני אדם לבד ומאז יצאו
3

אלו הכתות רעות ויקראו באלו הארצות ,ר"ל מצרים קראים ושמותם אצל החכמים
צדוקים וביתוסים ,והם אשר התחילו להשיב על הקבלה ולפרש על הפסוקים כפי מה
שיראה להם מבלי שישמעו לחכם כלל הפך אמרו יתברך על פי התורה אשר יורוך ועל
המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל:
 .15תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לה עמוד ב
ָּתנו ַרבָ נָן" ,וְׁ ָאסַ פְׁ תָ ְׁד ָגנֶָך" וְׁ ג ֹו' ,מַ ה ַּתלְׁ מוד לוֹמַ ר? לְׁ פִׂ י ֶשמֶאֱ מַ ר( ,יהושע א) "ֹלא יָמוש סֵּ פֶ ר
הַ ּתו ָֹרה הַ זֶ ה ִׂמנִׂ יָך" ,יָכוֹל ְׁדבָ ִׂרים כִׂ כְׁ תָ בָ ן? ַּתלְׁ מוד לוֹמַ ר" ,וְׁ ָאסַ פְׁ ָּת ְׁד ָגנֶָך"( .נהוג) [הַ נְׁהֵּ ג]
ָאדם חו ֵֹּרש
יִׂשמָ עֵּ אלַ .רבִׂ י ִׂש ְׁמעוֹן בֶ ן יוֹחַ אי אוֹמֵּ ר ,אֶ פְׁ ָשר ָ
בָ הֶ ם ִׂמנְׁהַ ג ֶד ֶרְך אֶ ֶרץִׂ ,דבְׁ ֵּרי ַרבִׂ י ְׁ
ישה ,וְׁ זו ֶֹרה בִׂ ְׁשעַ ת
ירה ,וְׁ ָדש בִׂ ְׁשעַ ת ִׂד ָ
ישה ,וְׁ זו ֵֹּרעַ בִׂ ְׁשעַ ת זְׁ ִׂריעָ ה ,וְׁ קוֹצֵּ ר בִׂ ְׁשעַ ת ְׁק ִׂצ ָ
בִׂ ְׁשעַ ת חֲ ִׂר ָ
יִׂש ָראֵּ ל עו ִֹׂשין ְׁרצוֹנ ֹו ֶשל מָ קוֹםְׁ ,מלַאכְׁ ָּתן ַנע ֲֵּשית
הָ רוחַ ּ ,תו ָֹרה מַ ה ְּׁתהֵּ א עָ לֶיהָ ? אֶ לָא בִׂ זְׁ מַ ן ֶש ְׁ
עַ ל י ְֵּׁדי אֲ חֵּ ִׂריםֶ ,שמֶאֱ מַ ר( ,ישעיה סא) "וְׁ עָ ְׁמדו זָ ִׂרים וְׁ ָרעו צֹאנְׁכֶם" [וְׁ ג ֹו'] .ובִׂ זְׁ מַ ן ֶשאֵּ ין
יִׂש ָראֵּ ל עו ִֹׂשין ְׁרצוֹנ ֹו ֶשל מָ קוֹםְׁ ,מלַאכְׁ ָּתן ַנע ֲֵּשית עַ ל יְׁ ֵּדי עַ ְׁצמָ ןֶ ,שמֶאֱ מַ ר( ,דברים יא)
ְׁ
"וְׁ ָאסַ פְׁ ָּת ְׁד ָגנֶָך" ,וְׁ ֹלא עוֹד אֶ לָא ֶש ְׁםלֶאכֶת אֲ חֵּ ִׂרים ַנע ֲֵּשית עַ ל י ָָדםֶ ,שמֶאֱ מַ ר( ,שם כח)
יִׂשמָ עֵּ אל וְׁ עָ לְׁ תָ ה בְׁ י ָָדם( ,והרבה עשו)
"וְׁ עָ בַ ְׁד ָּת אֶ ת אוֹיְׁבֶ יָך"ָ .אמַ ר אַ בַ יֵּי ,הַ ְׁרבֵּ ה עָ שו כְׁ ַרבִׂ י ְׁ
כְׁ ַרבִׂ י ִׂש ְׁמעוֹן בֶ ן יוֹחַ אי וְׁ ֹלא עָ לְׁ תָ ה בְׁ י ָָדם.
 .16תלמוד בבלי מסכת מנחות דף צט עמוד ב
ָאדם אֶ לָא נֶ ֶרק אֶ חָ ד ַשחֲ ִׂרית
ָאמַ ר ַרבִׂ י אַ ִׂםיִׂ ,מ ְׁדבָ ָריו ֶשל ַרבִׂ י יוֹסֵּ י לָמַ ְׁדנו ,אֲ פִׂ לו ֹלא ָשנָה ָ
ופֶ ֶרק אֶ חָ ד עַ ְׁרבִׂ יתִׂ ,קיֵּם ִׂמ ְׁצוַ ת( ,יהושע א) "ֹלא יָמוש סֵּ פֶ ר הַ ּתו ָֹרה הַ זֶ ה ִׂמנִׂ יָך"ָ .אמַ ר ַרבִׂ י
ָאדם אֶ לָא ְׁק ִׂריַאת ְׁשמַ ע עַ ְׁרבִׂ ית וְׁ ַשחֲ ִׂרית,
יוֹחָ נָן ִׂמשום ַרבִׂ י ִׂש ְׁמעוֹן בֶ ן יוֹחַ אי ,אֲ פִׂ לו ֹלא ָק ָרא ָ
ָארץ.
ִׂקיֵּם ִׂמ ְׁצוַ ת "ֹלא יָמוש" ,וְׁ ָדבָ ר זֶ ה ָאסור לְׁ או ְֹׁמר ֹו בִׂ פְׁ נֵּי עַ ם הָ ֶ
 .17תלמוד בבלי מסכת קידושין דף פב עמוד ב
רבי נהוראי אומר :מניח אני כל אומנות וכו' .תניא ,רבי נהוראי אומר :מניח אני כל
אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה ,שכל אומנות שבעולם אין עומדת לו
אלא בימי ילדותו ,אבל בימי זקנותו הרי הוא מוטל ברעב ,אבל תורה אינה כן ,עומדת
לו לאדם בעת ילדותו ,ונותנת לו אחרית ותקוה בעת זקנותו ,בעת ילדותו מהו אומר?
וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ,בזקנותו מהו אומר? עוד ינובון בשיבה דשנים
ורעננים יהיו .הדרן עלך עשרה יוחסין וסליקא לה מסכת קידושין.
 .18חתם סופר מסכת סוכה דף לו עמוד א
שמעתי ממ"ו הפלא"ה זצ"ל בהא דפליגי רשב"י ור' ישמעאל ר"פ כיצד מברכין ומסקי'
הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם אמר הוא ז"ל שעשו כרשב"י ולא רשב"י ממש
דודאי מי שכוונתו לשם ה' הבוחן מחשבותיו ויודע עשתונותיו בודאי יעלה בידו אלא הם
עשו כרשב"י נדמו לו ולא בעצם תוכניותם ע"כ לא עלתה בידם  ...שרוצה לדמות עצמו
לרשב"י זה פסול כי לא עלתה בידו ע"כ דברי הרב ודפח"ח .מכאן ואילך תוספת דברי
תלמידו הפעוט כמוני נלע"ד רבי ישמעאל נמי לא אמר מקרא ואספת דגנך אלא בא"י
ורוב ישראל שרויין שהעבודה בקרקע גופה מצוה משום יישוב א"י ולהוציא פירותי'
הקדושי' ועל זה ציותה התורה ואספת דגנך ובועז זורה גורן השעורי' הלילה משום
מצוה וכאלו תאמר לא אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה ה"נ לא יאמר לא אאסוף
דגני מפני עסק התורה ואפשר אפילו שארי אומניו' שיש בהם ישוב העולם הכל בכלל
מצוה אבל כשאנו מפוזרי' בעו"ה בין או"ה וכל שמרבה העולם יישוב מוסיף עבודת ה'
חורבן מודה ר"י לרשב"י וע"ז אנו סומכי' על ר' נהוראי במתני' סוף קידושין מניח אני
כל אומניות שבעולם ואיני מלמד בני אלא תורה היינו בח"ל וכנ"ל  ...ממש דהיינו
רשב"י וחבריו האמתיים מ"מ הא לן והא להו לבני בבל כשר ולבני א"י פסול דבעי'
יישוב א"י ע"י ישראל.
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