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12.2.6 

17a ( ג'משנה  )  18a (שחל להיות בשבת) 

Note: the greatest dispute during בית שני times revolved around the calendar – the Sadduceean position was that the עמר must be brought on a Sunday 

(as per ממחרת השבת – they brought it on Sunday, 26 ניסן every year) and that שבועות must also, ipso facto, occur on a Sunday. The חכמים took great 

pains to counter this position, as is evidenced  

  טז פסוק טז פרק דברים ... ַהֻּסּכֹות ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות ּוְבַחג ַהַּמּצֹות ְּבַחג ִיְבָחר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ֱא�ֶהי� ה' ְּפֵני ֶאת ְזכּוְר� ָכל ֵיָרֶאה ַּבָּׁשָנה ְּפָעִמים ָׁשלֹוׁש .1
  ז פסוק טז פרק דברים :ְלֹאָהֶלי� ְוָהַלְכּתָ  ַבֹּבֶקר ּוָפִניתָ  ּבוֹ  ֱא�ֶהי� ה' ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ְוָאַכְלּתָ  ּוִבַּׁשְלּתָ  .2
  טז פסוק כג פרק ויקרא :ה'לַ  ֲחָדָׁשה ְנָחהמִ  ְוִהְקַרְבֶּתם יֹום ֲחִמִּׁשים ִּתְסְּפרּו ַהְּׁשִביִעת ַהַּׁשָּבת ִמָּמֳחַרת ַעד .3
  ט פסוק טז פרק דברים :ָׁשֻבעֹות ִׁשְבָעה ִלְסֹּפר ָּתֵחל ַּבָּקָמה ֶחְרֵמׁש ֵמָהֵחל ָל� ִּתְסָּפר ָׁשֻבֹעת ִׁשְבָעה .4
 ְקִציר ֶאת ּוְבֻקְצְרֶכם :ְלֹדֹרֵתיֶכם מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ְּבָכל עֹוָלם ֻחַּקת ּוַתֲעׂש �א ֲעֹבָדה ְמֶלאֶכת ָּכל ָלֶכם ִיְהֶיה ֹקֶדׁש ִמְקָרא ַהֶּזה ַהּיֹום ְּבֶעֶצם ּוְקָראֶתם .5

 כב-כא פסוק כג פרק ויקרא: ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאִני ֹאָתם ַּתֲעֹזב ְוַלֵּגר ֶלָעִני ְתַלֵּקט �א ְקִציְר� ְוֶלֶקט ְּבֻקְצֶר� ָׂשְד� ְּפַאת ְתַכֶּלה �א ַאְרְצֶכם
  טז פסוק כג פרק שמות :ַהָּׂשֶדה ִמן ַמֲעֶׂשי� ֶאת ְּבָאְסְּפ� ַהָּׁשָנה ְּבֵצאת ָהָאִסף ְוַחג ַּבָּׂשֶדה ִּתְזַרע ֲאֶׁשר ַמֲעֶׂשי� ּכּוֵריּבִ  ַהָּקִציר ְוַחג .6
  טו:כג שמות :ֵריָקם ָפַני ֵיָראּו ְו�א ִמִּמְצָרִים ָיָצאתָ  בוֹ  ִּכי ָהָאִביב ֹחֶדׁש ְלמֹוֵעד ִצִּויִת� ַּכֲאֶׁשר ַמּצֹות ֹּתאַכל ָיִמים ִׁשְבַעת ִּתְׁשֹמר ַהַּמּצֹות ַחג ֶאת .7
  לה פסוק כג פרק ויקרא :ַתֲעׂשּו �א ֲעֹבָדה ְמֶלאֶכת ָּכל ֹקֶדׁש ִמְקָרא ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום .8
  ד פסוק כג פרק ויקרא :ְּבמֹוֲעָדם ֹאָתם ִּתְקְראּו ֲאֶׁשר ֹקֶדׁש ִמְקָרֵאי ה' מֹוֲעֵדי ֵאֶּלה .9

  ח פסוק טז פרק דברים: ְמָלאָכה ַתֲעֶׂשה �א ֱא�ֶהי� ה'לַ  ֲעֶצֶרת ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ַמּצֹות ֹּתאַכל ָיִמים תֵׁשׁשֶ  .10

 

I. 'משנה ג (same as ביצה ב:ד) dispute between ב"ה וב"ש regarding bringing עולות  on "טיו  

a. ב"ש – only bring שלמים, w/o סמיכה (as per משנה ב) 

b. ב"ה – bring both שלמים ועולות – with סמיכה (as per משנה ב) 

II. 'משנה ד: adjusting for שבועות if it falls on ע"ש or שבת 

a. ערב שבת 

i. ב"ש – bring עולת ראייה on 'יום א (in spite of צדוקים) 

ii. ב"ה – bring עולת ראייה on ערב שבת (as per 'משנה ג) 

b. שבת – all agree that עולת ראייה brought on 'יום א, however 

i. כהן גדול wears “regular” clothes 

ii. eulogies and fasting allowed on that day – to discount צדוקי position (see note)  

1. eulogies and fasting aren’t allowed if יום טבוח is on some other day 

a. as per story of אלכסא in לוד and ruling of 'טרפון ר  

III. Sources for תשלומין כל שבעה for שבועות 

a. ר' אושעיא: v. 1 (juxtaposition of חג המצות to חג השבועות; not to [תפסת מועט] ,[8=] חג הסוכות 

i. חג הסכות written there to infer חיוב לינה from חג המצות (v. 2)  

b. רבה בר שמואל: vv. 3-4; count days and  weeks to arrive at  השבועותחג its duration is 1 day and 1 week 

c. ראב"י: v. 5 juxtposes חג with קציר  time considered חג which is permissible to harvest (תשלומין) 

i. need for [a]: to establish 7 days 

ii. need for [c]: to establish that these days are not אסור במלאכה 

d. ר"ל: from v. 6 חג הקציר חג during which קציר is permitted 

i. rejection: (ר' יוחנן) חג האסיף cannot mean חג during which אסיף is permitted (prohibited during חוה"מ) 

IV. Source for prohibition of מלאכה on חוה"מ 

a. ר' יאשיה: v. 7 (as parsed above)  

b. ק"ו :ר' יונתן from days 1&7, which aren’t bookended by days of איסור מלאכה 

i. challenge: שבת isn’t bookended by days of איסור מלאכה 

ii. defense: שבת has no קרבן מוסף 

iii. Challenge: ר"ח has קרבן מוסף 

iv. Defense: neither ר"ח nor שבת is called a מקרא קודש 

c. ר' יוסי הגלילי: v. 8 

d. ר"ע: v. 9 (referent must be חוה"מ, since איסור מלאכה is already explicitly spelled out for 1st and 7th days) 

e. ברייתא: v. 10 – 6 days are also אסור, but not as intensely as 7th day: discretion given to חכמי המסורה to 

determine which actions are prohibited 


