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בְּ פֶסַ ח מַ ְּק ִריבִ ין ָק ְּרבַ ן מּוסָ ף בְּ כָל יֹוםִ .מּיֹום הָ ִראׁשֹון עַ ד יֹום הַ ְּשבִ יעִ י כְּ מּוסַ ף ָראׁשֵׁ י חֳ דָ ִׁשים .פ ִָרים ְּׁש ַניִם וְּ ַאיִל
ּושעִ יר חַ טָ את הַ נֶאֱ ֶכלֶת .בְּ יֹום ׁשֵׁ נִי ׁשֶ ל פֶסַ ח ׁשֶ הּוא יֹום ִׁששָ ה עָ שָ ר בְּ נִיסָ ן מַ ְּק ִריבִ ין
ֶאחָ ד וְּ ִׁשבְּ עָ ה כְּ בָ ִשים הַ כל עֹולֹות ְּ
י ֶֶתר עַ ל מּוסָ ף ׁשֶ ל כָל יֹום כֶבֶ ש לְּעֹולָה עִ ם עֹמֶ ר הַ ְּתנּופָה .וְּ ִהיא ִמנְּחָ ה ׁשֶ ל צִ בּור כְּ מֹו ׁשֶ בֵׁ ַא ְּרנּו
ּוזְּ מַ נֹו ָקבּועַ ּולְּפִ יכְָך ּדֹוחֶ ה ֶאת הַ שַ בָ ת וְּ ֶאת הַ טֻּ ְּמ ָאה
יאין ִמנְּחָ ה זֹו ֶאלָא מֵׁ ֶא ֶרץ י ְִּש ָר ֵׁאל ׁשֶ נֶאֱ מַ ר
אׁשית ְּקצִ ְּירכֶם ֶאל הַ כֹהֵׁ ן") " .ויקרא כג י( ֵׁאין ְּמבִ ִ
אתם ֶאת עֹמֶ ר ֵׁר ִ
וַהֲ בֵׁ ֶ
אֹותּה ִמכָל מָ קֹום מֵׁ ֶא ֶרץ י ְִּש ָר ֵׁאל
יאין ָ
ִמצְּ וָתֹו ל ְִּה ָקצֵׁ ר בַ ַל ְּילָה בְּ לֵׁיל ִ :מצְּ וָתֹו לָבֹוא ִמן הַ ָקרֹוב .ל ֹא בָ א ִמן הַ ָקרֹוב ְּמבִ ִ
ִׁששָ ה עָ שָ ר .בֵׁ ין בְּ חל בֵׁ ין בְּ ׁשַ בָ ת
ירת הָ עֹמֶ ר .וְּ ִאם ְּקצָ רּוהּו בַ ּיֹום כָׁשֵׁ ר
וְּ כָל הַ ַל ְּילָה כָׁשֵׁ ר ל ְִּקצִ ַ
ִמצְּ וָתֹו לָבֹוא ִמן הַ ָקמָ ה .ל ֹא מָ צְּ אּו יָבִ יאּו ִמן הָ עֳמָ ִרים
ִמצְּ וָתֹו לָבֹוא ִמן הַ לַח .ל ֹא מָ צְּ אּו יָבִ יאּו ִמן הַ ּיָבֵׁ ׁש
זֹורעַ חֶ צְּ יָּה בְּ ׁשָ נָה זֹו ּובְּ ׁשָ נָה ַאחֶ ֶרת נָר חֲ צִ י הַ שָ דֶ ה ׁשֶ ז ַָרע
ּדַ ְּרכָן הָ יָה לְּהָ בִ יא ִמשָ דֹות ׁשֶ בַ ּדָ רֹום .הָ יָה נָר חֲ צִ י הַ שָ דֶ ה וְּ ֵׁ
זֹורעַ הַ חֵׁ צִ י ׁשֶ נָר ּומֵׁ בִ יא ִממֶ נּו
וְּ ֵׁ
עומר זה מן השעורים היה בא .ודבר זה הלכה ממשה רבינו .וכיצד היה נעשה .מערב יום טוב יוצאין שלוחי
בית דין ועושין אותו כריכות במחובר לקרקע כדי שהיה נוח לקצור .כל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות כדי
וקוצרין שלש סאין שעורין בשלשה אנשים .ובשלש קופות .ובשלשה מגלות .כיון .שיהיה נקצר בעסק גדול
שחשכה אומר להם הקוצר לכל העומדים שם .בא השמש אומרין לו הין .בא השמש אומרין לו הין .בא השמש
אומרין לו הין .מגל זה אומרין לו הין .מגל זה אומרין לו הין .מגל זה אומרין לו הין .קופה זו אומרין לו הין.
קופה זו אומרין לו הין .קופה זו אומרין לו הין .ואם היה שבת אומר להן שבת היום אומרין לו הין .שבת היום
אומרין לו הין .שבת היום אומרין לו הין .ואחר כך אומר להן אקצור והן אומרין לו קצור .אקצור והם
אומרים לו קצור .אקצור והם אומרים לו קצור .שלש פעמים על כל דבר ודבר .וכל כך למה מפני אלו הטועים
שיצאו מכלל ישראל בבית שני .שהן אומרין שזה שנאמר בתורה ממחרת השבת הוא שבת בראשית .ומפי
השמועה למדו שאינה שבת אלא יום טוב וכן ראו תמיד הנביאים והסנהדרין בכל דור ודור שהיו מניפין את
העומר בששה עשר בניסן בין בחול בין בשבת .והרי נאמר בתורה ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום
הזה .ונאמר ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי .ואם תאמר שאותו הפסח בשבת אירע כמו
שדמו ה טפשים .היאך תלה הכתוב היתר אכילתם לחדש בדבר שאינו העיקר ולא הסיבה אלא נקרה נקרה.
אלא מאחר שתלה הדבר במחרת הפסח הדבר ברור שמחרת הפסח היא העילה המתרת את החדש ואין
משגיחין על אי זה יום הוא מימי השבוע
Why was all this required? Because of the heretical Sadducees who deviated from the Jewish
community during the period of the Second Temple, asserting that the biblical expression on the
day after the sabbath (Leviticus 23:11), [used in connection with the omer offering] refers to the
original Sabbath. But traditionally interpreted, this verse refers to the festival and not to the
Sabbath. This was the view of the prophets and the Sanhedrin at all times from generation to
generation: they waved the omer on the sixteenth of Nisan, whether it was a weekday or a Sabbath.
]It is written in the Torah: "You shall eat no bread or parched grain or fresh ears [of the new crop
until that very day" (14); and it is written: "The day after Passover, they ate some of the produce of
the land, unleavened cakes and parched grain" (Joshua 5:11). Were you to say that that Passover
happened to occur on a Sabbath, as the foolish [heretics] have imagined, then why has Scripture
made the permission to eat of the new grain depend on something that is not the essential factor
but merely accidental? Since, however, Scripture has indeed made the matter depend on the day
after Passover, it becomes obvious that the day after Passover is the determining factor that makes
the new grain permissible, without paying attention to the day of the week that happens to coincide
with it.
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ר־ת ְּק ְּר ֥אּו א ָ ֵֹ֖תם בְּ מֹוע ָ ֲָֽדם:
קדֶ ׁש אֲ ׁשֶ ִ
(ד) ֵ֚ ֵׁאלֶה מֹוע ֲֵׁדֵ֣י יְּק ָֹוָ֔ק ִמ ְּק ָר ֵׁ ֵ֖אי ֹ֑ ֹ
חדֶ ׁש ֵׁבֵ֣ין הָ עַ ְּר ָ ֹ֑ביִם ֶ ֵ֖פסַ ח לַיקֹוָ ָֽק:
אׁשֹון בְּ ַא ְּרבָ ָע֥ה עָ ָ ָׂ֛שר ַל ֵ֖ ֹ
חדֶ ׁש הָ ִר ׁ֗
(ה) בַ ֵ֣ ֹ
ֹאכלּו:
חדֶ ׁש הַ ָ֔ ֶזה ַ ֥חג הַ מַ ֵ֖צֹות לַיקֹוָ ֹ֑ק ִׁשבְּ ַע֥ת י ִ ֵָ֖מים מַ ֥צֹות ת ֵׁ ָֽ
(ו) ּובַ חֲ ִמשָָּׁ֨ ה עָ ָ ֥שר יֹום ַל ֵ֣ ֹ
ָל־מ ֶל֥אכֶת ֲעב ָ ֵֹ֖דה ֥ל ֹא ַתע ֲָֽשּו:
קדֶ ׁש י ְִּהיֶ ֵ֣ה ל ֶָכֹ֑ם כ ְּ
אׁשֹון ִמ ְּק ָרא־ ֵ֖ ֹ
(ז) בַ ּיֹום ָ ָֽה ִר ָ֔
ָל־מ ֶל֥אכֶת ֲעב ָ ֵֹ֖דה ֥ל ֹא ַתע ֲָֽשּו :פ
קדֶ ׁש כ ְּ
(ח) וְּ ִה ְּק ַרבְּ ֶ ֥תם ִא ֶ ָׂ֛שה לַיקֹוָ ֵ֖ק ִׁשבְּ ַעֵ֣ת י ִ ָֹ֑מים בַ ּיּ֤ ֹום הַ ְּשבִ יעִ י ִמ ְּק ָרא־ ָ֔ ֹ
מר:
(ט) ַויְּדַ ֵׁב֥ר יְּקֹוָ ֵ֖ק ֶאל־מ ֶ ֹׁ֥שה לֵׁא ָֽ ֹ
ירֹּ֑ה
ּוקצַ ְּר ֶ ֵ֖תם ֶאת־ ְּקצִ ָ
י־ת ֵֹ֣באּו ֶאל־הָ ׁ֗ ָא ֶרץ אֲ ֶ ּׁ֤שר אֲ נִי נ ֵׁ ֵֹ֣תן ָל ֶָ֔כם ְּ
(י) ּדַ ֵּ֞ ֵׁבר ֶאל־בְּ נֵׁ ּ֤י י ְִּש ָר ֵׁאל וְּ ָאמַ ְּר ָ ֵ֣ת אֲ ל ָ֔ ֵֶׁהם ִ ָֽכ ָ
אׁשית ְּקצִ ְּיר ֶ ֵ֖כם ֶאל־הַ כ ֵׁ ָֹֽהן:
אתם ֶאת־ ָֹׂ֛עמֶ ר ֵׁר ִ ֥
וַהֲ בֵׁ ֶ ֥
ִיפנּו הַ כ ֵׁ ָֹֽהן:
(יא) וְּ הֵׁ נִ ִ֧יף ֶאת־הָ ָֹׂ֛עמֶ ר לִפְּ נֵׁ ֥י יְּקֹוָ ֵ֖ק ִ ָֽל ְּר ֹצנ ְֶּכֹ֑ם ִֽממָּ חֳ ַרת הַ שַ ָּ֔ ָּבת ְּינ ֶ ֵ֖
ן־ׁשנ ָָׂ֛תֹו ְּלע ָ ֵֹ֖לה לַיקֹוָ ָֽק:
יתם בְּ י֥ ֹום הֲ נִ ָֽיפְּ ֶ ֵ֖כם ֶאת־הָ ֹֹ֑עמֶ ר ֶכֵ֣בֶ ש ָת ִ ִ֧מים בֶ ְּ
(יב) ַוע ֲִש ֶ֕ ֶ
יעת הַ ִ ָֽהין:
חחַ וְּ נ ְִּס ֹ֥כה יַ ֵַ֖֖יִן ְּרבִ ִ ֥
לּול֥ה בַ ֶ ָׂ֛שמֶ ן ִא ֶ ֥שה לַיקֹוָ ֵ֖ק ֵׁרֵ֣יחַ נִי ֹ֑ ֹ
סלֶת בְּ ָ
ּומנְּחָ תֹו ְּׁש ָּׁ֨ ֵׁני עֶ ְּש ֹר ִ֜ ִנים ֵ֣ ֹ
(יג) ִ
יכֹ֑ם חֻּ ַ ּ֤קת עֹולָם
ת־ק ְּר ַ ֵ֖בן אֱ ֹלהֵׁ ֶ
(יד) וְּ לֶחֶ ם וְּ ָק ִָּׁ֨לי וְּ כ ְַּר ִ֜ ֶמל ֵ֣ל ֹא ָֽת ֹאכְּ ׁ֗לּו עַ ד־עֶ צֶ ם הַ ּיֵ֣ ֹום הַ ָ֔ ֶזה ֵ֚עַ ד הֲ ִ ֵ֣ביאֲ ֶָ֔כם ֶא ָ
יכם :ס
ְּל ֹד ֵ֣ ֹר ֵׁתי ֶָ֔כם בְּ ֵֹ֖כל מ ְֹּׁש ָֹֽב ֵׁת ֶ ָֽ
מת ִת ְּהיֶ ָֽינָה:
נּופֹ֑ה ֶ ׁ֥שבַ ע ׁשַ בָ ֵ֖תֹות ְּת ִמי ֥ ֹ
ּוספ ְַּר ֶ ּ֤תם ָלכֶם ממָּ חֳ ַרַ֣ת הַ שַ ָּ֔ ָּבת ִמּיֹום הֲ ִ ֵ֣ביאֲ ֶָ֔כם ֶאת־ע ֶ ֵֹ֖מר הַ ְּת ָ
(טו) ְּ
ְּחה חֲ דָ ָ ֵׁ֖שה לַיקֹוָ ָֽק:
יעת ִת ְּספְּ ֵ֖רּו חֲ ִמ ִ ֵ֣שים יֹ֑ ֹום וְּ ִה ְּק ַרבְּ ֶ ָׂ֛תם ִמנ ָ ֥
(טז) ַעֵ֣ד ִֽממָּ חֳ ַרַ֤ת הַ שַ בָּ ת הַ ְּשבִ ָ֔ ִ
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THE SAGES (B. LAU) VOL. 1

RAV HIRSCH ON CHUMASH (BAMINDBAR 28:2)
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ORACH MISHPAT 124 (RAV KOOK)
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RAV HIRSCH ON CHUMASH (BAMINDBAR 28:2)
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