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נשמת אדמו"ר הרה"ק ר' ישראל מרדכי בר' יוחנן
מראחמיסטריווקא  -ירושלים
לרגל יומא דהילולא כ"ב סיון
התודה והברכה לידידינו חבר בית מדרשנו

על אשר הרים נדבת ידו לכבוד התורה ולכבוד הרגל
ימלא הקב"ה כל משאלות ליבו לטובה
בע"ה
הנצחה לכבוד החג ולכבוד התורה ולומדי' ולכבוד מורינו
המאיר לנו נתיבות הרב הגאון רבי יצחק לאווי שליט"א
רב ומורה דרך בית המדרש עיון למחשבה
לאות הוקרה על השיעורים המתוקים מלאים זיוו הנתונים על
גבי רשת בפניא דמעלי שבתא מדי שבוע בשבוע.
מנאי מוקירו
משה אליעזר ליבערמאן
פה בלומינגבורג ,ניו יארק
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כאשר הלכנו ללמוד את אגדות התורה בעיון היטב ממקורם ,ראינו וודאי חלק גדול
מן אגדות התורה נמסרים מסביב למועדים ,אשר בהם ישראל עוסקים בסוגיות
המועדים והחגים ומקרבים ליבם אל התורה בדברי אגדה.
וראינו דרשנים ופרשנים רבים מפרשים את ענייני המועדים ,כל חד וחד כדאית ליה.
ואכתי ערבוביא רבה שורה ,שלא מצינו הלכה ברורה ומשנה ברורה שיהיו דברי תורה
מסודרים בפינו לאמר זה עיקר המועד וזה טפל וזה שורש וזה ענף וזה מקרא וזה
משנה וזה סוד וזה רמז.
ואמנם עיקר השגת התורה בכל ענין השגתה על בוריה ממקורותיה הראשונים ,והעיון
הדק היטב בכל המפרשים ובכל הצדדים ,ואין זה יכול להתקיים מבלי עסק העיון.
ולזאת ייסדנו בית מדרשנו לעיון בסוגיות האגדה והמחשבה משורשם ,בדרך הלימוד
העיוני ובלימוד דברי תורה משורשם ומקורם .למען לא יהו הדרשות והחידושים
סותמים את שערי התורה בפני שומעיהם ,כדרך כמה מגידים שמרוב מתיקות דבריהם
ועניינם הרי נסתמו הדרכים בפני תלמידיהם לעיין במקורי דברי תורה על דעתא
דנפשייהו ,אבל תקוותנו שיהיו כל דברינו פותחים שערים אל שורש התורה ,ועל
נגיעות גופא דאורייתא בנפשות התלמידים ,ולשם זה מקפידים אנחנו להראות תמיד
מקור ושורש הדברים בספרי קודש הקדומים ,למען יהא עיקר הלימוד כלי לאחוז
בתוך ספר תורה עצמו ולא יהא מכסה עליו.
וסידרתי כאן ממקורות טעם חג השבועות ,למען יוכלו לעיין בהם בימי החג הבעל"ט.
התודה והברכה לידידי הגאון הצדיק ר' צבי שליט"א שסידר חלק גדול מן המראי
מקומות ,ובפרט על רמב"ן אב"ע וזוהר .והעתקתי ממנו לפי דרכי.
ונזכה לקבלת התורה באהבה וברצון.
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טעמי חג השבועות

חג

)יד( שָׁ �֣שׁ ְרגָלִ ֔ים תָּ חֹ ֥ג לִ ֖י בַּ שָּׁ ָנֽה׃
ית֗� לְ מוֹעֵ ד֙ חֹ ֶ֣דשׁ
)טו( אֶ ת־חַ ֣ג הַ מַּ צּ ֹות֮ ִתּ ְשׁמֹ ר֒ ִשׁ ְבעַ ֣ת י ִָמים֩ תֹּ א ַכ֨ל מַ צּ֜וֹת ֽ ַכּאֲשֶׁ ֣ר ִצוִּ ִ
יקם׃
ֽ ָהאָבִ ֔יב כִּ י־ב֖ ֹו יָצָ ֣אתָ ִמ ִמּצְ ָ ֑ריִם וְ �א־י ֵָרא֥וּ פָ ַנ֖י ֵר ֽ ָ
אָסף֙ בְּ צֵ ֣את הַ שָּׁ ָנ֔ה בְּ אָסְ פְּ �֥ ֽ ֶאת־
וְ חַ ֤ג ֽ ָה ִ
)טז(
מַ עֲשֶׂ ֖י� ִמן־הַ שָּׂ ֽ ֶדה׃
)יז( שָׁ �֥שׁ פְּ עָ ִמ֖ים בַּ שָּׁ ָנ֑ה י ֵָראֶ ה֙ כָּל־זְ כ ְ֣וּר ֔� אֶ ל־פְּ ֵנ֖י הָ אָ ֹד֥ן ׀ יְה ֽ ָוה׃
)יח( �ֽ א־תִ זְ בַּ ֥ח עַ ל־חָ מֵ ֖ץ ַדּם־זִ בְ ִח֑י וְ �ֽ א־יָלִ ֥ין ֽ ֵחלֶב־חַ גִּ ֖י עַ ד־ ֹֽבּקֶ ר׃
אַדמָ ֣תְ �֔ תָּ בִ ֕יא בֵּ ֖ית יְה ָו֣ה אֱ�הֶ ֑י� �ֽ א־תְ בַ שֵּׁ ֥ל גְּ ִד֖י בַּ חֲ ֵל֥ב אִ ֽמּוֹ׃ )ס(
כּוּרי֙ ְ
אשׁ֗ית בִּ ֵ
)יט( ֵר ִ

)יח( אֶ ת־חַ ֣ג הַ מַּ צּ ֹות֮ תִּ ְשׁמֹ ר֒ ִשׁבְ עַ ֨ת י ִָמ֜ים תֹּ א ַכ֤ל מַ צּ ֹות֙ אֲשֶׁ ֣ר ִצוִּ יתִ ֔� לְ מוֹעֵ ֖ד חֹ ֶ֣דשׁ הָ אָבִ ֑יב
כִּ ֚י ְבּחֹ ֶ֣דשׁ ֽ ָהאָבִ ֔יב יָצָ ֖אתָ ִמ ִמּצְ ֽ ָריִם׃
ָשׂה׃
ל־מ ְק ְנ�֙ ִתּ ָזּ ָכ֔ר פֶּ ֖טֶ ר שׁ֥וֹר ו ֽ ֶ
)יט( כָּל־פֶּ ֥טֶ ר ֶר֖חֶ ם לִ ֑י וְ ֽ ָכ ִ
)כ( וּפֶ ֤טֶ ר חֲ מוֹ ר֙ ִתּ ְפ ֶדּ֣ה ְבשֶׂ ֔ה וְ אִ ם־�֥א ִתפְ ֶדּ֖ה וַ ע ֲַרפְ תּ֑ ֹו כֹּ ֣ל בְּ כ֤וֹר בָּ ֶנ֙י�֙ תִּ פְ ֶדּ֔ה וְ �ֽ א־י ֵָרא֥וּ פָ ַנ֖י
יקם׃
ֵר ֽ ָ
)כא( שֵׁ ֤שֶׁ ת י ִָמים֙ תַּ עֲבֹ ֔ד וּבַ יּ֥וֹם הַ ְשּׁבִ יעִ ֖י תִּ ְשׁ ֹבּ֑ת בֶּ חָ ִר֥ישׁ וּבַ קָּ ִצ֖יר ִתּ ְשׁ ֹֽבּת׃
וְ חַ ג֙ ֽ ָהאָסִ ֔יף ְתּקוּפַ ֖ת הַ שָּׁ ֽ ָנה׃
)כב(
ְהו֖ה אֱ�הֵ ֥י י ְִשׂ ָר ֽ ֵאל׃
)כג( שָׁ �֥שׁ פְּ עָ ִמ֖ים בַּ שָּׁ ָנ֑ה י ֵָראֶ ה֙ כָּל־זְ כ ְ֣וּר�֔ אֶ ת־פְּ ֵנ֛י ֽ ָהאָדֹ ֥ן ׀ י ָ
ת־אַרצְ �֔ בַּ עֲ�ֽ תְ �֗
)כד( ִֽכּי־או ִֹר֤ישׁ גּ ֹו ִים֙ ִמפָּ ֶנ֔י� וְ הִ ְרחַ בְ תִּ ֖י אֶ ת־גְּ בוּ ֶל֑� וְ �א־י ְַחמֹ ֥ד אִ ישׁ֙ ֽ ֶא ְ
ְהו֣ה אֱ�הֶ ֔י� שָׁ �֥שׁ פְּ עָ ִמ֖ים בַּ שָּׁ ָנֽה׃
ל ֵָרא ֹות֙ אֶ ת־פְּ ֵני֙ י ָ
)כה( �ֽ א־תִ ְשׁחַ ֥ט עַ ל־חָ מֵ ֖ץ ַדּם־זִ בְ ִח֑י וְ �א־יָלִ ֣ין ַל ֹבּ֔קֶ ר ֶז֖בַ ח חַ ֥ג הַ ֽ ָפּסַ ח׃
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)א( וַ י ְַדבֵּ ֥ר יְהוָ ֖ה אֶ ל־מֹ שֶׁ ֥ה לֵּאמֹֽ ר׃
ר־תּ ְק ְרא֥וּ אֹ תָ ֖ם ִמ ְק ָראֵ ֣י קֹ ֶ֑דשׁ אֵ ֥לֶּה
)ב( ַדּבֵּ ֞ר אֶ ל־בְּ ֵנ֤י י ְִשׂ ָראֵ ל֙ וְ אָמַ ְרתָּ ֣ ֲאלֵהֶ ֔ם מ ֹוע ֲֵד֣י יְה ָו֔ה אֲשֶׁ ִ
הֵ ֖ם מ ֹוע ֽ ֲָדי׃
ָל־מלָא ָכ֖ה �֣א
)ג( שֵׁ ֣שֶׁ ת י ִָמים֮ תֵּ עָ שֶׂ ֣ה ְמלָא ָכה֒ וּבַ יּ֣וֹם הַ ְשּׁבִ יעִ ֗י שַׁ בַּ ֤ת שַׁ בָּ ת ֹון֙ ִמ ְק ָרא־קֹ ֶ֔דשׁ כּ ְ
יהו֔ה בְּ כֹ ֖ל ֽמו ְֹשׁבֹתֵ י ֽ ֶכם׃ )פ(
תַ ֲעשׂ֑וּ שַׁ בָּ ֥ת הִ וא֙ ֽ ַל ָ
)ד( אֵ ֚לֶּה מ ֹוע ֲֵד֣י יְהוָ ֔ה ִמ ְק ָראֵ ֖י קֹ ֶ֑דשׁ אֲשֶׁ ר־תִּ ְק ְרא֥וּ אֹ תָ ֖ם ְבּמ ֹוע ֽ ֲָדם׃
ַיהוה׃
אַרבָּ עָ ֥ה עָ שָׂ ֛ר לַחֹ ֶ֖דשׁ בֵּ ֣ין הָ עַ ְרבָּ ֑יִם פֶּ ֖סַ ח ל ֽ ָ
שׁוֹן ְבּ ְ
)ה( בַּ חֹ ֶ֣דשׁ הָ ִרא ֗
)ו( וּבַ חֲ ִמשָּׁ ֨ה עָ שָׂ ֥ר י ֹום֙ לַחֹ ֶ֣דשׁ הַ ֶזּ֔ה חַ ֥ג הַ מַּ צּ֖וֹת לַיה ָו֑ה ִשׁ ְבעַ ֥ת י ִָמ֖ים מַ צּ֥וֹת תֹּ א ֽ ֵכלוּ׃
ָל־מ ֶל֥אכֶת עֲבֹ ָד֖ה �֥א תַ ע ֲֽשׂוּ׃
שׁוֹן ִמ ְק ָרא־קֹ ֶ֖דשׁ י ְִה ֶי֣ה ָל ֶכ֑ם כּ ְ
)ז( בַּ יּ ֹום֙ ֽ ָה ִרא ֔
ָל־מ ֶל֥אכֶת ֲע ֹב ָד֖ה
ָמים בַּ יּ֤וֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י֙ ִמ ְק ָרא־קֹ ֶ֔דשׁ כּ ְ
ַיהו֖ה ִשׁבְ עַ ֣ת י ִ ֑
)ח( וְ הִ ְק ַר ְבתֶּ ֥ם ִאשֶּׁ ֛ה ל ָ
�֥א תַ ע ֲֽשׂוּ׃ )פ(
)ט( ַוי ְַדבֵּ ֥ר יְהוָ ֖ה אֶ ל־מֹ שֶׁ ֥ה לֵּאמֹֽ ר׃
וּקצַ ְרתֶּ ֖ם
)י( ַדּבֵּ ֞ר אֶ ל־בְּ ֵנ֤י י ְִשׂ ָראֵ ל֙ וְ אָמַ ְרתָּ ֣ ֲאלֵהֶ ֔ם ִֽכּי־תָ בֹ ֣אוּ אֶ ל־הָ אָ ֶ֗רץ אֲשֶׁ ֤ר ֲא ִני֙ נֹ תֵ ֣ן ָל ֶכ֔ם ְ
אשׁ֥ית ְקצִ ְיר ֶכ֖ם אֶ ל־הַ כֹּ ֽ ֵהן׃
ת־ק ִצ ָיר֑הּ וַ הֲבֵ אתֶ ֥ם אֶ ת־עֹ ֛מֶ ר ֵר ִ
אֶ ְ
חֳרת֙ הַ שַּׁ בָּ ֔ת יְ נִיפֶ ֖נּוּ הַ כֹּ ֽ ֵהן׃
)יא( וְ הֵ ִנ֧יף אֶ ת־הָ עֹ ֛מֶ ר לִ פְ ֵנ֥י יְהוָ ֖ה ִֽל ְרצֹ ְנ ֶכ֑ם ִֽממָּ ַ
ַיהוה׃
ן־שׁ ָנ ֛ת ֹו לְ עֹ ָל֖ה ל ֽ ָ
)יב( וַ ע ֲִשׂיתֶ ֕ם בְּ י֥וֹם ֲה ִֽניפְ ֶכ֖ם אֶ ת־הָ עֹ ֑מֶ ר ֶכּ֣בֶ שׂ תָּ ִמ֧ים בֶּ ְ
וּמ ְנחָ ת ֹ ֩ו ְשׁ ֵנ֨י עֶ ְשׂרֹ ִנ֜ים סֹ ֣לֶת בְּ לוּ ָל֥ה בַ שֶּׁ ֛מֶ ן אִ שֶּׁ ֥ה לַיהוָ ֖ה ֵר֣יחַ נִיחֹ ֑חַ וְ נִסְ כֹּ ֥ה ַ֖ייִן ְרבִ יעִ ֥ת
)יג( ִ
הַ ִֽהין׃
)יד( וְ לֶחֶ ם֩ וְ קָ לִ ֨י וְ כ ְַרמֶ ֜ל �֣א ֽ ֹתאכְ ל֗וּ עַ ד־עֶ ֙צֶ ם֙ הַ יּ֣וֹם הַ ֶזּ֔ה עַ ֚ד הֲבִ ֣י ֲא ֶכ֔ם אֶ ת־קָ ְרבַּ ֖ן אֱ�הֵ י ֶכ֑ם
חֻקַּ ֤ת ע ֹו ָלם֙ לְ דֹרֹ ֣תֵ י ֶכ֔ם ְבּכֹ ֖ל מֹ ְשׁ ֹֽבתֵ י ֽ ֶכם׃ )ס(

אַרצְ ֶכ֗ם �ֽ א־תְ ַכ ֶלּ֞ה פְּ אַ ֤ת ֽ ָשׂ ְד�֙ בְּ קֻ צְ ֶ ֔ר� וְ ֶל֥קֶ ט ְקצִ ְיר�֖ �֣א תְ לַקֵּ ֑ט
ת־קצִ ֣יר ְ
)כב( וּֽ בְ קֻ צְ ְר ֶכ֞ם אֶ ְ
ֽ ֶלעָ ִנ֤י וְ ַל ֵגּר֙ תַּ ֲע ֹז֣ב אֹ תָ ֔ם ֲא ִנ֖י יְה ָו֥ה אֱ�הֵ י ֽ ֶכם׃ )ס(
)כג( ַוי ְַדבֵּ ֥ר יְהוָ ֖ה אֶ ל־מֹ שֶׁ ֥ה לֵּאמֹֽ ר׃
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)כד( ַדּבֵּ ֛ר אֶ ל־בְּ ֵנ֥י י ְִשׂרָ אֵ ֖ל לֵאמֹ ֑ר בַּ חֹ ֶ֨דשׁ הַ ְשּׁבִ ִיע֜י בְּ אֶ חָ ֣ד לַחֹ ֶ֗דשׁ יִהְ ֶ֤יה ָל ֶכם֙ שַׁ בָּ ת֔וֹן זִ כְ ר֥וֹן
תְּ רוּעָ ֖ה ִמ ְק ָרא־קֹֽ ֶדשׁ׃
ַיהוה׃ )ס(
ָל־מ ֶל֥אכֶת עֲבֹ ָד֖ה �֣א תַ ֲעשׂ֑וּ וְ ִה ְק ַר ְבתֶּ ֥ם ִאשֶּׁ ֖ה ל ֽ ָ
)כה( כּ ְ
)כו( ַוי ְַדבֵּ ֥ר יְהוָ ֖ה אֶ ל־מֹ שֶׁ ֥ה לֵּאמֹֽ ר׃
)כז( אַ ֡� בֶּ עָ שׂ֣וֹר לַחֹ ֶדשׁ֩ הַ ְשּׁבִ ִיע֨י הַ ֶזּ֜ה י֧וֹם הַ כִּ פּ ִֻר֣ים ה֗וּא ִֽמ ְק ָרא־קֹ ֙דֶ שׁ֙ יִהְ ֶי֣ה ָל ֶכ֔ם וְ עִ נִּיתֶ ֖ם
ַיהוה׃
אֶ ת־נ ְַפשֹׁתֵ י ֶכ֑ם וְ ִה ְק ַר ְבתֶּ ֥ם אִ שֶּׁ ֖ה ל ֽ ָ
ָל־מלָא ָכה֙ �֣א תַ ֲעשׂ֔וּ בְּ עֶ ֖צֶ ם הַ יּ֣וֹם הַ ֶזּ֑ה כִּ ֣י י֤וֹם כִּ פּ ִֻרים֙ ה֔וּא לְ כַפֵּ ֣ר ֲעלֵי ֶכ֔ם לִ פְ ֵנ֖י יְה ָו֥ה
)כח( וְ כ ְ
אֱ�הֵ י ֽ ֶכם׃
)כט( כִּ ֤י כָל־הַ ֶנּ֙פֶ שׁ֙ אֲשֶׁ ֣ר �ֽ א־תְ ֻע ֶנּ֔ה ְבּעֶ ֖צֶ ם הַ יּ֣וֹם הַ ֶזּ֑ה וְ נִכְ ְרתָ ֖ה ֽ ֵמעַ ֽ ֶמּיהָ ׃
ָל־מלָא ָכ֔ה בְּ עֶ ֖צֶ ם הַ יּ֣וֹם הַ ֶזּ֑ה וְ ֽ ַהאֲבַ ְדתִּ ֛י אֶ ת־הַ ֶנּ֥פֶ שׁ הַ הִ ֖וא
)ל( וְ כָל־הַ ֶנּ֗פֶ שׁ אֲשֶׁ ֤ר תַּ עֲשֶׂ ֙ה כּ ְ
ִמקֶּ ֶ֥רב עַ ֽ ָמּהּ׃
ל־מלָא ָכ֖ה �֣א תַ ֲעשׂ֑וּ חֻקַּ ֤ת ע ֹו ָלם֙ לְ דֹרֹ ֣תֵ י ֶכ֔ם ְבּכֹ ֖ל ֽ ֹמ ְשׁ ֹֽבתֵ י ֽ ֶכם׃
)לא( ָכּ ְ
)לב( שַׁ בַּ ֨ת שַׁ בָּ ת֥וֹן הוּא֙ ָל ֶכ֔ם וְ עִ נִּיתֶ ֖ם אֶ ת־נַפְ שֹׁתֵ י ֶכ֑ם בְּ ִת ְשׁעָ ֤ה לַחֹ ֶ֙דשׁ֙ בָּ עֶ ֶ֔רב מֵ עֶ ֶ֣רב עַ ד־עֶ ֶ֔רב
ִתּ ְשׁבְּ ת֖וּ שַׁ בַּ ְתּ ֽ ֶכם׃ )פ(
)לג( ַוי ְַדבֵּ ֥ר יְהוָ ֖ה אֶ ל־מֹ שֶׁ ֥ה לֵּאמֹֽ ר׃
)לד( ַדּבֵּ ֛ר אֶ ל־בְּ ֵנ֥י י ְִשׂ ָראֵ ֖ל לֵאמֹ ֑ר בַּ חֲ ִמשָּׁ ֨ה עָ שָׂ ֜ר י֗וֹם לַחֹ ֶ֤דשׁ הַ ְשּׁבִ יעִ י֙ הַ ֶזּ֔ה חַ ֧ג הַ ֻסּכּ֛וֹת ִשׁבְ עַ ֥ת
י ִָמ֖ים לַיהֹ ֽ ָוה׃
ָל־מ ֶל֥אכֶת עֲבֹ ָד֖ה �֥א תַ ע ֲֽשׂוּ׃
)לה( בַּ יּ֥וֹם הָ ִראשׁ֖וֹן ִמ ְק ָרא־קֹ ֶ֑דשׁ כּ ְ
שׁ יִהְ ֶי֨ה ָל ֶכ֜ם וְ הִ ְק ַרבְ תֶּ ֨ם
)לו( ִשׁבְ עַ ֣ת י ִָמ֔ים תַּ ְק ִר֥יבוּ אִ שֶּׁ ֖ה לַיהוָ ֑ה בַּ יּ֣וֹם הַ ְשּׁ ִמי ִנ֡י ִמ ְק ָרא־קֹ ֶד ֩
ָל־מ ֶל֥אכֶת עֲבֹ ָד֖ה �֥א תַ ע ֲֽשׂוּ׃
אִ שֶּׁ ֤ה ֽ ַליהוָ ה֙ עֲצֶ ֶ֣רת הִ ֔וא כּ ְ
וּמנְחָ ֛ה
ַיהו֗ה עֹ ָל֧ה ִ
ְהו֔ה אֲשֶׁ ר־תִּ ְק ְרא֥וּ אֹ תָ ֖ם ִמ ְק ָראֵ ֣י קֹ ֶ֑דשׁ לְ הַ ְק ִר֨יב אִ שֶּׁ ֜ה ל ָ
)לז( אֵ ֚לֶּה מ ֹוע ֲֵד֣י י ָ
ֶז֥בַ ח וּנְסָ כִ ֖ים ְדּבַ ר־י֥וֹם בְּ יו ֹֽמוֹ׃
וּמלְּ בַ ד֙ כָּל־נ ְִדב֣וֹתֵ י ֶכ֔ם
וּמלְּ בַ ֤ד כָּל־נ ְִד ֵרי ֶכם֙ ִ
וּמלְּ בַ ֣ד מַ תְּ ֽנוֹתֵ י ֶכ֗ם ִ
)לח( ִמלְּ בַ ֖ד שַׁ בְּ תֹ ֣ת יְּ הוָ ֑ה ִ
אֲשֶׁ ֥ר תִּ תְּ נ֖וּ לַיה ֽ ָוה׃
אָספְּ ֶכם֙ אֶ ת־תְּ בוּאַ ֣ת הָ אָ ֶ֔רץ תָּ חֹ ֥גּוּ אֶ ת־חַ ג־
)לט( אַ ֡� בַּ חֲ ִמשָּׁ ה֩ עָ שָׂ ֨ר י֜וֹם לַחֹ ֶ֣דשׁ הַ ְשּׁבִ יעִ ֗י בְּ ְ
יְה ָו֖ה ִשׁ ְבעַ ֣ת י ִָמ֑ים בַּ יּ֤וֹם ֽ ָה ִראשׁ ֹון֙ שַׁ בָּ ֔תוֹן וּבַ יּ֥ ֹום הַ ְשּׁ ִמי ִנ֖י שַׁ בָּ ֽתוֹן׃
)מ( וּלְ קַ ְחתֶּ ֨ם ָל ֶכ֜ם בַּ יּ֣וֹם הָ ִראשׁ֗וֹן פְּ ִר֨י עֵ ֤ץ הָ ָדר֙ כַּפֹּ ֣ת ְתּמָ ִר֔ים ַו ֲע ַנ֥ף עֵ ץ־עָ בֹ ֖ת וְ עַ ְרבֵ י־ ָנ֑חַ ל
ְהו֥ה אֱ�הֵ י ֶכ֖ם ִשׁבְ עַ ֥ת י ִָֽמים׃
וּשׂמַ ְחתֶּ ֗ם לִ פְ ֵנ֛י י ָ
ְ
)מא( וְ חַ גֹּ תֶ ֤ם אֹ ת ֹ ֙ו חַ ֣ג ֽ ַליהוָ ֔ה ִשׁבְ עַ ֥ת י ִָמ֖ים בַּ שָּׁ ָנ֑ה ֻחקַּ ֤ת ע ֹו ָלם֙ לְ דֹ ֹר֣תֵ י ֶכ֔ם בַּ חֹ ֶ֥דשׁ הַ ְשּׁבִ יעִ ֖י
תָּ חֹ ֥גּוּ אֹ ֽת ֹו׃
ָל־האֶ זְ ָרח֙ בְּ י ְִשׂ ָראֵ ֔ל י ְֵשׁב֖וּ בַּ סּ ֹֻֽכּת׃
)מב( בַּ סֻּכֹּ ֥ת תֵּ ְשׁב֖וּ ִשׁבְ עַ ֣ת י ִָמ֑ים כּ ֽ ָ
ת־בּ ֵנ֣י י ְִשׂ ָראֵ ֔ל ְבּהוֹצִ יאִ ֥י אוֹתָ ֖ם מֵ אֶ ֶ֣רץ
)מג( לְ מַ עַ ן֮ י ְֵדע֣וּ דֹ ֽ ֹרתֵ י ֶכם֒ כִּ ֣י בַ ֻסּכּ֗וֹת הוֹשַׁ ְ֙בתִּ י֙ אֶ ְ
ִמ ְצ ָ ֑ריִם ֲא ִנ֖י יְה ָו֥ה אֱ�הֵ י ֽ ֶכם׃
)מד( וַ י ְַדבֵּ ֣ר מֹ שֶׁ ֔ה אֶ ת־מֹ ע ֲֵד֖י יְה ָו֑ה אֶ ל־בְּ ֵנ֖י י ְִשׂ ָר ֽ ֵאל׃ )פ(

)א( וַ י ְַדבֵּ ֥ר יְה ָו֖ה אֶ ל־מֹ שֶׁ ֥ה לֵּאמֹֽ ר׃
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)ב( צַ ֚ו אֶ ת־בְּ ֵנ֣י י ְִשׂ ָראֵ ֔ל וְ אָמַ ְרתָּ ֖ ֲאלֵהֶ ֑ם אֶ ת־קָ ְרבָּ ִנ֨י ל ְַח ִמ֜י לְ אִ שַּׁ ֗י ֵר֚יחַ ִנֽיחֹ ִח֔י תִּ ְשׁ ְמר֕וּ לְ הַ ְק ִר֥יב
לִ ֖י בְּ מ ֹוע ֲֽדוֹ׃
ימ֛ם ְשׁ ַ֥ניִם ַליּ֖וֹם
)ג( וְ אָמַ ְרתָּ ֣ לָהֶ ֔ם ֶז֚ה ֽ ָהאִ שֶּׁ ֔ה אֲשֶׁ ֥ר תַּ ְק ִר֖יבוּ לַיהוָ ֑ה כְּ בָ ִשׂ֨ים בְּ ֵנֽי־שָׁ ָנ֧ה תְ ִמ ִ
עֹ ָל֥ה תָ ִֽמיד׃
)ד( אֶ ת־הַ ֶכּ֥בֶ שׂ אֶ חָ ֖ד תַּ עֲשֶׂ ֣ה בַ ֹבּ֑קֶ ר וְ אֵ ת֙ הַ ֶכּ֣בֶ שׂ הַ שֵּׁ ִנ֔י תַּ עֲשֶׂ ֖ה בֵּ ֥ין ֽ ָהעַ ְר ֽ ָבּיִם׃
)ה( וַ ע ֲִשׂ ִיר֧ית הָ אֵ יפָ ֛ה סֹ ֖לֶת לְ ִמנְחָ ֑ה בְּ לוּ ָל֛ה ְבּשֶׁ ֥מֶ ן כּ ִָת֖ית ְרבִ יעִ ֥ת הַ ִֽהין׃
יהוה׃
)ו( עֹ ַל֖ת תָּ ִמ֑יד הָ עֲ שֻׂ ָיה֙ בְּ הַ ֣ר סִ י ַנ֔י לְ ֵר֣יחַ נִיחֹ ֔חַ אִ שֶּׁ ֖ה ֽ ַל ֽ ָ
)ז( וְ נִסְ כּ ֹ ֙ו ְרבִ ִיע֣ת הַ הִ ֔ין ַל ֶכּ֖בֶ שׂ הָ אֶ חָ ֑ד בַּ קֹּ ֶ֗דשׁ הַ סֵּ ֛� ֶנ֥סֶ � שֵׁ ָכ֖ר לַיה ֽ ָוה׃
)ח( וְ אֵ ת֙ הַ ֶכּ֣בֶ שׂ הַ שֵּׁ ִנ֔י תַּ עֲשֶׂ ֖ה בֵּ ֣ין ֽ ָהעַ ְרבָּ ֑ ִים כְּ ִמנְחַ ֨ת הַ ֹבּ֤קֶ ר וּכְ נִסְ כּ ֹו֙ תַּ עֲשֶׂ ֔ה אִ שֵּׁ ֛ה ֵר֥יחַ נִיחֹ ֖חַ
ַיהוה׃ )פ(
ל ָֽ
וּשׁ ֵנ֣י עֶ ְשׂרֹ ִנ֗ים סֹ ֧לֶת ִמנְחָ ֛ה בְּ לוּ ָל֥ה בַ שֶּׁ ֖מֶ ן
ימ֑ם ְ
)ט( וּבְ י ֹום֙ הַ שַּׁ בָּ ֔ת ְשׁ ֽ ֵני־כְ בָ ִשׂ֥ים בְּ ֵנֽי־שָׁ ָנ֖ה ְתּ ִמ ִ
וְ נִסְ כּֽ וֹ׃
)י( עֹ ַל֥ת שַׁ בַּ ֖ת בְּ שַׁ בַּ תּ֑ ֹו עַ ל־עֹ ַל֥ת הַ תָּ ִמ֖יד וְ נִסְ ֽ ָכּהּ׃ )ס(
)יא( וּבְ ָראשֵׁ י֙ חָ ְדשֵׁ י ֶכ֔ם תַּ ְק ִר֥יבוּ עֹ ָל֖ה לַיהוָ ֑ה פָּ ִר֨ים בְּ ֵנֽי־בָ קָ ֤ר ְשׁ ַ֙נ ִים֙ וְ אַ ֣יִל אֶ חָ ֔ד כְּ בָ ִשׂ֧ים בְּ נֵי־
ימם׃
שָׁ ָנ֛ה ִשׁבְ עָ ֖ה תְּ ִמ ִֽ
וּשׁ ֵנ֣י עֶ ְשׂרֹ ִנ֗ים סֹ ֤לֶת ִמנְחָ ה֙
וּשׁ�שָׁ ֣ה עֶ ְשׂרֹ ִנ֗ים סֹ ֤לֶת ִמנְחָ ה֙ בְּ לוּ ָל֣ה בַ שֶּׁ ֔מֶ ן לַפָּ ֖ר הָ אֶ חָ ֑ד ְ
)יב( ְ
ְבּלוּ ָל֣ה בַ שֶּׁ ֔מֶ ן לָאַ ֖יִל ֽ ָהאֶ ֽ ָחד׃
ַיהוה׃
)יג( וְ עִ שָּׂ רֹ ֣ן ִעשָּׂ ֗רוֹן סֹ ֤לֶת ִמנְחָ ֙ה בְּ לוּ ָל֣ה בַ שֶּׁ ֔מֶ ן ַל ֶכּ֖בֶ שׂ הָ אֶ חָ ֑ד עֹ ָלה֙ ֵר֣יחַ נִיחֹ ֔חַ אִ שֶּׁ ֖ה ל ֽ ָ
ישׁ֧ת הַ ִה֣ין לָאַ ֗יִל ְוּרבִ יעִ ֥ת הַ הִ ֛ין ַל ֶכּ֖בֶ שׂ ָ֑ייִן ֹז֣את
וּשׁלִ ִ
)יד( וְ נִסְ כֵּיהֶ ֗ם חֲצִ ֣י הַ ִהין֩ יִהְ ֶי֨ה לַפָּ ֜ר ְ
עֹ ַל֥ת חֹ ֶ֙דשׁ֙ בְּ חָ ְדשׁ֔ ֹו לְ חָ ְדשֵׁ ֖י הַ שָּׁ ָנֽה׃
וּשׂ ִע֨יר עִ זִּ ֥ים אֶ חָ ֛ד לְ חַ טָּ ֖את לַיהוָ ֑ה עַ ל־עֹ ַל֧ת הַ תָּ ִמ֛יד יֵעָ שֶׂ ֖ה וְ נ ְִסכּֽ וֹ׃ )ס(
)טו( ְ
אַרבָּ עָ ֥ה עָ שָׂ ֛ר י֖וֹם לַחֹ ֶ֑דשׁ פֶּ ֖סַ ח לַיה ֽ ָוה׃
)טז( וּבַ חֹ ֶ֣דשׁ הָ ִראשׁ֗וֹן ְבּ ְ
)יז( וּבַ חֲ ִמשָּׁ ֨ה עָ שָׂ ֥ר ֛יוֹם לַחֹ ֶ֥דשׁ הַ ֶזּ֖ה חָ ֑ג ִשׁבְ עַ ֣ת י ִָמ֔ים מַ צּ֖וֹת יֵאָ ֽ ֵכל׃
ָל־מ ֶל֥אכֶת עֲבֹ ָד֖ה �֥א תַ ע ֲֽשׂוּ׃
)יח( בַּ יּ֥וֹם הָ ִראשׁ֖וֹן ִמ ְק ָרא־קֹ ֶ֑דשׁ כּ ְ
)יט( וְ ִה ְק ַרבְ תֶּ ֨ם אִ שֶּׁ ֤ה עֹ ָלה֙ ֽ ַליהוָ ֔ה פָּ ִר֧ים בְּ נֵי־בָ קָ ֛ר ְשׁ ַנ֖יִם וְ אַ ֣יִל אֶ חָ ֑ד וְ ִשׁבְ עָ ֤ה כְ בָ ִשׂים֙ בְּ ֵ֣ני
ימ֖ם יִהְ י֥וּ ָל ֽ ֶכם׃
שָׁ ָנ֔ה תְּ ִמ ִ
וּשׁ ֵנ֧י עֶ ְשׂרֹ ִנ֛ים לָאַ ֖יִל תַּ ע ֲֽשׂוּ׃
וּמנְחָ תָ ֔ם סֹ ֖לֶת ְבּלוּ ָל֣ה בַ שָּׁ ֑מֶ ן ְשׁ�שָׁ ֨ה עֶ ְשׂרֹ ִנ֜ים לַפָּ ֗ר ְ
)כ( ִ ֨
)כא( עִ שָּׂ ר֤וֹן עִ שָּׂ ר ֹון֙ תַּ עֲשֶׂ ֔ה ַל ֶכּ֖בֶ שׂ הָ אֶ חָ ֑ד לְ ִשׁבְ עַ ֖ת הַ כְּ בָ ִֽשׂים׃
וּשׂעִ ֥יר חַ טָּ ֖את אֶ חָ ֑ד לְ כַפֵּ ֖ר ֲעלֵי ֽ ֶכם׃
)כב( ְ
ת־אלֶּה׃
)כג( ִמלְּ בַ ד֙ עֹ ַל֣ת הַ ֹבּ֔קֶ ר אֲשֶׁ ֖ר לְ עֹ ַל֣ת הַ תָּ ִמ֑יד תַּ ֲעשׂ֖וּ אֶ ֽ ֵ
)כד( כָּאֵ ֜לֶּה תַּ ֲעשׂ֤וּ לַיּ ֹום֙ ִשׁבְ עַ ֣ת י ִָמ֔ים ֶל֛חֶ ם ִאשֵּׁ ֥ה ֽ ֵריחַ ־נִיחֹ ֖חַ לַיה ָו֑ה עַ ל־ע ֹו ַל֧ת הַ תָּ ִמ֛יד יֵעָ שֶׂ ֖ה
וְ נִסְ כּֽ וֹ׃
ָל־מ ֶל֥אכֶת עֲבֹ ָד֖ה �֥א תַ ע ֲֽשׂוּ׃ )ס(
)כה( וּבַ יּ ֹום֙ הַ ְשּׁ ִביעִ ֔י ִמ ְק ָרא־קֹ ֶ֖דשׁ יִהְ ֶי֣ה ָל ֶכ֑ם כּ ְ
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)א( וּבַ חֹ ֶ֨דשׁ הַ ְשּׁבִ יעִ ֜י בְּ אֶ חָ ֣ד ַלחֹ ֶ֗דשׁ ִֽמ ְק ָרא־קֹ ֶ֙דשׁ֙ יִהְ ֶי֣ה ָל ֶכ֔ם כָּל־מְ ֶל֥אכֶת ֲע ֹב ָד֖ה �֣א תַ ֲעשׂ֑וּ
י֥וֹם ְתּרוּעָ ֖ה יִהְ ֶי֥ה ָל ֽ ֶכם׃
)ב( וַ ע ֲִשׂיתֶ ֨ם עֹ ָל֜ה לְ ֵר֤יחַ נִיחֹ ֙חַ ֙ ֽ ַליה ָו֔ה פַּ ֧ר בֶּ ן־בָּ קָ ֛ר אֶ חָ ֖ד אַ ֣יִל אֶ חָ ֑ד כְּבָ ִשׂ֧ים בְּ נֵי־שָׁ ָנ֛ה ִשׁבְ עָ ֖ה
ימם׃
תְּ ִמ ִֽ
וּמנְחָ תָ ֔ם סֹ ֖לֶת בְּ לוּ ָל֣ה בַ שָּׁ ֑מֶ ן ְשׁ�שָׁ ֤ה עֶ ְשׂרֹ נִים֙ לַפָּ ֔ר ְשׁ ֵנ֥י עֶ ְשׂרֹ ִנ֖ים ל ֽ ָָאיִל׃
)ג( ִ
)ד( וְ עִ שָּׂ ֣רוֹן אֶ חָ ֔ד ַל ֶכּ֖בֶ שׂ הָ אֶ חָ ֑ד לְ ִשׁבְ עַ ֖ת הַ כְּ בָ ִֽשׂים׃
יר־עזִּ ֥ים אֶ חָ ֖ד חַ טָּ ֑את לְ כַפֵּ ֖ר ֲעלֵי ֽ ֶכם׃
וּשׂ ִע ִ
)ה( ְ
וּמנְחָ תָ ֔הּ וְ נִסְ כֵּיהֶ ֖ם כְּ ִמ ְשׁפָּ טָ ֑ם לְ ֵר֣יחַ נִיחֹ ֔חַ
וּמנְחָ תָ ֗הּ וְ עֹ ַל֤ת הַ תָּ ִמיד֙ ִ
)ו( ִמלְּ בַ ד֩ עֹ ַל֨ת הַ חֹ ֶ֜דשׁ ִ
ַיהוה׃ )ס(
אִ שֶּׁ ֖ה ל ֽ ָ
)ז( וּבֶ עָ שׂ ֹור֩ לַחֹ ֶ֨דשׁ הַ ְשּׁבִ יעִ ֜י הַ ֶזּ֗ה ִֽמ ְק ָרא־קֹ ֶ֙דשׁ֙ יִהְ ֶי֣ה ָל ֶכ֔ם וְ עִ נִּיתֶ ֖ם אֶ ת־נַפְ שֹׁתֵ י ֶכ֑ם כָּל־
ְמלָא ָכ֖ה �֥א תַ ע ֲֽשׂוּ׃
)ח( וְ הִ ְק ַר ְבתֶּ ֨ם עֹ ָל֤ה ֽ ַליהוָ ה֙ ֵר֣יחַ נִיחֹ ֔חַ פַּ ֧ר בֶּ ן־בָּ קָ ֛ר אֶ חָ ֖ד אַ ֣יִל אֶ חָ ֑ד כְּבָ ִשׂ֤ים בְּ ֵנֽי־שָׁ ָנה֙ ִשׁבְ עָ ֔ה
ימ֖ם יִהְ י֥וּ ָל ֽ ֶכם׃
תְּ ִמ ִ
וּמנְחָ תָ ֔ם סֹ ֖לֶת בְּ לוּ ָל֣ה בַ שָּׁ ֑מֶ ן ְשׁ�שָׁ ֤ה עֶ ְשׂרֹ נִים֙ לַפָּ ֔ר ְשׁ ֵני֙ עֶ ְשׂרֹ ִנ֔ים לָאַ ֖יִל הָ אֶ ֽ ָחד׃ )י(
)ט( ִ
עִ שָּׂ ר ֹון֙ עִ שָּׂ ר֔וֹן ַל ֶכּ֖בֶ שׂ הָ אֶ חָ ֑ד לְ ִשׁבְ עַ ֖ת הַ כְּ בָ ִֽשׂים׃
ֵיהם׃
וּמנְחָ תָ ֖הּ וְ נִסְ כּ ֽ ֶ
)יא( ְשׂ ִעיר־עִ זִּ ֥ים אֶ חָ ֖ד חַ טָּ ֑את ִמלְּ בַ ֞ד חַ טַּ ֤את הַ כִּ פּ ִֻרים֙ וְ עֹ ַל֣ת הַ תָּ ִמ֔יד ִ
)פ(
ָל־מ ֶל֥אכֶת ֲע ֹב ָד֖ה �֣א
)יב( וּבַ חֲ ִמשָּׁ ה֩ עָ שָׂ ֨ר י֜וֹם לַחֹ ֶ֣דשׁ הַ ְשּׁבִ ִיע֗י ִֽמ ְקרָ א־קֹ ֶ֙דשׁ֙ יִהְ ֶי֣ה ָל ֶכ֔ם כּ ְ
ַיהו֖ה ִשׁ ְבעַ ֥ת י ִָֽמים׃
תַ ֲעשׂ֑וּ וְ חַ גֹּתֶ ֥ם חַ ֛ג ל ָ
)יג( וְ ִה ְק ַרבְ תֶּ ֨ם עֹ ָל֜ה אִ שֵּׁ ֨ה ֵר֤יחַ נִיחֹ ֙חַ ֙ ֽ ַליהוָ ֔ה פָּ ִר֧ים בְּ נֵי־בָ קָ ֛ר ְשׁ�שָׁ ֥ה עָ שָׂ ֖ר אֵ ילִ ֣ם ְשׁ ָנ֑יִם
ימ֥ם יִהְ ֽיוּ׃
אַרבָּ עָ ֥ה עָ שָׂ ֖ר תְּ ִמ ִ
כְּ בָ ִשׂ֧ים בְּ ֵנֽי־שָׁ ָנ֛ה ְ
וּמ ְנחָ תָ ֔ם סֹ ֖לֶת בְּ לוּ ָל֣ה בַ שָּׁ ֑מֶ ן ְשׁ�שָׁ ֨ה עֶ ְשׂרֹ ִנ֜ים לַפָּ ֣ר ֽ ָהאֶ חָ ֗ד לִ ְשׁ�שָׁ ֤ה עָ שָׂ ר֙ פָּ ִר֔ים ְשׁ ֵ֤ני
)יד( ִ
ילם׃
עֶ ְשׂרֹ נִים֙ לָאַ ֣יִל ֽ ָהאֶ חָ ֔ד לִ ְשׁ ֵנ֖י הָ אֵ ִֽ
אַרבָּ עָ ֥ה עָ שָׂ ֖ר כְּ בָ ִֽשׂים׃
)טו( וְ ִעשָּׂ רׄוֹ ן֙ עִ שָּׂ ר֔וֹן ַל ֶכּ֖בֶ שׂ הָ אֶ חָ ֑ד לְ ְ
וּשׂ ִעיר־עִ זִּ ֥ים אֶ חָ ֖ד חַ טָּ ֑את ִמלְּ בַ ד֙ עֹ ַל֣ת הַ תָּ ִמ֔יד ִמנְחָ תָ ֖הּ וְ נ ְִס ֽ ָכּהּ׃ )ס(
)טז( ְ
אַרבָּ עָ ֥ה עָ שָׂ ֖ר
)יז( וּבַ ֣יּוֹם הַ שֵּׁ ִנ֗י פָּ ִר֧ים בְּ נֵי־בָ קָ ֛ר ְשׁ ֵנ֥ים עָ שָׂ ֖ר אֵ ילִ ֣ם ְשׁ ָנ֑יִם כְּ בָ ִשׂ֧ים בְּ נֵי־שָׁ ָנ֛ה ְ
ימם׃
תְּ ִמ ִֽ
וּמ ְנחָ תָ ֣ם וְ נִסְ כֵּיהֶ ֡ם ַל֠פָּ ִרים לָאֵ ילִ ֧ם וְ לַכְּ בָ ִשׂ֛ים בְּ ִמ ְספָּ ָר֖ם כּ ִַמּ ְשׁ ֽ ָפּט׃
)יח( ִ
ֵיהם׃ )ס(
וּמנְחָ תָ ֖הּ וְ נ ְִסכּ ֽ ֶ
וּשׂ ִעיר־עִ זִּ ֥ים אֶ חָ ֖ד חַ טָּ ֑את ִמלְּ בַ ד֙ עֹ ַל֣ת הַ תָּ ִמ֔יד ִ
)יט( ְ
ימם׃
אַרבָּ עָ ֥ה עָ שָׂ ֖ר תְּ ִמ ִֽ
ישׁ֛י פָּ ִר֥ים עַ ְשׁתֵּ י־עָ שָׂ ֖ר אֵ ילִ ֣ם ְשׁ ָ֑ניִם כְּ בָ ִשׂ֧ים בְּ נֵי־שָׁ ָנ֛ה ְ
)כ( וּבַ יּ֧וֹם הַ ְשּׁלִ ִ
וּמנְחָ תָ ֣ם וְ נ ְִסכֵּיהֶ ֡ם ַ ֠לפָּ ִרים לָאֵ ילִ ֧ם וְ לַכְּ בָ ִשׂ֛ים בְּ ִמ ְספָּרָ ֖ם כּ ִַמּ ְשׁ ֽ ָפּט׃
)כא( ִ
וּמנְחָ תָ ֖הּ וְ נִסְ ֽ ָכּהּ׃ )ס(
וּשׂ ִע֥יר חַ טָּ ֖את אֶ חָ ֑ד ִמלְּ בַ ד֙ עֹ ַל֣ת הַ תָּ ִמ֔יד ִ
)כב( ְ
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ימם׃
)כג( וּבַ יּ֧וֹם הָ ְר ִביעִ ֛י פָּ ִר֥ים עֲשָׂ ָר֖ה אֵ ילִ ֣ם ְשׁ ָ֑ניִם כְּ בָ ִשׂ֧ים בְּ ֵנֽי־שָׁ ָנ֛ה אַ ְרבָּ עָ ֥ה עָ שָׂ ֖ר תְּ ִמ ִֽ
)כד( ִמנְחָ תָ ֣ם וְ נִסְ כֵּיהֶ ֡ם ַל֠פָּ ִרים לָאֵ ילִ ֧ם וְ לַכְּ בָ ִשׂ֛ים בְּ ִמ ְספָּ ָר֖ם כּ ִַמּ ְשׁ ֽ ָפּט׃
וּשׂ ִעיר־עִ זִּ ֥ים אֶ חָ ֖ד חַ טָּ ֑את מִ לְּ בַ ד֙ עֹ ַל֣ת הַ תָּ ִמ֔יד ִמנְחָ תָ ֖הּ וְ נִסְ ֽ ָכּהּ׃ )ס(
)כה( ְ
ימם׃
אַרבָּ עָ ֥ה עָ שָׂ ֖ר תְּ ִמ ִֽ
ישׁי פָּ ִר֥ים תִּ ְשׁעָ ֖ה אֵ ילִ ֣ם ְשׁ ָ֑נ ִים כְּ בָ ִשׂ֧ים בְּ ֵנֽי־שָׁ ָנ֛ה ְ
)כו( וּבַ ֧יּוֹם הַ חֲ ִמ ִ ֛
וּמ ְנחָ תָ ֣ם וְ נִסְ כֵּיהֶ ֡ם ַל֠פָּ ִרים לָאֵ ילִ ֧ם וְ לַכְּ בָ ִשׂ֛ים בְּ ִמ ְספָּרָ ֖ם כּ ִַמּ ְשׁ ֽ ָפּט׃
)כז( ִ
וּמנְחָ תָ ֖הּ וְ נִסְ ֽ ָכּהּ׃ )ס(
וּשׂ ִע֥יר חַ טָּ ֖את אֶ חָ ֑ד ִמלְּ בַ ד֙ עֹ ַל֣ת הַ תָּ ִ ֔מיד ִ
)כח( ְ
ימם׃
אַרבָּ עָ ֥ה עָ שָׂ ֖ר תְּ ִמ ִֽ
)כט( וּבַ יּ֧וֹם הַ ִשּׁ ִשּׁ֛י פָּ ִר֥ים ְשׁמֹ ָנ֖ה אֵ ילִ ֣ם ְשׁ ָ֑ניִם כְּ בָ ִשׂ֧ים בְּ נֵי־שָׁ ָנ֛ה ְ
וּמנְחָ תָ ֣ם וְ נ ְִסכֵּיהֶ ֡ם ַל֠פָּ ִרים לָאֵ ילִ ֧ם וְ לַכְּ בָ ִשׂ֛ים בְּ ִמסְ פָּ ָר֖ם כּ ִַמּ ְשׁ ֽ ָפּט׃
)ל( ִ
וּשׂ ִע֥יר חַ טָּ ֖את אֶ חָ ֑ד מִ לְּ בַ ד֙ עֹ ַל֣ת הַ תָּ ִמ֔יד ִמנְחָ תָ ֖הּ וּנְסָ ֽ ֶכיהָ ׃ )פ(
)לא( ְ
ימם׃
אַרבָּ עָ ֥ה עָ שָׂ ֖ר תְּ ִמ ִֽ
)לב( וּבַ יּ֧וֹם הַ ְשּׁבִ יעִ ֛י פָּ ִר֥ים ִשׁבְ עָ ֖ה אֵ ילִ ֣ם ְשׁ ָ֑נ ִים כְּ בָ ִשׂ֧ים בְּ נֵי־שָׁ ָנ֛ה ְ
פָּטם׃
)לג( וּ ִמ ְנחָ תָ ֣ם וְ נ ְִסכֵּהֶ ֡ם ַל֠פָּ ִרים לָאֵ ילִ ֧ם וְ לַכְּ בָ ִשׂ֛ים בְּ ִמסְ פָּ ָר֖ם כְּ ִמ ְשׁ ֽ ָ
וּשׂעִ ֥יר חַ טָּ ֖את אֶ חָ ֑ד מִ לְּ בַ ד֙ עֹ ַל֣ת הַ תָּ ִמ֔יד ִמנְחָ תָ ֖הּ וְ נִסְ ֽ ָכּהּ׃ )פ(
)לד( ְ
ָל־מ ֶל֥אכֶת ֲעבֹ ָד֖ה �֥א תַ ע ֲֽשׂוּ׃
לה( בַּ יּ ֹום֙ הַ ְשּׁ ִמי ִנ֔י עֲצֶ ֶ֖רת תִּ הְ ֶי֣ה ָל ֶכ֑ם כּ ְ
)לו( וְ הִ ְק ַר ְבתֶּ ֨ם עֹ ָל֜ה אִ שֵּׁ ֨ה ֵר֤יחַ נִיחֹ ֙חַ ֙ ֽ ַליהוָ ֔ה פַּ ֥ר אֶ חָ ֖ד אַ ֣יִל אֶ חָ ֑ד כְּבָ ִשׂ֧ים בְּ נֵי־שָׁ ָנ֛ה ִשׁבְ עָ ֖ ה
ימם׃
תְּ ִמ ִֽ
)לז( ִמנְחָ תָ ֣ם וְ נִסְ כֵּיהֶ ֗ם לַפָּ ֨ר לָאַ ֧יִל וְ לַכְּ בָ ִשׂ֛ים בְּ ִמסְ פָּ ָר֖ם כּ ִַמּ ְשׁ ֽ ָפּט׃
וּמנְחָ תָ ֖הּ וְ נ ְִס ֽ ָכּהּ׃
וּשׂעִ ֥יר חַ טָּ ֖את אֶ חָ ֑ד ִמלְּ בַ ד֙ עֹ ַל֣ת הַ תָּ ִמ֔יד ִ
)לח( ְ
)לט( אֵ ֛לֶּה תַּ ֲעשׂ֥וּ לַיהוָ ֖ה בְּ מ ֹוע ֲֵדי ֶכ֑ם לְ בַ ֨ד ִמנּ ְִד ֵרי ֶכ֜ם וְ נ ְִדבֹתֵ י ֶכ֗ם לְ עֹ �ֽ תֵ י ֶכם֙ וּלְ ִמנְחֹ ֣תֵ י ֶכ֔ם
וּלְ נ ְִסכֵּי ֶכ֖ם וּלְ שַׁ לְ מֵ י ֽ ֶכם׃

)א( שָׁ מ ֹור֙ אֶ ת־חֹ ֶ֣דשׁ הָ אָבִ ֔יב וְ עָ ִשׂ֣יתָ פֶּ ֔סַ ח לַיה ָו֖ה אֱ�הֶ ֑י� כִּ ֞י בְּ חֹ ֶ֣דשׁ ֽ ָהאָבִ ֗יב הוֹצִ ֨י ֲא�֜ יְה ָו֧ה
אֱ�הֶ ֛י� ִמ ִמּ ְצ ַ ֖ריִם ֽ ָל ְילָה׃
ַיהו֥ה אֱ�הֶ ֖י� צֹ ֣אן וּבָ קָ ֑ר בַּ מָּ ק ֹום֙ אֲשֶׁ ר־י ְִבחַ ֣ר יְה ָו֔ה לְ שַׁ ֵכּ֥ן ְשׁמ֖ ֹו ֽ ָשׁם׃
)ב( וְ זָבַ ְ֥חתָּ פֶּ ֛סַ ח ל ָ
)ג( �א־תֹ א ַכ֤ל עָ לָיו֙ חָ מֵ ֔ץ ִשׁבְ עַ ֥ת י ִָמ֛ים ֽ ֹתּאכַל־עָ ָל֥יו מַ צּ֖וֹת ֶל֣חֶ ם עֹ ֑נִי כִּ ֣י בְ ִחפָּ ז֗וֹן יָצָ ֙אתָ ֙ מֵ אֶ ֶ֣רץ
ִמ ְצ ַ ֔ריִם לְ מַ ֣עַ ן תִּ זְ כֹּ ר֔ אֶ ת־י֤וֹם ֽ ֵצאתְ �֙ מֵ אֶ ֶ֣רץ ִמצְ ַ ֔ריִם כֹּ ֖ל יְמֵ ֥י חַ ֽ ֶיּי�׃
)ד( וְ �ֽ א־י ֵָראֶ ֨ה לְ �֥ שְׂ אֹ ֛ר בְּ כָל־גְּ בֻלְ �֖ ִשׁ ְבעַ ֣ת י ִָמ֑ים וְ �א־יָלִ ֣ין ִמן־הַ בָּ שָׂ ֗ר אֲשֶׁ ֨ר תִּ זְ בַּ ֥ח בָּ עֶ ֶ֛רב
בַּ יּ֥וֹם הָ ִראשׁ֖וֹן ַל ֹֽבּקֶ ר׃
)ה( �֥א תוּ ַכ֖ל לִ זְ ֹבּ֣חַ אֶ ת־הַ פָּ ֑סַ ח בְּ אַחַ ֣ד ְשׁעָ ֶר֔י� אֲשֶׁ ר־יְה ָו֥ה אֱ�הֶ ֖י� נֹ תֵ ֥ן ֽ ָל�׃
ְהו֤ה אֱ�הֶ ֙י�֙ לְ שַׁ ֵכּ֣ן ְשׁמ֔ ֹו שָׁ ֛ם תִּ זְ בַּ ֥ח אֶ ת־הַ פֶּ ֖סַ ח בָּ עָ ֶ֑רב
)ו( כִּ ֠י ִֽאם־אֶ ל־הַ מָּ ק֞וֹם אֲשֶׁ ר־י ְִבחַ ֨ר י ָ
כְּ ב֣וֹא הַ שֶּׁ ֔מֶ שׁ מ ֹועֵ ֖ד ֽ ֵצאתְ �֥ ִמ ִמּצְ ֽ ָריִם׃
וּבשַּׁ לְ תָּ ֙ וְ אָ ֣כַלְ תָּ ֔ בַּ מָּ ק֕וֹם אֲשֶׁ ֥ר י ְִבחַ ֛ר יְה ָו֥ה אֱ�הֶ ֖י� בּ֑ ֹו וּפָ ִנ֣יתָ בַ ֹבּ֔קֶ ר וְ הָ לַכְ תָּ ֖ לְ אֹ הָ ֽ ֶלי�׃
)ז( ִ
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ַיהו֣ה אֱ�הֶ ֔י� �֥א תַ עֲשֶׂ ֖ה ְמלָא ֽ ָכה׃
)ח( שֵׁ ֥שֶׁ ת י ִָמ֖ים תֹּ א ַכ֣ל מַ צּ֑וֹת וּבַ יּ֣וֹם הַ ְשּׁבִ ִיע֗י עֲצֶ ֶ֙רת֙ ל ָ
)ס(

ת־הח ִֻקּ֖ים הָ ֽ ֵאלֶּה׃ )פ(
)יב( וְ ָ ֣זכ ְַרתָּ ֔ כִּ י־עֶ ֥בֶ ד הָ ִי֖יתָ ְבּ ִמצְ ָ ֑ריִם וְ שָׁ מַ ְרתָּ ֣ וְ עָ ִשׂ֔יתָ אֶ ֽ ַ
וּמיִּ ְק ֽ ֶב�׃
)יג( חַ ֧ג הַ ֻסּכֹּ ֛ת תַּ עֲשֶׂ ֥ה לְ �֖ ִשׁבְ עַ ֣ת י ִָמ֑ים ְבּאָ ֨סְ פְּ ֔� ִֽמגּ ְָר ְנ�֖ ִ
וּבתֶּ ֙�֙ וְ עַ ְב ְדּ ֣� וַ אֲמָ תֶ ֔� וְ הַ לֵּוִ ֗י וְ הַ ֵגּ֛ר וְ הַ ָיּת֥וֹם וְ הָ אַלְ מָ ָנ֖ה אֲשֶׁ ֥ר
)יד( וְ שָׂ מַ ְחתָּ ֖ בְּ חַ ֶגּ֑� אַ תָּ ֨ה וּבִ ְנ ֤� ִ
בִּ ְשׁעָ ֽ ֶרי�׃
ְהו֣ה אֱ�הֶ ֗י�
ַיהו֣ה אֱ�הֶ ֔י� בַּ מָּ ק֖וֹם אֲשֶׁ ר־יִבְ חַ ֣ר יְהוָ ֑ה ִכּ֣י יְבָ ֶרכְ �֞ י ָ
)טו( ִשׁבְ עַ ֣ת י ִָמ֗ים תָּ חֹ ג֙ ל ָ
וּבכֹ ל֙ מַ עֲשֵׂ ֣ה י ֶָד֔י� וְ הָ ִי֖יתָ אַ ֥� שָׂ ֽ ֵמחַ ׃
בוּאתְ �֙ ְ
ְבּכֹ ֤ל ְתּ ֽ ָ
כוּר�֜ אֶ ת־פְּ ֵנ֣י ׀ יְה ָו֣ה אֱ�הֶ ֗י� בַּ מָּ ק ֹום֙ אֲשֶׁ ֣ר יִבְ חָ ֔ר
)טז( שָׁ ל֣וֹשׁ פְּ עָ ִמ֣ים ׀ בַּ שָּׁ ָנ֡ה י ֵָראֶ ֨ה כָל־זְ ְ
יקם׃
וּבחַ ֥ג הַ שָּׁ ֻבע֖וֹת וּבְ חַ ֣ג הַ ֻסּכּ֑וֹת וְ �֧א י ֵָראֶ ֛ה אֶ ת־פְּ ֵנ֥י יְהוָ ֖ה ֵר ֽ ָ
בְּ חַ ֧ג הַ מַּ צּ֛וֹת ְ

)כב( הַ אוֹתִ ֨י �א־תִ ָיר֜אוּ ְנאֻם־יְהֹ וָ ֗ה אִ ֤ם ִמפָּ ַני֙ �֣א תָ ִח֔ילוּ אֲשֶׁ ר־ שַׂ ֤מְ תִּ י ח ֹול֙ גְּ ב֣וּל ַל ָיּ֔ם חָ ק־
ע ֹו ָל֖ם וְ �֣א יַעַ בְ ֶ ֑רנְהוּ וַ ִֽיּתְ ָגּעֲשׁוּ֙ וְ �֣א יוּ ָכ֔לוּ וְ הָ מ֥וּ ַג ָלּ֖יו וְ �֥א יַעַ בְ רֻֽ נְהוּ:
)כג( וְ לָעָ ֤ם הַ ֶזּה֙ הָ ָי֔ה ֵל֖ב סו ֵֹר֣ר וּמו ֶֹר֑ה סָ ֖רוּ וַ ֵיּ ֽ ֵלכוּ:
א־אָמר֣וּ בִ לְ בָ בָ ֗ם ִנ ָ֤ירא ָנא֙ אֶ ת־יְהֹ ָו֣ה אֱ�הֵ ֔ינוּ הַ נֹּ תֵ ֗ן ֶגּ֛שֶׁ ם וירה יו ֶֹר֥ה וּמַ לְ ק֖וֹשׁ בְּ ִעתּ֑ ֹו
ְ
)כד( וְ �ֽ
ְשׁ ֻבע֛וֹת חֻ קּ֥וֹת קָ צִ ֖יר י ְִשׁמָ ר־ ֽ ָלנוּ:
שבועות חוקות קציר  -שבעה שבועות שחקק לנו בהן שתי חוקות קציר חק העומר
וחק שתי הלחם:
ישמר לנו  -שיהא הקציר בזמנו:

שבועות חקות קציר ישמור לנו  -אותם שבועות מחקות קציר ישמור לנו שלא ירד
מטר בימי הקציר שלא יפסיד הקציר וזהו חק הקציר ומשפטו וגם שתהיה רוח טובה
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נושבת בימי הקציר לזרות ולהבר הוא חק הקציר ומשפטו גם כן לפיכך אמר חקות
ומה שאמר שבועות ולא אמר ימי הקציר לפי שאנו סופרים שבעה שבועות עד חג
השבועות לפיכך תלה ימי הקציר בשבועות וי"ת בזמן קים שביעיא דבזמן חצדא נטר
לנא:
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בארבעה פרקים העולם נידון :בפסח על התבואה ,בעצרת על פירות האילן ,
בראש השנה  -כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון ,שנאמר היצר יחד לבם המבין
אל כל מעשיהם ,ובחג נידונין על המים.
תניא ,אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא :מפני מה אמרה תורה הביאו עומר
בפסח  -מפני שהפסח זמן תבואה הוא; אמר הקדוש ברוך הוא :הביאו לפני עומר
בפסח ,כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות .ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם
בעצרת  -מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא; אמר הקדוש ברוך הוא :הביאו לפני
שתי הלחם בעצרת ,כדי שיתברכו לכם פירות האילן .ומפני מה אמרה תורה נסכו מים
בחג  -אמר הקדוש ברוך הוא :נסכו לפני מים בחג ,כדי שיתברכו לכם גשמי שנה,
ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות .מלכיות  -כדי שתמליכוני עליכם,
זכרונות  -כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ,ובמה  -בשופר
מנין לנסוך המים בחג היה ר' עקיבא אומר נאמר הביאו עומר בפסח שתתברך לכם
תבואה שבשדות ונאמר הביאו ביכורים בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן אף
נסוך המים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה.
רבי שמעון בן אלעזר אומר :עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת
כהנים קודם עצרת ,ושבמשנה תורה קודם ראש השנה .מאי טעמא? אמר אביי
ואיתימא ריש לקיש :כדי שתכלה השנה וקללותיה .בשלמא שבמשנה תורה איכא כדי
שתכלה שנה וקללותיה ,אלא שבתורת כהנים ,אטו עצרת ראש השנה היא?  -אין,
עצרת נמי ראש השנה היא ,דתנן :ובעצרת על פירות האילן.
ת"ר ,שלשה דברים צוה אחיתופל את בניו :אל תהיו במחלוקת ,ואל תמרדו במלכות
בית דוד,
 .מר זוטרא אמר :בלול איתמר .אמרי
נהרדעי משמיה דר' יעקב :לא ברור  -ברור ממש ,ולא בלול  -בלול ממש ,אלא אפילו
בלול ורוח צפונית מנשבתו  -זה הוא ברור .אמר ליה רבי אבא לרב אשי :אנן אדרב
יצחק בר אבדימי מתנינן לה ,דאמר רב יצחק בר אבדימי :מוצאי יום טוב האחרון של
חג הכל צופין לעשן המערכה ,נטה כלפי צפון  -עניים שמחים ובעלי בתים עצבין,
מפני שגשמי שנה מרובין ופירות מרקיבין; נטה כלפי דרום  -עניים עצבים ובעלי
בתים שמחין ,מפני שגשמי שנה מועטין ופירות משתמרין; נטה כלפי מזרח  -הכל
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שמחין; כלפי מערב  -הכל עצבין .ורמינהי :מזרחית  -לעולם יפה ,מערבית  -לעולם
קשה ,רוח צפונית  -יפה לחטים בשעה שהביאו שליש ,וקשה לזיתים בשעה שיניצו,
ורוח דרומית  -קשה לחטין בשעה שהביאו שליש ,ויפה לזיתים בשעה שיניצו; ואמר
רב יוסף ,ואיתימא מר זוטרא ,ואיתימא רב נחמן בר יצחק ,וסימנך :שלחן בצפון
ומנורה בדרום ,האי מרבי דידיה והאי מרבי דידיה! לא קשיא :הא לן והא להו.

משנה :בפסח קורין בפרשת מועדות של תורת כהנים ,בעצרת שבעה שבעת
בעצרת שבעה שבועות ומפטירין בחבקוק ,אחרים אומרים :בחדש השלישי,
ומפטירין במרכבה .והאידנא דאיכא תרי יומי  -עבדינן כתרוייהו ,ואיפכא.
ומפטירין בחבקוק  -שמדבר במתן תורה אלוה מתימן יבוא במתן תורה.
במרכבה  -דיחזקאל ,על שם שנגלה בסיני ברבוא רבבות אלפי שנאן.
והאידנא דאיכא תרי יומי עבדינן כתרוייהו ואיפכא  -דקאמרי אחרים דאינהו בתראי
לתנא קמא ,בחדש השלישי ומפטיר במרכבה  -ביום הראשון קרינן להו ,ודקאמר תנא
קמא בעצרת שבעה שבועות ומפטירין בחבקוק  -קרינן ביום השני ואיפכא ,דמתן
תורה בששי בסיון.

ושמחת בחגיך )דברים טז :יד( .את מוצא שלש שמחות כת' בחג ,ואילו ושמחת בחגיך
)שם שם /דברים ט"ז ,(/והיית אך שמח )שם שם /דברים ט"ז /טו( ,ושמחתם לפני
י"י אלהיכם שבעת ימים )ויקרא כג :מ( .אבל בפסח אין את מוצא שכת' בו אפילו
שמחה אחת ,ולמה?
אלא את מוצא שבפסח התבואה נידונית ואין אדם יודע אם עושה היא השנה אם אינה
עושה ,לפיכך אין כת' שם שמחה .ד"א למה אין כת' שם שמחה ,בשביל שמתו בו
המצריים .וכן את מוצא כל שבעת ימי החג אנו קורין בהן את ההלל ,אבל בפסח אין
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אנו קורין בהן את ההלל אלא ביום טוב הראשון ולילו ,למה ,כדאמר שמואל בנפול
אויביך אל תשמח )משלי כד :יז(.
וכן את מוצא שאין כת' בעצרת אלא שמחה אחת ,דכת' ועשית חג שבועות לי"י אלהיך
ושמחת אתה וביתיך )דברים טז :י  -יא( .ולמה כת' שם שמחה אחת ,מפני שהתבואה
נכנסת בפנים .ומאי טעמא אין כת' שם שתי שמחות ,שכן את מוצא שאעפ"י שנכנסה
התבואה בפנים אבל פירות האילן נידונין ,לפיכך אין כת' שם שמחה שנייה.
אבל בראש השנה אין כת' שם אפי' שמחה אחת .מאי טעמא ,שהנפשות נידונות
ומבקש אדם נפשו יותר מממונו.
אבל בחג לפי שנטלו הנפשות דימוס שלהם ביום הכיפורים ,כמו שכת' כי ביום הזה
יכפר עליכם )ויקרא טז :ל( ,ועוד שהתבואה ופירות האילן בפנים ,לפיכך כת' שם
שלש שמחות ,שנא' ושמחת בחגיך )דברים טז :יד( ,ושמחתם לפני י"י אלהיכם
)ויקרא כג :מ( ,והיית אך שמח )דברים טז :טו(.

הא כיצד היה להם אויר יפה כמן הפסח ועד העצרת.
אמר לו לאו בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה )שם /בראשית מ"ח (/בין פסח לעצרת
היה בזמן שהארץ מנופה והולכת ובאה ככברה שיכולים )הלו'( ]להלוך[.
ר' יצחק בר מריון אמר אף הפרשת הים הגדול כה אמר י"י הנותן בים דרך )ישעיה מג
טז( ,מעצרת עד החג ,ובמים עזים נתיבה )ישעיהו מ"ג( מן החג עד חנוכה ,ר' כהן
אחוי דר' חייא בר אבא הוה מפרש בימה אמר ליה לאחוי צלי עלי ,אמר ליה מה נצלי
עלך ,הן דאת קטר לולבך קטור רגלך ,אין עלת לכנישתא ושמעת מצליין דמטרא לא
תסתמך על צלותי.

)שם ירמיהו ה'( שבועות חקות קציר ישמור לנו ישמור לנו מרוחות רעות ומטללין
רעים ואימתי באלו שבע שבועות שבין פסח לעצרת תני רבי חייא שבע שבתות
תמימות תהיינה אימתי הן תמימות בזמן שישראל עושין רצונו של מקום.
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וכתיב )שמות י"ט( כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם ,ישנו להם ישראל כל אותו
הלילה לפי ששינה של עצרת עריבה והלילה קצרה ,אמר ר' יודן אפילו פורטענא לא
עקץ בם ,בא הקדוש ברוך הוא ומצאן ישנים התחיל מעמיד עליהם בקלאנין הה"ד
ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות וברקים.

א"ר יהושע בן לוי ראויה היתה העצרת של חג שתהא רחוקה חמשים יום כנגד העצרת
של פסח ,אלא עצרת של חג על ידי שהן יוצאים מן הקיץ לחורף לית ביומיהו דייזלון
וייתון ,משל למה"ד למלך שהיו לו בנות הרבה ,מהן נשואות במקום קרוב ,ומהן
נשואות למקום רחוק ,יום אחד באו כלם לשאול שלום המלך אביהם ,אמר המלך אלו
שנשואות במקום קרוב אית בעונתה למיזל ולמיתי ,ואלין שנשואות במקום רחוק לית
בעונתה ליזיל ולמיתי ,אלא עד דאינון כלהון אצלי הכא נעבד כלן חד יום טב ונחדי
עמן ,כך עצרת של פסח עד דאינון נפקין מהחורף לקיץ אמר הקדוש ברוך הוא אית
ביומא למיזל ולמיתי ,אבל עצרת של חג על ידי שהן יוצאין מהקיץ לחורף ,ואבק
דרכים קשה ,וידות דרכים קשות ,לפיכך אינה רחוקה חמשים יום ,אמר הקדוש ברוך
הוא לית ביומיא למיזל ולמיתי ,אלא עד דאינון הכא נעבד כלן חד יום טב ונחדי.
ד"א ביום השמיני עצרת )במדבר כט :לה( .להלן את או' עצרת לי"י אלהיך )דברים
טז :ח( ,וכן עצרת תהיה לכם )במדבר שם /כ"ט .(/א"ר חנינ' בר אדא בפסח אני נועל
מפניכם את הרוחות ואת הגשמים בשביל שתיזקקו למלאכת השדה ,אבל עכשיו בחג
אתם נועלים עצמיכם מלפני ,ואני פותח לכם את האוצרות שבהם הרוחות ואוצרות
שבהם הגשמים ,הוי עצרת תהיה לכם )במדבר שם /כ"ט .(/ד"א להלן את או' עצרת
וכאן עצרת ,א"ר לוי בשם ר' חמא בר חנינה למה הדבר דומה ,לשני פרגמטיוטין
שניכנסו למדינה ,נענה אחד מהן וא' לחבירו אם פותחין אנו שנינו באחת הרי אנו
עושין אפרגיה במדינ' ,אלא את פתח שבתך ואני פותח שבתי.

דתניא ,רבי אליעזר אומר :אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב
ושונה .רבי יהושע אומר :חלקהו ,חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש .ואמר
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רבי יוחנן :ושניהם מקרא אחד דרשו ,כתוב אחד אומר עצרת לה' אלהיך ,וכתוב אחד
אומר עצרת תהיה לכם.
רבי אליעזר סבר :או כולו לה' או כולו לכם .ורבי יהושע סבר :חלקהו ,חציו לה' וחציו
לכם) .עב"ם סימן(
אמר רבי אלעזר :הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם .מאי טעמא  -יום שניתנה בו
תורה הוא.
אמר רבה :הכל מודים בשבת דבעינן נמי לכם .מאי טעמא  -וקראת לשבת ענג.
אמר רב יוסף :הכל מודים בפורים דבעינן נמי לכם  -מאי טעמא ימי משתה ושמחה
כתיב ביה.
מר בריה דרבינא כולה שתא הוה יתיב בתעניתא ,לבר מעצרתא ופוריא ומעלי יומא
דכיפורי .עצרת  -יום שניתנה בו תורה ,פוריא  -ימי משתה ושמחה כתיב ,מעלי יומא
דכיפורי  -דתני חייא בר רב מדפתי :ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש וכי בתשעה
)הם( מתענין? והלא בעשירי מתענין! אלא לומר לך :כל האוכל ושותה בתשעה בו -
מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי.
רב יוסף ביומא דעצרתא אמר :עבדי לי עגלא תלתא .אמר :אי לא האי יומא דקא גרים,
כמה יוסף איכא בשוקא?
רב ששת כל תלתין יומין מהדר ליה תלמודיה ,ותלי וקאי בעיברא דדשא ואמר :חדאי
נפשאי ,חדאי נפשאי ,לך קראי לך תנאי .איני? והאמר רבי אלעזר :אילמלא תורה לא
נתקיימו שמים וארץ ,שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי!
 מעיקרא כי עביד איניש  -אדעתא דנפשיה קא עביד.ר' הונא ור' משרשיא בשם ר' אידי מפני מה בכל הימים כתיב חטאת ובעצרת אין כתיב
חטאת ,אמר להם הקדוש ברוך הוא הואיל וקבלתם את תורתי מעלה אני עליכם כאילו
לא חטאתם לפני.
ר' אחא ור' משרשיא בשם ר' אידי אומר בכל המוספין כתיב )במדבר כ"ח( ושעיר
עזים אחד לחטאת ,ושעיר חטאת ,אבל בעצרת אין כתיב חטאת ללמדך שלא היה
בידם לא חטא ולא עון ,שכולם מתאימות.
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תנו רבנן :בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל .רבי יוסי אומר :בשבעה בו.
אמר רבא :דכולי עלמא  -בראש חדש אתו למדבר סיני ,כתיב הכא ביום הזה באו
מדבר סיני ,וכתיב התם החדש הזה לכם ראש חדשים ,מה להלן  -ראש חדש ,אף כאן
 ראש חדש .ודכולי עלמא  -בשבת ניתנה תורה לישראל ,כתיב הכא זכור את יוםהשבת לקדשו ,וכתיב התם ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה ,מה להלן -
בעצומו של יום ,אף כאן  -בעצומו של יום .כי פליגי  -בקביעא דירחא; רבי יוסי סבר:
בחד בשבא איקבע ירחא ,ובחד בשבא לא אמר להו ולא מידי  -משום חולשא
דאורחא .בתרי בשבא אמר להו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים ,בתלתא אמר להו מצות
הגבלה ,בארבעה עבוד פרישה .ורבנן סברי :בתרי בשבא איקבע ירחא ,בתרי בשבא
לא אמר להו ולא מידי  -משום חולשא דאורחא ,בתלתא אמר להו ואתם תהיו לי.
בארבעה אמר להו מצות הגבלה ,בחמישה עבוד פרישה .מיתיבי :וקדשתם היום
ומחר ,קשיא לרבי יוסי!  -אמר לך רבי יוסי :יום אחד הוסיף משה מדעתו ,דתניא:
שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו :הוסיף יום אחד
מדעתו ,ופירש מן האשה ,ושבר את הלוחות.
]וראה שם כל הסוגיא[
]אזכרות עצרת במשנה:
עצרת תחילת זמן ביכורים – חלה פ"ד ,ביכורים פ"א,
עצרת כתקופה לגבי זריעה בערב שביעית – שביעית פ"א ופ"ב ,לגבי יין ישן – בבא
בתרא פ"ו
תרומת הלשכה בפרוס עצרת – שקלים פ"ג ,גרן למעשר בהמה בפרוס עצרת –
בכורות פ"ט
שוויון המשמרות בחילוק הלחם – סוכה פ"ה
דין על פירות האילן – ראש השנה פ"א
קריאת התורה בעצרת – מגילה פ"ג
לגבי אבלות כרגלים או כשבת – מו"ק פ"ג
יום טבוח – חגיגה פ"ב
משפט רשעים בגיהנום – עדיות פ"ב
כבשי עצרת – מנחות פ"ג ,פ"ה ,פ"ז
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הודעת אותו ואת בנו – חולין פ"ה
החליל – ערכין פ"ב[
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המצוות הכלולות בקבוצה השמינית הן המצוות שמנינו בספר זמנים 1.טעמיהן של כולן
][..
בכתוב.
מבוארים
מעטות
למעט
ימים טובים )8נועדו( כולם לשׂמחות ולהתכנסויות מענגות ההכרחיות לאדם לרוב .הם גם
מועילים להתיידדויות אשר מבקשים שתִּ ְק ֶרינָה בין האנשים בהתאגדויות המדיניות 9.
ויש טעמים לפירוט אותם ימים.

שבועות 14הוא יום מתן תורה 15.כדי לכבד ולרומם יום זה סופרים את הימים מן החג
הראשון 16עד אליו ,כמו שהמצפה לאדם האהוב עליו ביותר סופר את הימים בשעות .זה
הוא הטעם לספירת העומר 17מיום הינתקותם ממצרים עד יום מתן תורה ,אשר היה
הכוונה והתכלית ליציאתם :ואבִ א אתכם אלַי )שמות י"ט .(4 ,אותו מעמד כביר 18לא היה
אלא יום אחד .כן אִ זכורו בכל שנה יום אחד .אבל אילו אכילת מצה 19היתה יום אחד לא
היינו מרגישים בה ועניינה לא היה מתברר ,שהרבה פעמים אוכל אדם מין אחד של
מאכלים יומיים ושלושה .רק כשמתמידים ואוכלים אותה במשך פרק זמן שלם 11,נעשׂה
הדבר ברור ומפורסם 20.

וטעם מקראי קדש שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו כי מצוה היא
על ישראל להקבץ בבית האלהים ביום מועד לקדש היום בפרהסיא בתפלה והלל לאל
בכסות נקיה ולעשות אותו יום משתה כמו שנאמר בקבלה )נחמיה ח י( לכו אכלו
משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו
כי חדות ה' היא מעוזכם.
והנה "מקרא קדש" מלשון קרואי העדה )במדבר א טז( אחרי כן יאכלו הקרואים
)שמואל א ט יג( וכן על כל מכון הר ציון ועל מקראיה )ישעיהו ד ה( המקומות
שנקראים שם שיתקבצו בהם קרואי העדה.
ואונקלוס עשאו מלשון אשר יקרא אתכם באחרית הימים )בראשית מט א( לשון
מאורע בכל יום שיארעו תעשו אותם קדש.
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ורבותינו ז"ל אמרו )ספרי פנחס קמז( ארעם במאכל ובמשתה ובכסות נקיה כלומר
שלא יהא חוקם אצלך כחק שאר הימים אבל תעשה להם מקרא של קדש לשנותם
במאכל ובמלבוש מחול לקדש וגם זה דעת אונקלוס.

וחג הקציר בכורי מעשיך לא ידעתי למה יזכירם הכתוב בשם הידיעה ,כי לא צוה בהם
ולא הזכירם עד עתה ,וראוי הוא שיאמר ועשית חג קציר בכורי מעשיך ,כאשר אמר
במשנה תורה )דברים טז י( ועשית חג שבועות לה' אלהיך .ואולי בעבור שאמר
)בפסוק יד( שלש רגלים תחוג לי בשנה ,ופירש את חג המצות תשמור בחדש האביב
)פסוק טו( ,שתשמור לעשות חג בתחלת האביב ,חזר ואמר והאחר תשמור שיהיה חג
הקציר בכורי מעשיך ,והשלישי תשמור שיהיה חג האסיף בצאת השנה:
והנה כלם באספו כל מעשיו מן השדה לתת בהם הודאה לאלהים ,שהוא שומר חקות
שמים ומוציא לחם מן הארץ להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלא טוב וזה טעם אל
פני האדון ה' ,שהוא האדון המפרנס עבדיו ,ובנטלם פרס מלפניו יבאו אליו לראות
מה יצום .והנה אל פני כמו לפני:
ועל דרך האמת יהיה מן פנים ,וכבר רמזתי לך פירוש הפנים בעשרת הדברות )לעיל כ
ג( ,ולכן אמר האדון ה' ,כמו שאמר בפעם השנית האדון ה' אלהי ישראל )להלן לד
כג( ,וכן הנה ארון הברית אדון כל הארץ )יהושע יג יא( ,מלפני אדון חולי ארץ )תהלים
צז ה(:
וזכרת כי עבד היית במצרים אמר ר"א שהוא דבק עם ועבדך ואמתך והנכון שהוא
כפשוטו שתשמור החקים האלה אשר צוך האדון הפודך מבית עבדים וכן נזכיר
בקדוש היום הזה זכר ליציאת מצרים
ואמר החקים האלה בחג השבועות בעבור שלא נתפרש בתורה טעם מספר שבעה
השבועות ומספר החמשים יום והוא לבדו העצרת וכבר הזכרתי סודם )ויקרא כג טו(:

וטעם וספרתם לכם  -כמו ולקחתם לכם )להלן פסוק מ( ,שתהא ספירה ולקיחה לכל
אחד ואחד ,שימנה בפיו ויזכיר חשבונו כאשר קבלו רבותינו ,ואין כן "וספר לו" )לעיל
טו יג( "וספרה לה" )שם פסוק כח( דזבין ,שהרי אם רצו עומדים בטומאתם ,אלא שלא
ישכחוהו ,וכן "וספרת לך" )להלן כה ח( דיובל ,שתזהר במספר שלא תשכח .ובת"כ
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)בהר פרשה ב א( ,וספרת לך ,בב"ד .ולא ידעתי אם לומר שיהיו ב"ד הגדול חייבין
לספור שנים ושבועות בראש כל שנה ולברך עליהן כמו שנעשה בספירת העומר ,או
לומר שיזהרו ב"ד במנין ויקדשו שנת החמשים:
והנה מספר הימים מיום התנופה עד יום מקרא קדש כמספר השנים משנות השמיטה
עד היובל ,והטעם בהם אחד ,על כן "תספרו חמשים יום" שיספור שבע שבתות תשע
וארבעים יום ויקדש יום החמשים הנספר בידו ,כמו שאמר ביובל .וזה טעם
"תמימות" ,שתהיינה מכוונות לא פחות ולא יותר ,כטעם תמימים יהיו )במדבר כח
יט( ,שהיתר כמו החסר איננו תמים:
והנה טעם הפרשה ,שיתחיל לספור בתחילת קציר שעורים ויביא ראשית קצירו כרמל
מנחה לשם ויקריב עליו קרבן ,וישלים מספרו בתחילת קציר חטים כעלות גדיש בעתו,
ויביא ממנו סולת חטים מנחה לשם ויביא קרבן עליו .ולכך הזכיר הקרבנות האלה
בפרשה ,כי הם בגלל המנחות שהם העיקר בחג הזה ,ולא הזכיר המוספין בהן ,כאשר
לא הזכירם בשאר המועדים .וטעם מנחה חדשה  -שלא יובא בית ה' מנחה עד שיביאו
זאת ,כמו שפירשו רבותינו )מנחות פג ב(:

דבר אל בני ישראל אין לכהנים עסק בענין המועדות יותר מאשר לישראל בהם על כן
לא הזכיר בפרשה הזאת אהרן ובניו רק "בני ישראל" שיכלול את כולם כאחד כי לא
יפרש קרבנות המוספים בפרשה הזאת אבל הזכיר המועדים כאן בתורת כהנים בעבור
שהם ימי הקרבנות וירמוז אליהם כמו שאמר "והקרבתם אשה לה'" ואמר בסוף
הפרשה )פסוק לז( אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש להקריב אשה לה'
עולה ומנחה זבח ונסכים אבל לא האריך לבאר המוספים שלא רצה שינהגו להם
במדבר ואחרי שמנה באי הארץ בחומש הפקודים וצוה לאלה תחלק הארץ )במדבר
כו נג( ביאר המוספים כולם בפרשת פינחס שיעשו אותם בארץ מיד ולדורות ועל כן
אמר ביום הכפורים )לעיל טז לד( ויעש כאשר צוה ה' את משה שעשה כן במדבר.
והזכיר בפרשה הזו כבש העומר וכבשי עצרת כי בידוע שלא ינהגו אלא בארץ שהן
באים בגלל הלחם שאמר בו )פסוק י( כי תבאו אל הארץ וקצרתם את קצירה וגו' אבל
הימים עצמם נוהגים מיד.
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ בעבור שיחדש בכאן בכל אחד
מן המועדים מצוה חדשה מלבד השבתון והמקרא קודש תתיחד בכל מועד פרשה
בפני עצמה שיזהיר בה "דבר אל בני ישראל" ומפני שחג השבועות זמנו תלוי בעומר
אמר הכל בפרשה אחת ובעבור שיום הזכרון ויום הכפורים בחדש אחד ושניהם מענין
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אחד בדין העונות וכפרתם לשבים לא אמר ביום הכפורים "דבר אל בני ישראל" כי
יספיק לו בדבור הראשון ועשה מהן שתי פרשיות שהם ענינים שונים.
וטעם וקצרתם את קצירה שלא תקצרו בארץ קציר עד שתקצרו העומר ותביאו אותו
ראשית קצירכם אל הכהן וכן מהחל חרמש בקמה תחל לספור )דברים טז ט( מהחל
לך חרמש בשום קמה כי אסור להניף חרמש על הקמה עד יום שתחל לספור.
חמץ תאפינה צוה הכתוב שתהיינה חמץ לפי שהם תודה לשם כי חקות קציר שמר לנו
וקרבן תודה יבוא על לחם חמץ
ואולי אסור החמץ מפני שירמוז אל מדת דין כי נקרא "חמץ" כאשר יקרא היין אשר
יקהה חומץ יין וחומץ שכר )במדבר ו ג( והלשון נגזר מלשון מעול וחומץ )תהלים עא
ד( כי נגזל מהם טעמם ולא יאכלו וכן כי יתחמץ לבבי )שם עג כא( יכעוס ויאבד טעמו
ממנו ובעבור שהקרבנות לרצון לשם הנכבד לא יובאו מן הדברים אשר להם היד
החזקה לשנות הטבעים וכן לא יבאו מן הדברים המתוקים לגמרי כגון הדבש רק מן
הדברים המזוגים כאשר אמרו בבריאת העולם )ב"ר יב טו( שיתף מדת רחמים במדת
הדין ובראו
והנה בחג השבועות שהוא יום מתן תורה יביא הקרבן בדין תודה כי הוא יום העצרת
והמשכיל יבין וזה סוד מה שאמרו רבותינו )ויק"ר ט ג( כל הקרבנות בטלין וקרבן
תודה אינו בטל לעולם וכו' כי בו מצה וחמץ כענין בעולם הבא.
עצרת היא  -עצרתי אתכם לפני ,כשר שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים ,כיון
שהגיע זמנן ליפטר אמר בבקשה מכם עכבו עמי עוד יום אחד שקשה עלי פרידתכם,
לשון רש"י ,ודברי אגדה הם בויקרא רבה.
ועל דרך האמת ,כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ )שמות כ יא( ,ויום
השביעי הוא שבת ואין לו בן זוג ,וכנסת ישראל היא בת זוגו שנאמר ואת הארץ ,והנה
היא שמינית" .עצרת היא" ,כי שם נעצר הכל .וצוה בחג המצות שבעה ימים בקדושה
לפניהם ולאחריהם כי כולם קדושים ובתוכם ה' ,ומנה ממנו תשעה וארבעים יום
שבעה שבועות כימי עולם ,וקדש יום שמיני כשמיני של חג ,והימים הספורים בינתים
כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג ,והוא יום מתן תורה שהראם בו את אשו
הגדולה ודבריו שמעו מתוך האש.
ולכך יקראו רבותינו ז"ל בכל מקום חג השבועות עצרת ,כי הוא כיום שמיני של חג
שקראו הכתוב כן .וזהו מאמרם )חגיגה יז א( שמיני רגל בפני עצמו הוא לענין פז"ר
קש"ב .ותשלומין דראשון הוא ,כי הוא אצילות הראשונים ואינו כאחדות שלהם .ולכך
יזכיר בפרשת כל הבכור )דברים טז טז( בשלש רגלים ,חג המצות וחג השבועות וחג
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הסוכות שבעת ימים ,ולא יזכיר השמיני ,כי שם אמר יראה כל זכורך וגו' ,והנה זה
מבואר:
והנה בכאן עוררו אותנו בסוד גדול מסודות התורה ,כבר רמז לנו ר"א שכתב ,וטעם
שבת לה' כיום השבת ,וסוד ימות עולם רמוז במקום הזה .וכוף אזנך לשמוע מה שאני
רשאי להשמיעך ממנו בלשון אשר אשמיעך ,ואם תזכה תתבונן .כבר כתבתי בסדר
בראשית )בראשית ב ג( כי ששת ימי בראשית הם ימות עולם ,ויום השביעי שבת לה'
אלהיך כי בו יהיה שבת לשם הגדול ,כמו ששנינו )תמיד פ"ז מ"ד( בשביעי מה היו
אומרים מזמור שיר ליום השבת לעתיד לבא שכולה שבת ומנוחה לחיי העולמים:
והנה הימים רמז לאשר ברא במעשה בראשית ,והשנים ירמזו לאשר יהיה בבריאת כל
ימי עולם .ועל כן החמיר הכתוב בשמיטה יותר מכל חייבי לאוין ,וחייב הגלות עליה
כמו שהחמיר בעריות )לעיל יח כח( ,שנאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה )להלן כו
לד( .והחזיר הענין פעמים רבות ,כל ימי השמה תשבות )שם שם לה( ,ונאמר והארץ
תעזב מהם ותרץ את שבתותיה )שם שם מג( ,וכן שנינו )אבות פ"ה מ"ט( גלות באה
על עינוי הדין ועל עוות הדין ועל שמיטת הארץ ,מפני שכל הכופר בה אינו מודה
במעשה בראשית ובעולם הבא .וכן החמיר הנביא וגזר גלות על שלוח עבדים בשנה
השביעית ,שנאמר )ירמיה לד יג יד( אנכי כרתי ברית את אבותיכם וגו' מקץ שבע שנים
וגו' ,כי גם בעבד שביעית כיובל כו' .והיובל יודע עוד מבראשית עד ויכולו ,כי ישובו
ביובל הכל איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו ,כי הוא מוסד המאמין יחריש ,וזהו
שנאמר ושבתה הארץ שבת ,וקראתם דרור בארץ )פסוק י( ,כי היא ארץ החיים הנרמזת
בפסוק הראשון )בראשית א א( ,שבה נאמר והארץ אזכור )להלן כו מב( ,וכבר זכרתי
זה פעמים:
ושמא לזה רמזו רבותינו )ר"ה כא ב( באמרם ,חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם
נמסרו למשה חוץ מאחד ,כי כל שמיטה שער בית אחד ,והנה הודיעוהו כל ההויה
מתחילה ועד סוף חוץ מן היובל קדש:
ועל דרך האמת" ,דרור" מלשון דור הולך ודור בא )קהלת א ד( ,וכן "יובל" שישוב
אל היובל אשר שם שרשיו ,והיא תהיה לכם.
וטעם "כי לי הארץ" על דרך האמת ,כמו ויקחו לי תרומה )שמות כה ב( ,וזהו שרמזו
כאן דיו לעבד שיהא כרבו ,כי יהיה היובל נוהג בעולם ,והמשכיל יבין:
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)יא(  ..והנה ארמוז לך סוד אחד ,שכל המועדים תלוים ביום ידוע מהחדש ,ולא נאמר
בחג השבועות )מספר( )ס"א יום מועד( ,בעבור הספירה שהיא מצוה .וחז"ל העתיקו,
כי בחג שבועות היה מתן תורה ,ועליו נאמר כי חג ה' לנו )שמות י ,ט(.
)יד( ולחם מחדש .והעד ,כי הפסח יאכלו על מצות ומרורים .לולי הקבלה היה נראה,
כי ספירת הימים כשנות היובל .והמכחישים אמרו ,כי טעם תמימות  -שלא תעלה
במספר השבת הראשונה שיחל ממחרתה:
)טז( תספרו חמשים יום כי כן מספר התורה ,וכן וביום השמיני בכל מקום:
וטעם שבת לה' כיום השבת .וסוד ימי עולם רמוז במקום הזה:

משרשי המצוה ,כדי שיזכרו ישראל הנסים הגדולים שעשה השם להם ולאבותיהם,
וידברו בם ויודיעום לבניהם ולבני בניהם ,כי מתוך השביתה מעסקי העולם יהיו
פנויים לעסוק בזה ,שאילו היו מותרין במלאכה ואפילו במלאכה קלה היה כל אחד
ואחד פונה לעסקו ,וכבוד הרגל ישכח מפי עוללים גם מפי הגדולים.
ועוד יש תועלות רבות בשביתה ,שמתקבצין כל העם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות
לשמוע דברי ספר וראשי העם ידריכום וילמדום דעת ,וכעין מה שאמרו זכרונם לברכה
]מגילה ל"ב ע"א[ משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשין בהלכות הפסח בפסח
והלכות עצרת בעצרת.
משרשי המצוה ,לפי שהאדם נכון על ענין שצריך טבעו לשמוח לפרקים כמו שהוא
צריך אל המזון על כל פנים ואל המנוחה ואל השינה ,ורצה האל לזכותנו אנחנו עמו
וצאן מרעיתו וציונו לעשות השמחה לשמו למען נזכה לפניו בכל מעשינו .והנה קבע
לנו זמנים בשנה למועדים לזכור בהם הנסים והטובות אשר גמלנו ,ואז בעתים ההם
ציונו לכלכל החומר בדבר השמחה הצריכה אליו .וימצא לנו תרופה גדולה בהיות
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שובע השמחות לשמו ולזכרו ,כי המחשבה הזאת תהיה לנו גדר לבל נצא מדרך היושר
יותר מדאי .ואשר עמו התבוננות מבלי החפץ בקטרוג ימצא טעם בדברי.
משרשי המצוה על צד הפשט ,לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה ,ומפני
התורה נבראו שמים וארץ וישראל ,וכמו שכתוב ]ירמיהו ל"ג ,כ"ה[ אם לא בריתי
יומם ולילה וגו' .והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים כדי שיקבלו התורה
בסיני ויקיימוה ,וכמו שאמר השם למשה ]שמות ג' ,י"ב[ וזה לך האות כי אנכי
שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה ,ופירוש הפסוק
כלומר ,הוציאך אותם ממצרים יהיה לך אות שתעבדון את האלהים על ההר הזה,
כלומר שתקבלו התורה שהיא העיקר הגדול שבשביל זה הם נגאלים והיא תכלית
הטובה שלהם .וענין גדול הוא להם ,יותר מן החירות מעבדות ,ולכן יעשה השם
למשה אות צאתם מעבדות לקבלת התורה ,כי הטפל 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 ,כעבד ישאף צל ,וימנה תמיד מתי יבוא העת
הנכסף אליו שיצא לחירות ,כי המנין מראה לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל
הזמן ההוא .וזהו שאנו מונין לעומר ,כלומר כך וכך ימים עברו מן המנין ,ואין אנו
מונין כך וכך ימים יש לנו לזמן ,כי כל זה מראה בנו הרצון החזק להגיע אל הזמן ,ועל
כן לא נרצה להזכיר בתחילת חשבוננו ריבוי הימים שיש לנו להגיע לקרבן שתי הלחם
של עצרת.
ואל יקשה עליך לומר ,אם כן ,אחר שעברו רוב הימים של שבעה שבועות אלו ,למה
לא נזכיר מיעוט הימים הנשארים ,לפי שאין לשנות מטבע החשבון באמצעו .ואם
תשאל ,אם כן למה אנו מתחילין אותו ממחרת השבת ולא מיום ראשון ,התשובה כי
היום הראשון נתייחד כולו להזכרת הנס הגדול והוא יציאת מצרים ,שהוא אות ומופת
בחידוש העולם ובהשגחת השם על בני האדם ,ואין לנו לערב בשמחתו ולהזכיר עמו
שום ענין אחר ,ועל כן נתקן החשבון מיום שני מיד.
ואין לומר היום כך וכך ימים ליום שני של פסח ,שלא יהיה חשבון ראוי לומר ליום
שני ,ועל כן הותקן למנות המנין ממה שנעשה בו ,והוא קרבן העומר ,שהוא קרבן
נכבד שבו זכר שאנו מאמינים כי השם ברוך הוא בהשגחתו על בני אדם רוצה
להחיותם ומחדש להם בכל שנה ושנה זרע תבואות לחיות בו.
משרשי המצוה ,כתבתי במצות העומר ,י' שבסדר זה ,מה שמספיק גם לשתי הלחם
על צד הפשט .ועוד אומר לי לבי בענין ,כי מפני זה היתה המצוה בחטים להיות
המנחה בככרות של לחם ,ובמנחת שעורים בקמח ,לפי שהחטים למאכל אדם ועל כן
ראוי להכינם בענין שהאדם נהנה וניזון מהם .וכל זה מן השורש אשר נטענו בתחילה
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בענין הקרבן על צד הפשט ,כי מתוך המעשה תתעורר מחשבת האדם אל הדברים,
ועל כן כפי חשיבות הקרבן והכנתו הטובה ,לב אדם מתעורר עליו יותר.
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כבר התבאר לך כי היו הימים מתעלים מדרגה אחר מדרגה ,עד יום חמשים ,שהוא
ראוי אל התורה .אמנם דבר זה שיום החמשים ראוי אל התורה ,הוא מצד השם יתברך,
אשר הוא הנותן .אבל קבלת התורה ,שהוא מקבל אותה המקבל ,הוא אחר כך ,וצריך
יום בפני עצמו אל קבלת התורה .ולכך לא היה יום קבלת התורה ביום חמשים ,רק
ביום חמשים ואחד .משל למלך שנתרצה לתת מתנה לאוהביו .הרצוי הזה הוא זמן
בפני עצמו ,והגעת המתנה אל האוהב הוא זמן בפני עצמו .ולפיכך ,אף שיום חמשים
הוא יום שראוי אל התורה ,מכל מקום צריך עוד יום אחד אל הגעת התורה אל המקבל,
שהוא דבר בפני עצמו.
ואל תאמר כי דבר זה דוקא למאן דאמר בשבעה נתנה תורה ,ולא למאן דאמר שנתנה
תורה בו' בו .כי אף למאן דאמר שנתנה תורה בו' בסיון ,היה קבלת התורה ביום נ"א.
דקאמר התם )שבת פז ב( ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום ה' .צא וחשוב,
תמצא ביום השבת ,שבו נתנה התורה לדברי הכל )שבת פו ב( ,הוא ביום נ"א .לפיכך
קאמר שם )שבת פז ב( דאייר דההוא שתא עברוהו .והרי בין לרבי יוסי ובין לרבנן היה
נתינת התורה ביום נ"א .וזה כמו שאמרנו ,כי קבלת התורה בפני עצמה .ועוד ,כי היה
צריך נ' יום קודם מעשה נתינת התורה לעולם .ואם נתן התורה ביום נ' ,נתנה התורה
קודם שעברו נ' יום .וצריך להוסיף יום אחד.
ובין לרבנן ובין לרבי יוסי קבלת התורה ביום השבת )שבת פו ב( .וזה מפני כי הקבלה
יותר ראויה ביום השבת .וזה מפני שהוא יום שבאה בו הברכה מעליונים לתחתונים,
דכתיב )בראשית ב ,ג( "ויברך אלהים את יום השביעי וגו'" .הרי יום השביעי מוכן
שתבא הברכה מעליונים לתחתונים .ומפני זה הוא מוכן שתבא התורה מן עליונים
לתחתונים גם כן ,שאין לך יותר מן התורה ,שכולה ברכה .ואין לך יום שראוי שתבא
לעולם רק יום השבת ,שהוא יום מיוחד להגעת הברכה אל התחתונים .ועוד ,כי יום
השבת הוא קדוש ונבדל מן הגשמי ,במה שאין בו מלאכה ,וכמו שהתבאר למעלה.
ולפיכך ראוי שתנתן בו התורה ,שהיא שכל גמור ,מופשט מן הגשמי .ומכל שכן כי
יום השבת הוא השלמת העולם ,ונתינת התורה לעולם הוא הוא השלמת העולם.
ואנו אומרים בחג העצרת )תפילות החג( 'זמן מתן תורתינו' .ובודאי לרבנן הוי שפיר,
משום דלדידהו הוי יום ו' בסיון זמן מתן תורה .אבל לרבי יוסי ,דבז' בסיון נתנו עשרת
הדברות לישראל ,ואם כן לא היה זה 'זמן מתן תורה' .אבל ביאור זה כמו שכתבתי ,כי
בודאי מצד השם יתברך הנותן' ,זמן מתן תורה' ביום חמשים .רק שלא הגיע התורה
אל המקבל רק ביום נ"א .ומכל מקום 'זמן מתן תורה' הוא ביום החמשים .וכן קדושת
חג העצרת שנתקדש ,לא נתקדש רק יום חמשים .וזה מפני שיום מתן תורה בעצמו
הוא יום חמשים ,והקדושה ליום מצד השם יתברך ,אשר הוא מקדש היום .ולפיכך יום
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טוב הוא ביום חמשים ,רק קבלת המקבל ביום חמשים ואחד .ומזה תבין על דעת רבי
יוסי מה שאמר )שמות יט ,יא( "והיו נכונים ליום השלישי" ,דאין משמע זה רק ששי
בסיון ,מפני כי מצד הנותן ראוי ליום השלישי .ומשה שהוא המקבל ,צריך יום יותר.
לכך הוסיף יום אחד כפי אשר ראוי ,כמו שהתבאר .ורמז לו הכתוב מה שראוי אל
המקבל במלת "היום ומחר" )שמות יט ,י( ,כמו שהבתאר למעלה .ומעתה התבאר לך
שדברי חכמים הם דברים בנוים על יסוד החכמה ,כאשר תבין אמתת דברים אלו.
אמנם שבועות אשר אינו בזמן שוה היה זה קשיא אילו היה לזמן שבועות יום קבוע
בחדש ,אבל אין לחג השבועות יום קבוע רק תלה הכתוב אותו בפסח ,כאלו חג הזה
קדושתו תלה בעילוי ובמספר הימים ,ולא שהוא יוצא לקצה הזמן שאם כן היה קשיא
שראוי לכל זמן קדוש שלא יהיה רק בזמן השוה ,אבל חג השבועות קדושתו שהימים
מתעלים עד חמשים ,כי בפסח קנו ישראל מעלתם בעצמם היא המעלה אלקית
שנקראת מצה ,וחג השבועות קנו המעלה הנבדלת השכלית בחדש זיו ,שהוא מוכן
לקבל אור התורה ,לכך היה ביום החמשים כדי שיהיה מספר ז' שבועות ,ויום
החמשים הוא עוד שבת לשבתות ,וזהו קדש קדשים ,כי שבעה ימים בהם שבת,
וכאשר ימנה שבעה פעמים שבעה ואחר כך יום החמשים ,הנה יום החמשים הוא שבת
לשבתות ,והוא קודש קדשים ,מאחר שהוא שבת לשבתות ואז קנו ישראל מעלת
התורה ,מעלת השכל שקנו ביום זה .נמצא כי חג השבועות אינו נמנה להיות בחדש
השלישי ,שאז היה יוצא החג הזה חוץ לשווי הזמן ,אבל הוא נמנה למספר ימי העלוי,
שהיום של חג השבועות בא אחר עלוי הימים ביום החמשים ,ואין העלוי במה שהוא
עלוי יוצא מן שווי הזמן כלל ,אדרבה ,הימים האלו עד יום החמשים התעלות ואין
כאן יציאה המתיחסת אל הגשם שיש לו יציאת הרוחק לצד אחד .לצד חג השבועות
הוא יותר במעלה ובעלוי שקדושת יום זה שקנו ישראל מעלת השכל.
אמנם מה ששואלים בני אדם ,כי אם חג השבועות הוא בשביל שנתן לנו התורה ,למה
כתב )במדבר כח ,כו( "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה" ,ולא כתב 'ביום מתן תורה',
מאחר שעיקר היום טוב הוא בשביל התורה ,כמו שאנו אומרים 'זמן מתן תורתנו' .אין
זה שאלה כלל ,כי השם יתברך נתן למועדים זמן אשר הם שמחת ישראל אשר זכו אל
הטוב .כמו שאמר בחג המצות ,שבו יצאו ישראל מבית עבדים )שמות כג ,טו( .וסוכות
)ר' ויקרא כג ,מו( "כי בסוכות הושבתי אתכם" .וביום הכפורים )ויקרא טז ,ל( "כי
ביום הזה יכפר עליכם" .ובחג השבועות ,התורה שנתנה בו  -נתנה מהשם יתברך,
והיא לעול על ישראל .והרי אומות העולם מכחישי ה' לא היו רוצים לקבל התורה
)ע"ז ב ב( .ואף כי אנו אומרים 'זמן מתן תורתינו' ,היינו משום שקבלנו התורה
בעצמנו ,ואמרנו )שמות כד ,ז( "נעשה ונשמע" .אבל מכל מקום השם יתברך ,הנותן
התורה ,היה כופה ההר עליהם שיקבלו התורה בעל כרחם )שבת פח א( ,מפני שהיא
עול עליהם .ואיך יכתוב בתורה 'זמן מתן תורה' ,שנתן השם יתברך בגזרתו על האדם.
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ומזה הטעם לא נכתב גם כן בראש השנה הטעם שהוא יום הדין )ר"ה טז א( .מפני כי
הדין מצד עצמו אינו מקובל ואינו נוח לאדם .ולכך לא תלה המועד בזה ,רק נכתב
)ויקרא כג ,כד( "זכרון תרועה" .והזכירה שנזכר על ידי תרועה לפני הקדוש ברוך הוא
לטובה ,וכן הוא הזכירה בכל מקום.
ותלה שלש מועדים; הפסח בחדש האביב )שמות כג ,טו( ,ושבועות חג הקציר )שם
פסוק טז( ,וסוכות חג האסיף )שם( .ועוד יתבאר ענין אלו שלשה זמנים אל המועדים
השלשה .והתבאר לך מה שלא קבע זמן חג השבועות שבו נתנה תורה לישראל.
אך מה שנתנה "בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים" )שמות יט ,א( ,ולא
קודם ,צריך לתת טעם לזה .אמנם הסבה מבוארת גם כן למעלה )פי"א ד"ה ואמר
בירח( .כי מפני שהתורה שכלית ,ואינה תחת הזמן ,ראוי לה השלישי .כי כבר אמרנו
כי העתה שאינו זמן ,הוא שייך דוקא לתורה .ומפני כי העתה הוא שלישי ,כי העתה
מחבר הזמן ,והוא שלישי ,ולכך בחודש השלישי נתנה התורה .כי השלישי בשביל
שהוא שלישי הוא כמו העתה ,שאינו זמן נחשב ,לכך הוא שייך לתורה ,כדכתיב "ועת
לכל חפץ".
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)זוהר כרך ב )שמות( פרשת יתרו דף פג עמוד ב – פד עמוד א(
אמר ר' יהודה מיומא דנפקו ישראל ממצרים עד יומא דאתיהיבת אורייתא חמשין
יומין הוו ,מ"ט אמר ר' יהודה משום אינון שני דיובלא דכתיב )ויקרא כה( וקדשתם
את שנת החמשים שנה ,תאנא אר"ש ההוא יובלא אפיק לון לישראל ממצרים ,ואי
תימא דיובלא ממש ,אלא )מו ב ,פה ב( מסטרא דיובלא הוה ומסטרא דיובלא אתער
דינא על מצראי ובגיני כך חמשין אלין דיובלא הוו,
תאנא לקבל דא חמשין זמנין אתמר ואדכר באורייתא נמוסין דמצרים ושבחי אינון
כלהו ,אשר הוצאתיך) ,דברים ד( ויוציאך) ,שמות יג( כי ביד חזקה הוציאך ,וכלהו
זמני חמשין אינון ולא יתיר משום דכלא ביובלא אתעטר ומסטרא דיובלא אתא כלא,
ובגיני כך אורייתא דאתי מגבורה אתעטרת בימינא דכתיב )דברים לג( מימינו אש דת
למו ,ותניא חמשא קלין הוו ,וכלהו אתחזיאו בהו ואתכלילו בהו ואתעטרו בדא ,אמר
ר' שמעון בההוא זמנא דקבילו ישראל אורייתא יובלא דא אעטר בעטרוי לקודשא
בריך הוא כמלכא דאתעטר בגו חיליה דכתיב )שיר ג( צאינה וראינה בנות ציון במלך
שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ,מאן אמו דא יובלא ,ויובלא אתעטר בחדוה ברחימו
בשלימו דכתיב )תהלים קיג( אם הבנים שמחה ,מאן אם הבנים ,אר"ש דא יובלא ,א"ר
יהודה ע"ד כתיב )משלי כג( ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך מאן אביך ואמך ,א"ר
יהודה כמה דאוקמוה בספרא דצניעותא דכתיב )ויקרא יח( ערות אביך וערות אמך לא
תגלה ווי למאן דגלי ערייתהון.

) כרך ב )שמות( פרשת תצוה דף קפב עמוד ב(
ועל דא כתיב )שמות לד( אלהי מסכה לא תעשה לך ,לך בגין לאבאשא גרמך ,וכתיב
בתריה את חג המצות תשמר ,תשמר דא סטרא דקדושה דבעי בר נש לנטרא ליה ולא
יחלף ליה בגין סטרא אחרא ואי יחלף ליה הא איהו מסאיב וסאיב לכל מאן דקריב
בהדיה.
את חג המצות תשמר ,האי איהו אתר דאקרי שמור ובגין כך כתיב את חג המצות
תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתיך ,שבעת ימים אלין לאו אינון כשבעת
הימים דסכות דאינון עלאין ואלין תתאין ועל דא באינון הלל גמור ובהני לאו הלל
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גמור ,ועל דאינון לתתא שבעת ימים תאכל מצות ,מצת כתיב חסר בלא ו' דעד לא
שראן אינון יומין עלאין רזא דו'.
ואי תימא כיון דהאי רזא דחג המצות אתקדש אמאי נחתא דהא תנינן מעלין בקדש
ולא מורידין אמאי נחתא לתתא באינון יומין תתאין ,ת"ח כתיב )ויקרא טז( וכפר בעדו
ובעד ביתו וגו' מאן דיכפר אצטריך )נ"א לכפרא( עליה בקדמיתא ובתר על ביתיה,
כגוונא דא האי דרגא שארי לאתקדשא ולנפקא בקדושה לכפרא עליה ,וכיון דאיהו
אתקדש בעי לכפרא על ביתיה ולקדשא לון ועל דא נחתא לתתא לקדשא ביתיה ,ובמה
מקדש לון בישראל דלתתא )ס"א בחושבנא דעומר( וכיון דאלין מתקדשאן בעינן
לסלקא לה לעילא דהא כד ביתא דמטרוניתא אתקדשת כדין סלקת לעילא לאתקשרא
באינון יומין עלאין לעילא ועל דא אנן עבדין חושבנא בקיומא על קיומנא קיימין בגין
דאינון יומין יומין עלאין אינון .
וכן בכל זמנא דעאל בר נש לאינון יומין עלאין בין בצלותא בין בשבחא אצטריך
לקיימא על רגלוי ירכין וגופא כחדא תמן ירכין וגופא לקיימא כדכורא דקיימא בחיליה
ולא כנוקבא דארחהא למיתב.
ועוד בגין שבחא דעלמא עלאה ,ובגין דאיהו רזא דדכורא נשים פטורות מחושבנא דא
ולא מתחייבן למימני בר דכורין לאתקשרא כל חד כדקא יאות ,כגוונא דא )שמות כג(
יראה כל זכורך דכורין ולא נשין בגין דרזא דברית בדכורא איהו ולא בנוקבא ובגין
דקיימא רזא לעילא נשין לא מתחייבן.
ורזא אוליפנא הכא דבכל שבעת יומין מאלין יומין עלאין נטלא קדושא יומא חד
)ומתאחד( דאלין תתאי והאי תתאה אקרי שבוע דאתקדש בשבעה יומין עלאין ,וכן
בכל שבעה ושבעה מאינון חמשין יומין עד ולא עד בכלל .וכד אשתכחו ארבעין ותשע
יומין עלאין אשתכחו לתתא שבע יומין דאתקדשו בהו וכל חד אקרי שבוע דעאל
באינון שבע ,ועל דא כתיב )ויקרא כג( שבע שבתות תמימות תהיינה ,בגין דאינון
נוקבין נקט קרא לישנא דנוקבין ,וכד אתקדשו בהו וביתא מתתקנא לאתחברא אתתא
בבעלה כדין אקרי חג שבועות מאינון נוקבי דשארו עלייהו אינון יומין עלאין
דאתקדשו בהו ,ובגין כך כתיב בשבועותיכם אינון דלכון ולא כתיב בשבועות בגין
דהכי נמי מתקדשין ישראל לתתא עמהון ,ועל דא כד מטון לתשע וארבעין יומין ההוא
יומא עלאה דעלייהו דאיהו יומא דחמשין דשליט על תשעה וארבעין יומין רזא דכללא
דאורייתא בתשעה וארבעין אנפין ,וכדין ההוא יומא עלאה יומא דחמשין באתערותא
דלתתא אפיק אורייתא כללא בתשעה וארבעין אנפין.
ר' אלעזר פתח ואמר )תהלים פד( גם צפור מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה
אפרוחיה את מזבחותיך וגו' ,גם צפור מצאה בית ,אלין צפרי שמיא דמנהון שויין
מדוריהון לבר ומנהון שויין מדוריהון בביתא כגון דרור דאיהו עופא דשוי דיוריה
בביתא דכל בר נש ולא דחיל ,אמאי ,בגין דכלא קראן ליה דרור ,מאי דרור חירו כמה
דאת אמר )ויקרא כה( וקראתם דרור ותרגומו חירו ,ודא איהו צפור דרור ,דהא מיומא
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דעביד קנא בביתא ואפיק בנין ,מדוריה בביתא חמשין יומין ,ולבתר מתפרשן אלין
מאלין ודא איהו עופא דאקרי דרור חירו.
תא חזי מה כתיב וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ מהכא נפקא
חירו לכלא ,ובגין דנפקא מניה חירו ,אורייתא דנפקת מניה אקרי חירו ,ועל דא כתיב
)שמות לב( חרות על הלחת אל תקרי חרות אלא חירות ודא אורייתא דאתקרי חירות
דהא מה דאפיק יומא דא עלאה אקרי חירו ואיהו חירו דכלא ,והאי יומא איהו חירו
עלאה ,בגין דאית חירו תתאה וחירו עלאה ,ה"א עלאה ה"א תתאה ,חירו עלאה ,חירו
תתאה ,שמטה ויובל כחדא אינון:

תרין נהמי אכלו ישראל ,חד כד נפקו ממצרים אכלו מצה לחם עוני וחד במדברא לחם
מן השמים )חד בפסח וחד בשבועות( דכתיב )שם טז( הנני ממטיר לכם לחם מן
השמים ועל דא קרבנא דיומא דא נהמא איהו ,ועל נהמא אתקריבו כל שאר קרבנין,
דנהמא איהו עקר דכתיב )ויקרא כג( והקרבתם על הלחם שבעת כבשים וגו' וכתיב
)שם( ממושבותיכם תביאו לחם תנופה וגו' דדא איהו נהמא דאחכימו ביה ישראל
חכמתא עלאה דאורייתא ועאלו בארחהא.
השתא אית לן לאסתכלא ,בפסח נפקו ישראל מנהמא דאתקרי חמץ כתיב )שמות יג(
ולא יראה לך חמץ וכתיב )שם יב( כי כל אוכל מחמצת מאי טעמא בגין יקרא דההוא
נהמא דאתקרי מצה ,השתא דזכו ישראל לנהמא עלאה יתיר לא יאות הוה לאתבטלא
חמץ ולא אתחזיא כלל ,ואמאי קרבנא דא חמץ הוה דכתיב סלת תהיינה חמץ תאפינה,
ותו דהשתא ביומא דא אתבטל יצר הרע ואורייתא דאתקרי חירו אשתכחת
אלא למלכא דהוה ליה בר יחידאי וחלש ,יומא חד הוה תאיב למיכל ,אמרו ייכול בריה
דמלכא )ס"א מיכלא דאסוותא( אסוותא דא ועד דייכול ליה לא ישתכח מיכלא ומזונא
אחרא בביתא ,עבדו הכי ,כיון דאכל ההוא אסוותא אמר מכאן ולהלאה ייכול כל מה
דאיהו תאיב ולא יכיל לנזקא ליה ,כך כד נפקו ישראל ממצרים לא הוי ידעי עקרא
ורזא דמהימנותא אמר קודשא בריך הוא יטעמון ישראל אסוותא ועד דייכלון אסוותא
דא לא אתחזי להון מיכלא אחרא ,כיון דאכלו מצה דאיהי אסוותא למיעל ולמנדע
ברזא דמהימנותא ,אמר קודשא בריך הוא מכאן ולהלאה אתחזי לון חמץ וייכלון ליה
דהא לא יכיל לנזקא לון.
וכ"ש דביומא דשבועות אזדמן נהמא עלאה דאיהו אסוותא בכלא ועל דא מקרבין
חמץ לאתוקדא על מדבחא ,ומקרבין תרין נהמין אחרנין כחדא ,וחמץ אתוקדא בנורא
דמדבחא ולא יכיל לשלטאה ולנזקא לון לישראל ,ובגיני כך ישראל קדישין אתדבקו
ביה בקודשא בריך הוא באסוותא דאורייתא ביומא דא ,ואלמלי הוו נטרי ישראל תרין
סטרין דנהמי אלין לא הוו עיילין בדינא לעלמין ,ביומא דראש השנה דאיהו יומא
דדינא )וכל יומא( דלאו איהו אלא לאינון דלא נטלו מיכלא דאסוותא ושבקו לאסוותא
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דאורייתא בגין מיכלא אחרא דאיהו חמץ ,דהא ביומא דא דר"ה ההוא חמץ סלקא
ומקטרגא עליה דבר נש ואלשין עליה ואיהו קיימא ביומא דא מקטרגא על עלמא,
וקודשא בריך הוא יתיב בדינא על כלא ודאין עלמא ,ובגיני כך כד יהב קודשא בריך
הוא אורייתא לישראל אטעים להו מההוא נהמא עלאה דההוא אתר ומגו ההוא נהמא
הוו ידעין ומסתכלין ברזי דאורייתא למהך בארח מישר והא אוקמוה מלה אינון
חברייא ברזין )ס"א אלין דקאמרן( כדקאמרן.
)כרך ג )ויקרא( פרשת אמור דף צו עמוד א  -צט(
)במדבר כח(
.
ר"ש פתח )דב"א טז( אז ירננו עצי היער מלפני יי' כי בא לשפוט את הארץ ,זכאה
חולקיהון דאינון דמשתדלי באורייתא יממא ולילי דידעין ארחוי דקודשא בריך הוא
ואתאחדן בשמיה )כל יומא( ווי לאינון דלא משתדלי באורייתא דהא לית לון חולקא
בשמא קדישא ולא אתאחדן ביה לא בהאי עלמא ולא בעלמא דאתי מאן דזכי בהאי
עלמא זכי בעלמא אתי ,דהכי תנינן )שיר ז( דובב שפתי ישנים אף על גב דאינון בההוא
עלמא שפוותייהו מרחשן תמן אורייתא.
ת"ח עד השתא אקריבו ישראל תבואת הארץ ,תבואת הארץ ודאי ,ואתעסקו ביה
ואתקשרו בההוא קשורא ,ואף על גב דדינא אשתכח דינא בשלמא אשתכח ביה )ס"א
דעלמא אתנהגא ביה( ואקריבו שעורים בגין דאיהו קדמאה מכל שאר תבואה ומן
קדמאה מתקרבא ולא מההוא דמתאחר דהא אחידו קדמאה דישראל אתאחדו ביה
בקודשא בריך הוא הכא הוא ,אמר קודשא בריך הוא אנא יהבית לכו מן במדברא
מההוא אתר דאקרי שמים דכתיב )שמות טז( הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ואתון
מקרבין קמאי שעורים ורזא דמלה זאת תורת הקנאת חסר אזהרותא לנשי עלמא דלא
ישטון תחות בעליהון ,ואי לאו ,קמח שעורים זמינא לקרבא ,וממלה חדא אשתמודע
מלה אחרא זכאה חולקיהון דישראל דהא כ"י לא שקרת במלכא קדישא לעלמין כ"י
תווה' )במדבר ה( אשר תשטה אשה תחת אישה בגין כך דינא דהאי אתתא מאתרהא
קא אתייא ומאן הוא אתרהא ההוא דכתיב בה )משלי לא( אשת חיל מי ימצא ורחוק
מפנינים מכרה) ,שם יב( אשת חיל עטרת בעלה ,וההוא קמח שעורים דאייתית ההיא
אתתא מנחת קנאת אתקרי חסר כנסת ישראל הכי אקרי ועל דא בפינחס כתיב )במדבר
כה( תחת אשר קנא לאלהיו דקנאה הכא אתאחד דמאן דמשקר בהאי ברית קנאה
אתערת עליה ועל דא קנאין פוגעין בו.
ת"ח קמח שעורים האי עומר דכיון דהוה מטא לריחין דגרוסות מפיקין מניה עשרון
מנופה בי"ג נפה ודא שבע שבתות תמימות לבתר דסלקין שבע שבתות אלין אתא
מלכא קדישא לאזדווגא בה בכנסת ישראל ואורייתא אתיהיבת וכדין אתעטר מלכא
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ביחודא שלים ואשתכח אחד לעילא ותתא וכד אתער מלכא קדישא ומטא זמנא
דאורייתא כל אינון אילנין דמבקרי אבייהו סלקין שירתא ומאי אמרי ,בשעתא דמלקטי
להון פתחו ואמרי )תהלים קג( יי' בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה) ,שם לו(
יי' בהשמים חסדך ,וכתיב )ישעיה נה( וכל עצי השדה ימחאו כף.
תו פתח ואמר )תהלים צח(
שיר חדש אקרי
בגין כך בהקריבכם מנחה חדשה התם מנחת קנאות הכא מנחה חדשה ,חדשה
דחדושא דכלא )ס"א דכלה( הכא ,קשורא דכלא דעילא ותתא קשורא דמהימנותא ועל
דא יעקב שלימא אתעטר בעטרוי ואורייתא אתיהיבת ,וכד מטון בכורים לגבי כהנא
הוה בעי בר נש למימר ולפרשא מלין על ההוא אילנא דארעא דאשתלים כגוונא
דלעילא בתריסר תחומין בשבעין ענפין ובעא לאובדא ליה לבן ארמאה דאתפגים
עלמא בגיניה ,וקודשא בריך הוא שזיב ליה ואתעטר בדינוי )ס"א בבנוי( כמה
דאוקימנא בגין ההוא אילנא דכל קשרא דמהימנותא ביה תלייא ועל דא מנחה חדשה
אתקרי ,מ"ט בגין דחדוותא דעלאי ותתאי הוא וחדוותא דסיהרא ובכל זמנא חדתותי
דסיהרא קשרא דמהימנותא הוא וחדוותא דילה )דסיהרא(.
למלכא דהוו ליה בנין וברתא חדא אתקין סעודתא לכלהו בנין לא אשתכחת ההיא
ברתא על פתורא כד אתאת אמרת למלכא מארי לכל אחי זמינת ויהבת לכל חד מאנין
ידיען ולי לא יהבת חולקא בינייהו ,אמר לה חייך ברתי מנא דילך ישתכח על חד תרין,
הא כלא יתנון לך מחולקיהון ,אשתכח לבתר בידהא חולקין על חד תרין מכלא ,כך
כ"י מכלא נטלא חולקין ועל דא אתקרי כלה כלולא ,ככלה דכלהו מזמנין לה מאנין
וחולקין ותכשיטין כך היא כ"י חדתותי )נ"א חדוותא( דילה בכלא וכלא יהבין לה
חולקין ומאנין ,ת"ח בשעתא דמלכא קדישא אשתכח בעטרוי חדוותא דכנסת ישראל
הוא ,וכד אורייתא אתיהיבת אתעטרת כנסת ישראל בעטרין עלאין ,ובגין דכל קשרא
דמהימנותא אתקשר בהאי אילנא אקרי יום אחד דכתיב )זכריה יד( והיה יום אחד הוא
יודע ליי' ,יום אחד ודאי דכנסת ישראל יום אחד בקשורא דלעילא ,קשורא דלעילא
רישא וגלגלתא ומוחי )ויחי רכא( קשורא אחרא תרין דרועין וגופא דאחידן מחילא
דרישא ואוקמא רב המנונא )ס"א בתרין( בתלת קשירין דאבהתא )קשורא אחרא( תרין
קיימין )נ"א כוליין דלתתא( דאתמשכו במשח רבות )בקיומא( בתרין דרגין תרין נחלין
לאכנשא זרעא לאפקא בדרגא אחרא בפום אמה ,אילנא דא הוא גופא דאמצעיתא
דאחיד לכל הני וכלא מתקשרן ביה והוא בהון ועל דא כלא חד וכד אזדווגת ביה
מטרוניתא כדין הוא אחד והא אוקימנא מלי ,תא חזי כתיב ביום השמיני עצרת מאן
עצרת אלא בההוא אתר דכלא מתקשרן כחדא אקרי עצרת ,מאי עצרת )ס"א כנופיא
כנישו( כנישו ואי תימא הכא דאקרי עצרת מ"ט אלא בכל אינון יומין יומי סעודתי
דענפי אילנא
הוו ועל דא שבעים פרים אינון ,לבתר חדוותא )דגופא( דאילנא ממש וחדוותא
דאורייתא ובגיניה הוא יומא חד עצרת חדוותא דאורייתא חדוותא דאילנא דהוא גופא
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ועל דא לית חולקא בהאי יומא אלא לקודשא בריך הוא וכנסת ישראל בגין כך עצרת
תהיה לכם ,לכם ולא לאחרא )ס"א לבתר חדוותא דאילנא ממש ובגיניה הוא יומא חד
ולית חולקא בהאי יומא אלא לקודשא בריך הוא וכ"י ועל דא כתיב עצרת תהיה לכם,
אוף הכי בהאי יומא חדוותא דאורייתא חדוותא דאילנא דהוא גופא וכלא אשתכח
ביה( דהא בשעתא דמלכא אשתכח כלא אשתכח ביה ,ועל דא תנינן בעצרת על פירות
האילן והא אוקמוה ,בגין כך אחד אקרי ,אחד ודאי כמה דאמרן ,ת"ח מה כתיב
ממושבותיכם תביאו לחם תנופה וגו' סלת תהיינה חמץ תאפינה ,מאי שנא הכא חמץ
)בכנ"י( אלא בגין דכלא אחידן ביה )וכן( באילנא דהא באילנא אחידן ענפין באילנא
אחידן עלין קליפין דינין סגיאין בכל סטרין כלא אשתכח ביה ,בגין דהאי אילנא מכפר
על יצר הרע דהוא בבי מותביה דב"נ ,א"ר אלעזר מהאי אילנא אתזנו כל שאר אילנין
לתתא והוא אשתרש' על חד נהרא עמיקא דנגיד ונפיק ולא פסקין מימוי לעלמין ,עליה
כתיב )ירמיה יז( והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ועל דא אקרי אורייתא
)משלי ג( עץ חיים היא וגו' ומאי ותומכיה מאושר הא אוקמוה אבל ותומכיה מאושר
כמה דאת אמר )בראשית ל( באשרי כי אשרוני בנות:
רבי אבא ורבי חייא הוו אזלי באורחא א"ר חייא כתיב וספרתם לכם ממחרת השבת
מיום הביאכם את עמר התנופה ,מאי קא מיירי ,א"ל הא אוקמוה חברייא אבל ת"ח
ישראל כד הוו במצרים הוו ברשותא אחרא והוו אחידן במסאבותא כאתת' דא כד היא
יתבא ביומי דמסאבותא ,בתר דאתגזרו עאלו בחולקא קדישא דאקרי ברית כיון
דאתאחדו ביה פסק מסאבותא מנייהו כדא אתתא כד פסקו מנה דמי מסאבותא בתר
דאתפסקו מנה מה כתיב )ויקרא טו( וספרה לה שבעת ימים ,אוף הכא כיון דעאלו
בחולקא קדישא פסקא מסאבו מנייהו ואמר קודשא בריך הוא מכאן ולהלאה חושבנא
לדכיותא ,וספרתם לכם ,לכם דייקא כמה דאת אמר וספרה לה שבעת ימים לה לעצמה,
אוף הכא לכם לעצמכם ולמה בגין לאתדכאה במיין עלאין קדישין ולבתר למיתי
לאתחברא ביה במלכא ולקבלא אורייתיה ,התם וספרה לה שבעת ימים הכא שבע
שבתות אמאי שבע שבתות בגין למזכי לאתדכאה במיין דההוא נהר דנגיד ונפיק
ואקרי מים חיים וההוא נהר שבע שבתות נפקו מניה ,ועל דא שבע שבתות ודאי בגין
למזכי ביה כמה דאתתא דכיו דילה בליליא לאשתמשא בבעלה כך כתיב וברדת הטל
על המחנה לילה ,על המחנה כתיב ולא כתיב וברדת הטל לילה אלא על המחנה בגין
דיורד מההוא נקודה על אינון יומין דאתקריאו מחנה ומתחברת במלכא קדישא
ואימתי נחת האי טלא כד קריבו ישראל לטורא דסיני כדין נחת ההוא טלא בשלימו
ואדכי ואתפסקת זוהמתן מנייהו ואתחברו ביה במלכא וכ"י וקבילו אורייתא והא
אוקימנא ,ובההוא זמנא ודאי כל הנחלים הולכים אל הים לאתדכאה ולאסתחאה וכלא
אתקשרו )ס"א אתקדשו( ואתחברו ביה במלכא קדישא.
ת"ח כל ב"נ דלא מני חושבנא דא אינון שבע שבתות תמימות למזכי לדכיותא דא לא
אקרי טהור ולאו בכללא דטהור הוא ולאו הוא כדאי למהוי ליה חולקא באורייתא.
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ומאן דמטי טהור להאי יומא וחושבנא לא אתאביד מניה כד מאטי להאי ליליא לבעי
ליה למלעי באורייתא ולאתחברא בה ולנטרא דכיו עלאה דמטי עליה בההוא ליליא
ואתדכי ,ואוליפנא דאורייתא דבעי ליה למלעי בהאי ליליא אורייתא דבע"פ בגין
דיתדכון )ס"א דיתדבק( כחדא ממבועא דנחלא עמיקא ,לבתר בהאי יומא ליתי תורה
שבכתב ויתחבר )ס"א בהו( בה וישתכחון כחדא בזווגא חד לעילא כדין מכריזי עליה
ואמרי )ישעיה נט( ואני זאת בריתי אותם אמר יי' רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי
בפיך וגו',
ועל דא חסידי קדמאי לא הוו ניימי בהאי ליליא והוו לעאן באורייתא ואמרי ניתי
לאחסנא ירותא קדישא לן ולבנן בתרין עלמין וההוא ליליא כנסת ישראל אתעטרא
עלייהו ואתיא לאזדווגא ביה במלכא ותרווייהו מתעטרי על רישייהו דאינון דזכאן
להכי ,ר"ש הכי אמר בשעתא דמתכנשי חברייא בהאי ליליא לגביה ניתי לתקנא
תכשיטי כלה בגין דתשתכח למחר בתכשיטהא ותקונהא לגבי מלכא כדקא יאות,
זכאה חולקהון דחבריא כד יתבע מלכא למטרוניתא מאן תקין תכשיטהא ואנהיר
עטרהא ושוי תקונהא ,ולית לך בעלמא מאן דידע לתקנא תכשיטי כלה אלא חברייא
זכאה חולקהון בעלמא דין ובעלמא דאתי ,תא חזי חברייא מתקני בהאי ליליא
תכשיטהא לכלה ומעטרי לה בעטרהא לגבי מלכא ומאן מתקין ליה למלכא בהאי
ליליא לאשתכחא בה בכלה לאזדווגא בה במטרוניתא ,נהרא קדישא עמיקא דכל
נהרין ,אימא עלאה הדא הוא דכתיב )שיר ג( צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה
וגו' ,לבתר דאתקינת ליה למלכא ואעטרת ליה אתיית לדכאה לה למטרוניתא ולאינון
דמשתכחי גבה ,למלכא דהוה ליה בר יחידאי אתא לזוגא ליה במטרוניתא עלאה מאי
עבדת אמיה כל ההוא ליליא עאלת לבי גניזהא אפיקת עטרא עלאה בשבעין אבני יקר
סחרנהא ואעטרת ליה אפיקת לבושין דמילת ואלבישת ליה ואתקנת ליה בתקוני
דמלכין ,לבתר עאלת לבי כלה חמאת עולימתהא דקא מתקני עטרהא ולבושהא
ותכשיטהא לתקנא לה ,אמרה לון הא אתקינת בי טבילה אתר דמיין נבעין וכל ריחין
ובוסמין סוחרני אינון מיין לדכאה לכלתי ליתי כלתי מטרוניתא דברי ועולימתהא
ויתדכון בההוא אתר דאתקינת בההוא בי טבילה דמיין נבעין דעמי לבתר תקינו לה
בתכשיטהא אלבישו לה לבושהא אעטרו לה בעטרהא ,למחר כד ייתי ברי לאזדווגא
במטרוניתא ,יתקין היכלא לכלהו וישתכח מדוריה בכו כחדא ,כך מלכא קדישא
ומטרוניתא וחברייא כהאי גוונא ואימא עלאה דמתקנת כלא אשתכח דמלכא עלאה
ומטרוניתא וחברייא מדוריהון כחדא ולא מתפרשין לעלמין הדא הוא דכתיב )תהלים
טו( יי' מי יגור באהלך וגו' ,הולך תמים ופועל צדק ,מאן הוא פועל צדק אלא אלין
אינון דמתקני למטרוניתא בתשכיטהא בלבושהא בעטרהא ,וכל חד פועל צדק אקרי,
א"ר חייא אלמלא לא זכינא בעלמא אלא למשמע מלין אלין דיי ,זכאה חולקהון דאינון
דמשתדלי באורייתא וידעין אורחוי דמלכא קדישא דרעותא דלהון באורייתא עלייהו
כתיב )שם צא( כי בי חשק ואפלטהו ,וכתיב אחלצהו ואכבדהו:
)זוהר  -הקדמה דף ח עמוד א (
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ר' שמעון הוה יתיב ולעי באורייתא בליליא )אמור צ"ח א( דכלה אתחברת בבעלה,
דתנינן כל אינון חברייא דבני היכלא דכלה אצטריכו בההיא ליליא דכלה אדדמנת
למהוי ליומא אחרא גו חופה בבעלה למהוי עמה כל ההוא ליליא ,ולמחדי עמה
בתקונהא דאיהי אתתקנת למלעי באורייתא מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים
ובמדרשות דקראי וברזי דחכמתא בגין דאלין אינון תיקונין דילה ותכשיטהא ,ואיהי
ועולמתהא עלאת וקיימת על רישיהון ואתתקנת בהו וחדת בהו כל ההוא ליליא
וליומא אחרא לא עאלת לחופה אלא בהדייהו ואלין אקרון בני חופתא ,וכיון דעאלת
לחופתא קודשא בריך הו א שאיל עלייהו ומברך לון ומעטר לון בעטרהא דכלה זכאה
חולקהון ,והוה רבי שמעון וכלהו חברייא מרננין ברנה דאורייתא ומחדשן מלין
דאורייתא כל חד וחד מנייהו והוה חדי רבי שמעון וכל שאר חברייא.
אמר לון רבי שמעון בני זכאה חולקכון בגין דלמחר לא תעול כלה לחופה אלא
בהדייכו בגין דכלהו דמתקנין תקונהא בהאי ליליא וחדאן בה כלהו יהון רשימין
וכתיבין בספרא דדכרניא וקודשא בריך הוא מברך לון בשבעין ברכאן ועטרין דעלמא
עלאה,
פתח רבי שמעון ואמר )תהלים י"ט( )תרומה קל"ו ב( השמים מספרים כבוד אל וגו'
קרא דא הא אוקימנא ליה ,אבל בזמנא דא דכלה אתערא למיעל לחופה ביומא דמחר
אתתקנת ואתנהירת בקישוטהא בהדי חברייא דחדאן עמה כל ההיא ליליא ואיהי
חדאת עמהון וביומא דמחר כמה אוכלוסין חיילין ומשריין מתכנשין בהדה ואיהי
וכלהו מחכאן לכל חד וחד דתקינו לה בהאי ליליא כיון דמתחברן כחדא ואיהי חמאת
לבעלה מה כתיב השמים מספרים כבוד קל ,השמים דא חתן דעאל לחופה ,מספרים
מנהרין כזוהרא דספיר דנהיר וזהיר מסייפי עלמא ועד סייפי עלמא ,כבוד אל דא כבוד
כלה דאקרי אל דכתיב )תהלים ז'( אל זועם בכל יום ,בכל יומי שתא אקרי אל והשתא
דהא עאלת לחופה אקרי כבוד ,ואקרי אל ,יקר על יקר ,נהירו על נהירו ,ושלטנו על
שלטנו ,כדין בההיא שעתא דשמים עאל לחופה ואתי ונהיר לה ,כל אינון חברייא
דאתקינו לה כלהו אתפרשי בשמהן תמן הדא הוא דכתיב )שם י"ט( ומעשה ידיו מגיד
הרקיע ,מעשה ידיו אלין אינון מארי קיימא דברית בהדי כלה ואינון מארי קיימא
דברית אקרון מעשה ידיו כמה דאת אמר )שם צ'( ומעשה ידינו כוננהו דא ברית קיימא
דחתים בבשרא דב"נ,
זוהר  -הקדמה דף י עמוד א
א"ר שמעון לחברייא בני הלולא דא כל חד מנכון יקשט קשוטא חד לכלה ,אמר לר'
אלעזר בריה ,אלעזר הב נבזבזא חד לכלה דהא למחר אסתכל )נ"א בה( כד יעול
לחופה באינון שירין ושבחין דיהבו לה בני היכלא לקיימא קמיה ,פתח רבי אלעזר
ואמר )שיר ג'( מי )קע"ו ב( זאת עולה מן המדבר וגו' מי זאת כללא דתרין קדושין
דתרין עלמין בחבורא חדא וקשורא חדא ,עולה ממש למהוי קדש קדשין דיהא קדש
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קדשין מ"י ואתחברא בזא"ת בגין למהוי עולה דאיהי קדש קדשין ,מן המדבר דהא
מן המדבר ירתא למהוי כלה ולמיעל לחופה.

טעמי חג השבועות – מקורות 42

בית מדרש עיון למחשבה | טעמי חג השבועות | של"ה מסכת שבועות פרק תורה אור

קט .סוד חג השבועות .חג הכולל השבעה שבועות שהם מ"ט יום ,וחג הוא יום
החמישים רומז לשער החמישים משערי 'בינה' ,הכולל המ"ט שערים שמהם מ"ט
פנים ,כמו שנתבאר לעיל )מסכת פסחים ,אות קח( בסוד הספירה ,והיא ה' ראשונה
משם ידו"ד ,המוציאה ומגלה סוד אות י' מהשם ,שהיא סוד התורה קדומה ,וחמש
פעמים י' עולה נ' ,ובמקום הזה נאמר 'מ"ט פנים לתורה' )במדבר רבה פ"ב ס"ב( ,כי
השער החמישים הוא סגור מעין כל חי ,ונעלם אפילו ממשה רבינו ע"ה ,כמו שאמרו
רבותינו ז"ל )ראש השנה כא ב( .וזהו סוד 'מט"ה משה' ,כי השיג מ"ט שערים בבינה
שהיא ה' ראשונה ,ובהצטרף מ"ט לה' נעשה 'מט"ה' .ועליו נאמר )תהלים ח ,ו(
'ותחסרהו מעט מאלהים' ,כלומר ,איזה אות הוא המעט שבאותיות 'אלהים' ,זו
'אל"ף' ,כן היה חסר שער אחד ,כי זה השער הוא נוגע ומשתווה בסוד החכמה
הנעלמת שהיא תורה הקדומה ,בסוד 'ואאלפ"ך חכמה' )איוב לג ,לג( היא ה'אל"ף'
הזו.
קי .אמנם נשאר 'עי"ן' בתיבת 'מעט' ,כי אל תקרי 'מעט' אלא 'מ"ט' )ראה תקוני זהר,
בהקדמה דף ז' ע"ב( ,והם מ"ט פנים הנזכר לעיל .וה'עי"ן' זו רומזת לשבעים פנים
חירות ,שאמרו רבותינו ז"ל )במדבר רבה פי"ג סט"ו  -ט"ז; זהר ח"א דף מ"ז ע"ב,
ועוד( ,שבעים פנים לתורה ,המתגלות בסוד גילוי התורה בסוד אצילות המתגלה
שהוא הבנין .כי התורה הקדומה שהיא סוד חכמה המתגלית קצת בבינה ,הוא סוד
אותיות י"ה מהשם ,לעומתם באצילות הבנין הוא סוד ו"ה מהשם ,סוד תפארת
ומלכות ,הכוללת כל הבנין ,והתפארת סוד תורה שבכתב בסוד ]נובלת[ חכמה
שלמעלה תורה )בראשית רבה פי"ז ס"ה( ,ומלכות סוד תורה שבעל פה המגלית
ומפרשת את התורה שבכתב .ועל זה נאמר )דברים ד ,לו( 'מן השמים השמיעך את
קלו ועל הארץ הראך את אשו הגדולה' .השמים הוא התפארת ,והוא סוד הקול ,כי
הוא הקול היוצא מהשופר כנודע ,וקול שופר חזק מאד ,והארץ היא הארץ העליונה
ארץ חפץ ,ושם האש היא תורה שבעל פה סוד הפלפול אורייתא הוא דרתח )עי' תענית
ד א( ,ואלו כוללים שבע ספירות הבנין ,וכל ספירה כלולה מכל העשר ספירות ,הרי
שבעים פנים .ואלו שבעים פנים הם כמו ענפים לחמישים פנים הנזכרים לעיל.
קיא' .הנסתרות לה' אלהינו והנגלת לנו ולבנינו' )דברים כט ,כח( .ופירשו בזהר )ח"ג
דף רמ"ה ע"א( ,הנסתרות הם אותיות י"ה ,והנגלות הם אותיות ו"ה ,ודבר זה יתבאר
עוד לקמן בארוכה )אות קיז( .והגם כי יש שבעים פנים בסוד הכללות שכל אחת כלולה
מי' ,מכל מקום זה הכללות כלול גם כן ,וכן כללי דכללות כלול גם כן עד אין סוף
ותכלית ,כמבואר בפרדס )שער המציאות פ"ב( .על זה אמרו )עירובין כא ב( על כל
קוץ וקוץ תילי תילין הלכות בלי ערך ושיעור ,כי יש פנים לפנים הנראים וכו' ,מול זה
בא הרמז 'פנים בפנים דבר ה' עמכם' )דברים ה ,ד( ,כי שני מיני פנים ,כדפירשתי*.
קיב .וכענין זה שכתבתי ,מצאתי בספר עבודת הקודש פרק כ"א מחלק היחוד ,שכתב
וזה לשונו :התורה כולה מבי"ת ב ראשית עד למ"ד לעיני כל ישראל ,כמו שהיא בידינו
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היום בנויה על שמות הקדוש ברוך הוא ומדותיו סוד האצילות שהוא האלהות ולזה
היא אלהית ,ונקראת תורת ה' ,לפי שהיא שם ה' ממש ,ולהורות על מקום שנאצלה
משם התחילה בבי"ת וסיימה בלמ"ד שהוא ל"ב ,כנגד החכמה העליונה ,הכוללת ל"ב
נתיבות שבם היוה כל הווה ,וזו היא התורה הקדומה שקדמה לעולם.
קיג .ובמדרשו של רבי נחוניה בן הקנה )ספר הבהיר אות י'( :אמר רבי ]בון[ ,מאי
דכתיב )משלי ח ,כג( 'מעולם נסכתי מראש מקדמי ארץ' ,מאי מעולם ,דבר הצריך
להעלים מכולי עלמא ,דכתיב )קהלת ג ,יא( 'גם את הָ עֹ לָם נתן בלבם' ,אל תקרי העולם
אלא העלם .אמרה תורה ,אני קדמתי להיות ראש לעולם ,שנאמר 'מעולם נסכתי
מראש' ,ואל תאמר שמא הארץ קדמה לה ,שנאמר 'מקדמי ארץ' כדאמרינן )בראשית
א ,א( 'בראשית ברא אלהים' ,ומאי ברא ,צרכי הכל .ואחר כך 'אלהים' ,ומה כתיב
בתריה )שם(' ,את השמים ואת הארץ' ,עד כאן.
והכוונה על חכמת אלהים ,שהיא תורה קדומה שקדמה לעולם אלפיים שנה ,וכמו
ש אמרו עוד שם )בספר הבהיר אות ה'( 'ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום'
וגו' )משלי ח ,ל( ,אמרה תורה ,אלפיים שנה הייתי שעשועים בחיקו שנאמר 'יום יום',
ויומו של הקדוש ברוך הוא  -אלף שנים שנאמר )תהלים צ ,ד( 'כי אלף שנים בעיניך
כיום אתמול' וגו' ,עד כאן .והכוונה באלפיים שנה ,בסוד חכמה ובינה קודם עולם
הבנין ,וממנה נאצלת מדת תפארת סוד תורה שבכתב ,כי ממוח האב יצא הבן ,מקום
נבואות אדון כל הנביאים ,ומשם קבל התורה ,שהם תרי"ג מצות ,שנאצלו מספירת
חכמה שקבלתם מרום מעלה ,בסוד תר"ך מיני מאורות.
קיד .ובמדרש של רבי נחוניא בן הקנה )ספר הבהיר אות קכ"ד( אמרו :ומאי טעמא
בנשיאת כפים ,ולברכינהון בברכה .אלא משום דאית בידים עשר אצבעות ,רמז לעשר
ספירות ,שבהם נחתמו שמים וארץ .ואותם העשרה כנגד עשרת הדברות .ובכלל אותם
העשרה ,נכללין כל תרי"ג מצות ,ומנה אותן האותיות של עשרת הדברות ,ותשכח
דאינון תרי"ג אותיות ,עד כאן .פירוש ,תרי"ג אותיות עד 'אשר לרעך' )שמות כ ,יד(,
וכלל הכל תר"ך אותיות ,כנגד תר"ך מיני מאורות באויר הקדמון ,שמשם נאצלו .ולפי
שהתורה היא שם ה' ,בסוד תפארת ישראל ,השם המיוחד ,נקראת עץ החיים ,שנאחזת
בחיים העליונים ,חיי המלך ,אם הבנים .ולזה שנינו )אבות פ"ו מ"ז( גדולה תורה
שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה .וידוע לחכמי האמת ,שתורה שבכתב כלולה
בימין ושמאל ,כי כן ,שם ה' סוד תפארת ישראל באמצע ,כלול מימין ושמאל ,והוא
הטעם שכוללת מצות עשה ומצות לא תעשה .והתורה כלולה מכל שבע ספירות.
ולפיכך אמרו במדרשו של רבי נחוניא בן הקנה )ספר הבהיר אות כ"ח( ,הא למדת,
שבשבעה קולות ניתנה תורה ,עד כאן .ולזה שבעים פנים לתורה .ומה שאמרו בפרק
קמא דברכות )ו ב( זוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות ,הכוונה אל מקום מחצבתה,
הנהר היוצא מעדן ,ה"א ראשונה ,ולזה כוללת חמשים שערי בינה ,ויודעיה דורשים
אותה במ"ט פנים טהור ובמ"ט פנים טמא) ,מסכת סופרים פט"ז; ירושלמי סנהדרין
פ"ד ה"ב( ,כי השער החמישים לא יושג אפילו לרבן של נביאים ,ולזה נתנה בחמשה
חומשין להורות על מקום אצילות בכלל ,עכ"ל )עבודת הקודש(.
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קטו .על כן נתנה התורה בחג השבועות ,כי בימי הספירה ,שהם ימי ליבון ,נטהרו
ישראל ממ"ט פנים )טהור( ]טמא[ .גם כי השבעה שבועות מורות על שבע שמיטות
ימי עולם ,כמו שנתבאר לעיל )אות קט( בסוד הספירה ,ויום החמישים סוד היובל
הגדול ,אז יתגלה אור הגנוז של התורה .ונודע מה שאמרו רבותינו ז"ל )עבודה זרה ג
א( שכל הבריאה תלויה ועומדת על מתן תורה ,אם יקבלו מוטב ,ואם לאו יחזור הכל
לתוהו ובוהו .על כן בהשתלם רמז זמן ימי עמידת הבריאה ,הוצרך קבלת התורה .ואז
'תורת ה' תמימה' ,שם מלא עולם מלא ,כי התורה כולה שם ידו"ד.

טעמי חג השבועות – מקורות 45

בית מדרש עיון למחשבה | טעמי חג השבועות | של"ה מסכת שבועות פרק תורה אור
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