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  השבת"השבת"--"וספרתם לכם ממחרת"וספרתם לכם ממחרת
 

 ספר ויקרא פרק כג
 

 
 "י על ויקרא פרק כג פסוק טזרש

ולא עד בכלל והן ארבעים  -ממחרת השבת השביעת תספרו  עד ממחרת השבת: ממחרת יום טוב.

 ביום החמשים תקריבוה  -מנחה חדשה לה'  חמשים יום והקרבתם ותשעה יום:
 

תספרו ומקרא  שהוא יום חמשיםעד ממחרת השבת השביעית ואומר אני זהו מדרשו אבל פשוטו 
 מסורס הוא:

 

  בפסוק זה? בד"ה השנימה היה קשה לרש"י 
  ?"מדוע לא הקדימו? –אם אמנם הפירוש השני הוא הוא ה"פשט" ומדוע הפירוש הראשון אינו "פשוטו 

 

 שימו לב לטעמי המקרא של הפסוק       

 זהו פשוטו של מקרא?!האמנם  –שו "יום טוב" מנין לרש"י בד"ה הראשון ש"שבת" פירו 
 
 
 

  מחלוקת הצדוקים והפרושים בפירוש תיבת "השבת"מחלוקת הצדוקים והפרושים בפירוש תיבת "השבת"
 
 

 תלמוד בבלי מסכת מנחות דף סה/א
 

 ]=השבועית[ שהיו בייתוסין אומרים עצרת אחר השבת
 ולא היה אדם אחד שהיה משיבו  ?ניטפל להם רבן יוחנן בן זכאי ואמר להם שוטים מנין לכם

 אחד שהיה מפטפט כנגדו ואמר משה רבינו אוהב ישראל היה ויודע שעצרת יום אחד הוא חוץ מזקן 
 עמד ותקנה אחר שבת כדי שיהיו ישראל מתענגין שני ימים

 
 קרא עליו מקרא זה אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר 

 ואם משה רבינו אוהב ישראל היה למה איחרן במדבר ארבעים שנה
 י ?אמר לו רבי בכך אתה פוטרנ

 אמר לו שוטה ולא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטילה שלכם ?!
 

  
 

 
 כתוב אחד אומר תספרו חמשים יום וכתוב אחד אומר שבע שבתות תמימות תהיינה הא כיצד

 כאן ביום טוב שחל להיות בשבת כאן ביו"ט שחל להיות באמצע שבת
 
 

 
 

 *רש"י מנחות דף סה/א*
שאם היה י"א יום בדברי ויכוחין :  -בייתוסי היה: מפטפט  - זקן אחדא: דהאי ממחרת השבת ממש הו - מנין לכם

ואם אוהבן היה למה משה מוליך את ישראל דרך הר שעיר היו באין באחד עשר יום לקדש שהיא סמוכה לארץ ישראל: 
עולם( )ל - לא תהא תורה שלמהודיחוי בעלמא קאמר ליה משום דהוא היה אומר דברי הבל:  - מאחרן ארבעים שנה

 לדחות אדם בקנה ובקש כשיחה בטילה שלכם דלנו יש ראיה ולכם אין ראיה:



 

 ושבועות לא קרי אלא אותן המתחילות באחד בשבתמשמע ימים ולא שבועות וכתוב אחד אומר שבועות  - חמשים יום
עומר  דממחרתו אחר השבת דהוא יום הבאת - הא כיצד הא ביו"ט ראשון של פסח שחל בשבתומסיימות בשבת: 
דמתחילין למנות  שחל להיות באמצע שבתשל פסח  - ביו"טמתוקם שבע שבתות תמימות תהיינה:  .ומתחילין לימנות

 ולא שבועות שלמות אלא מתחילין למנות באמצע שבת:למחרתו מיתוקם קרא בחמשים יום 

 
 רבי אליעזר אומר

ממחרת השבת מחרת י"ט יצאת שבת  ים לחדששהם יודעאינו צריך הרי הוא אומר תספר לך ספירה תלויה בבית דין 
 בראשית שספירתה בכל אדם

 
שבית דין קובעין המועדות וצריך לשאל אימתי  - ספירה תלויה בבית דיןמשמע לך תהא מסורה הספירה:  - תספר לך

שבת ממש שספירתה תלויה בכל  - יצתה שבת בראשיתחל יום טוב ראשון של פסח שמתחיל למנות הספירה ממחרת: 
 אדם שאין צריך לאדם לישאל לבית דין אימתי חל יום ראשון אלא ממתין עד שבת שבתוך הפסח מתחיל:

 

 
 תנו רבנן

 אלא למחרת שבת בראשיתאו אינו ממחרת השבת ממחרת יו"ט 
 

 רבי יוסי בר יהודה אומר
 ו אלא חמשים יוםיהרי הוא אומר תספרו חמשים יום כל ספירות שאתה סופר לא יה

חרת שבת בראשית פעמים שאתה מוצא חמשים ואחד ופעמים שאתה מוצא חמשים ושנים חמשים ואם תאמר ממ

 ושלשה חמשים וארבעה חמשים וחמשה חמשים וששה
 

לעולם יהו שוות שלא יהו בכולן אלא החמשים כשם שאם חל פסח בשבת שלדברי הכל אתה  - כל ספירות שאתה סופר
 שים יום אף לעולם לא תספור ימים מיום שני של פסח אלא חמשים מונה מיום המחרת שהוא יו"ט שני של פסח חמ

 
וא"ת שבת בראשית פעמים שאתה מונה לפי החשבון של אשתקד שהתחילה למנות מיום שני יהא עכשיו נ"א כגון חל 
פסח )של( בערב שבת ואתה מונה מאחד בשבת נ"ב כגון אם חל בה' בשבת נ"ג כגון אם חל ברביעי בשבת נ"ד בשלישי 

 נ"ה בשני נ"ו באחד בשבת מיום ראשון עד יום עצרת:

 
 רבי יוסי אומר

 ממחרת השבת ממחרת יום טוב
 אתה אומר ממחרת יו"ט או אינו אלא ממחרת שבת בראשית

 אמרת וכי נאמר ממחרת השבת שבתוך הפסח

 והלא לא נאמר אלא ממחרת השבת דכל השנה כולה מלאה שבתות צא ובדוק איזו שבת
 

וא"ת שבת  -דתדע שבשבת של פסח תתחיל לימנות: וכל השנה מלאה שבתות  - חרת שבת שבתוך הפסחוכי נאמר ממ 
 ממש צא ובדוק איזה שבת אלא ודאי י"ט ]של פסח[ הוא:

 
 

  
 
 

 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז 
רה "ממחרת )ט( וכל כך למה, מפני אלו הטועין שיצאו מכלל ישראל בבית שני, שהן אומרין שזה שכתוב בתו 

השבת" )ויקרא כג, יא(, הוא שבת בראשית; ומפי השמועה למדו חכמים, שאינה אלא שבת יום טוב. וכן ראו תמיד 
 הנביאים והסנהדרין, בכל דור ודור, שהיו מניפין את העומר בשישה עשר בניסן, בין בחול בין בשבת:

 
 -יד(, ונאמר "ויאכלו מעבור הארץ, ממחרת הפסח  )י( והרי נאמר בתורה "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו" )ויקרא כג,

היאך תלה הכתוב היתר , כמו שדימו הטיפשים, ואם תאמר שאותו הפסח בשבת אירעמצות וקלוי" )יהושע ה, יא(. 
אלא נקרה נקרה; אלא מאחר שתלה הדבר במחרת הפסח, הדבר אכילתן לחדש בדבר שאינו העיקר ולא הסיבה, 

 , ואין משגיחין על איזה יום הוא, מימי השבוע:שמחרת הפסח היא העילה המתרת את החדשברור 
 

 
 
 התנאים בגמרא?-שימו לב! במה שונה הוכחתו של הרמב"ם מכל הוכחות 
 ?ומדוע העדיף ראיה זו על פני כל ראיות הגמרא 
  "בלבד!האמנם אפשר ללמוד הלכה מפסוק ב"נביאים"? והלא מקור ההלכות הוא מ"תורת משה 

 



"ממחרת השבת" או "ממחרת 
 ?"הפסח

 "ממחרת יום טוב" כפשוטו? מדוע אם כן לא נכתב "ממחרת הפסח"? אם אמנם
 
 

אלא שלאחר כל הוכחותיהם נותרה תמיהה גדולה: אם אמנם זוהי כוונת הכתוב, מדוע נקטה התורה 
 בייתוסים!  להוציא מליבן של 1"הפסחלשון מטעה, לקרות את החג "שבת"? ליכתוב: "ממחרת 

 

השאלה: מדוע צריכים שני סימנים לתחילתה של ויובן בהקדם 
 הספירה:

 ?"ממחרת השבת"  וגם  "מיום הביאכם את עומר התנופה"גם 
 ?"מששה עשר לחודש הראשוןלמה לא אמר קרא: "וספרתם לכם 
 
 

 הכתוב בא לענות על שתי תמיהות:
ם ביררנו את בטר –כיצד אפשר לברר את ה'מידות' של נפש הבהמית  .א

 ה'מוחין' שלה?
 

 דגן  -נעשה על ידי 'הביאכם את עומר התנופה'  מאכל בהמה  –בירור המוחין 
 כי 'מוחין' קל יותר להעלות לקדושה מאשר 'מידות' –נעשה ביום אחד 

 ואז אפשר להתחיל 'חסד שבחסד'

 

להפוך נפש בהמית לאהבת השם? הלא זו 'משימה  הכחמנין שואבים את  .ב
 ?טבעית'-על

 

שתמציתו הוא:   2והנה ע"ד הסוד מצינו הסבר לביטוי "ממחרת השבת" במאמרי רבנו זי"ע
מאחר ובספירת העומר העבודה היא לזכך את נפש הבהמית ולהביאה למצב של "אחריך 
נרוצה" ]תרתי משמע ששתי הנפשות תהיינה ב"רצוא"[ והכח לזה בא ממדריגה שלמעלה 

, כי במדריגת ההשתלשלות אין בה כח להפוך משמכח "עצמותו" ממהשתלשלות, היינו 
 חשוכא דנה"ב לנהורא. 

 
ומאחר והמדריגה הכי גבוהה בסדר השתלשלות היא מדריגת "שבת", הוי אומר שהמושג 
"ממחרת השבת" משמעו "מעל ומעבר לשבת" ]דהיינו בחינת "שמונה" שלמעלה משבת בחינת 

 ר."שבע"[ ומשם בא הכח לזיכוך הבהמית בספירת העומ
 

וממשיך לבאר: שכשם שקודם ספירת העומר דרושה התגלות העצמות ]בחינת ממחרת 
עליה נאמר: "נגלה עליהם מלך מלכי המלכים... אני ולא  ביציאת מצריםהשבת"[ וזה היה 

מלאך... אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו". כך גם תכלית ספירת העומר היא להגיע למתן תורה שם 

  .נכיד"אנכי" מי שאהיה הגילוי 
 

  
 

בניסן, ולא בט"ז  בחמישה עשרונפלאתי, שהרי הגילוי של "אני ולא מלאך" וכו' היה 
ניסן, אם כן על כרחך, אי אפשר לומר שבתיבת "השבת" הכוונה ליום טוב ראשון, 

                                                 
 שהכוונה למחרת הקרבת הפסח וביהושע ה,יא. הכוונה למחרת יו"ט ראשון של פסח.   ראה במדבר לג,ג. 1
 ד"ה וספרתם לכם תשי"א ובד"ה ואהיה אצלו אמון תשכ"א. 2
 

 



שחמישה עשר הוא ו"ממחרת השבת" היא ביום שני דפסח, שהרי במאמרים הנ"ל משמע 
 ה?!האין כאן סתירעצמו "מחרת השבת" 

 

ועלה בדעתי שאולי אפשר לפרש שע"ד הפשט הדברים מדוייקים ביותר, שאמנם כוונת 
 הכתוב היא שיום חמישה עשר הוא הוא "ממחרת השבת" ובו היה גילוי העצמות, 

 
לאיזה יום קרינן "השבת"? הוי אומר: יום ארבעה עשר, ערב פסח!  והטעם שנקרא א"כ 

שאור מבתיכם" ויום החג הראשון  3"תשביתו "שבת" הוא מפני שבו ביום חל הציווי:
    4שלמחרתו נקרא "ממחרת השבת"!

 

[ "וספרתם 1ועפי"ז יומתק כפל הלשון בפסוק בציינו את תחילת הספירה :  ]
תרתי סימני  –[  מיום הביאכם את עומר התנופה" 2לכם ממחרת השבת  ]

 למה לי?
 

בהמיות נובע מגילוי להתחיל "לספור ולזכך" את ההכח אלא הכי קאמר קרא: 
בחמישה של "נגלה עליהם מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו" שזה התרחש 

ולאחר  –[ ה"תשביתו"בניסן שהוא "ממחרת השבת" ]כלומר: ממחרת  עשר
? "מיום הביאכם בפועלמכן ממשיך הפסוק ללמד מאימתי מתחילים הספירה 

 את עומר התנופה" שהוא יום ט"ז. 

 
 

                                                 
 של פסח[? דשביעישמא הכוונה ל"שבת" ]יום טוב  ,הראשוןועפי"ז יובן מנין לנו שהכוונה היא ל"שבת" ]יום טוב[  3
ממחרת יום טוב" הרי שחמישה עשר הוא ה"שבת"  -רו ]מנחות סה[: "ממחרת השבתואין להקשות דהא חז"ל אמ 4

וט"ז הוא למחרת השבת", כי מלבד זאת שלמדנו מאוה"ח בפי' על "לא תצא כצאת העבדים" ]שמות כא,ז.[ שמפרשו 

תונה בפירוש זה הכחשה לדברי רבותינו לענין הלכה, זולת בישוב הכתוב, רשות נ ואין" דלא כחז"ל ומתנצל:
הרי אפשר לפרש גם בגמרא שמה שאמרו  –" לנו מהם למסבר קראי  באופן שיהיה, לבד מהכחשת ההלכות

"ממחרת יום טוב" אינו פירוש של תיבת "השבת" אלא רק קביעת הזמן שאין סופרים את יום "מחרת השבת" עצמו 

 ."דהיינו "מחרת יום טוב  ואילךמחרת השבת -]שהוא ט"ו[ אלא מתחילים לספור מ
 
 
 
 
 
 


