
מקור מס' 1 / תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, דף כ

לא אד"ו ראש, ולא בד"ו פסח.

מקור מס' 2 / תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, דף כט

בשבת,  להיות  שחל  השנה  ראש  של  טוב  יום  משנה: 
במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה.

גמרא: אמר רבא, מדאורייתא מישרא שרי ]מהתורה, דבר 
]וחכמים הם אלו שגזרו  זה מותר[ ורבנן הוא דגזור ביה 

ואין  על כך[. דאמר רבה: “הכל חייבים בתקיעת שופר, 

הכל בקיאין בתקיעת שופר. גזירה שמא יטלנו בידו וילך 
אצל הבקי ללמוד ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים". 
טעמא  והיינו  דלולב  טעמא  והיינו  הגמרא:[  ]ומסיימת 

דמגילה ]וזה הטעם של לולב וזה הטעם של מגילה[.

מקור מס' 3א / העמק שאלה, חלק א', שאילתא סז

על מצוות הלילה לא גזרו. כמו שלא גזרו על מצה ומרור 
כאשר גזרו על לולב ושופר, אלא משום דבלילה אין דרך 

לצאת כל כך.

מקור מס' 3ב / העמק שאלה שם

בפסח הלכו הבקיאים אל בתיהם של אלו שאינם בקיאים 
כדי לערוך עבורם את הסדר ולומר עמם את ההגדה, ולכן 

אין קיים בפסח החשש שמא ילך אצל הבקי ללמוד.

מקור מס' 4 / חמדת ישראל, הקדמה

איך עקרו חז"ל דבר תורה לגמרי משום גזירה?
כיון  לגמרי  המצווה  עקרו  לא  חז"ל  דבאמת  נראה  ולכן 
דיש למצווה גם חלק הלימוד, וחז"ל לא עקרו אלא חלק 
לקיים  ויכול   .  . השאירו  הלימוד  חלק  אבל  העשייה. 

המצווה על ידי חלק הלימוד.
ומעתה יש לומר דזה דווקא בלולב ובשופר דאינו נוהג 
מעקרה  לא  המצווה  עקרינן  אי  אפילו  כן  ואם  בנשים, 
לגמרי ]אפילו אם אנו מבטלים את עשיית המצווה, עדיין 
לא עקרנו אותה לגמרי[ דעדיין נשאר חלק הלימוד ולכן 

עקרו חז"ל מצד הגזירה שמא יעבירנו. מה שאין כן מצה, 
דגם נשים מחויבות בהן ובהם לא שייך חלק הלימוד ]כי 

הן פטורות מלימוד התורה[ אם כן, אם נבוא לגזור שמא 

לא  וזה  הנשים  מן  לגמרי  נעקרת  יהיה המצווה  יעבירנו 
רצו חכמים.

מקור מס' 5 / לקוטי שיחות חלק ז, שיחה לחג הפסח )בתרגום 
מאידיש(

זה שבפסח שחל בשבת לא גזרו חכמים את “גזירה דרבה" 
זהו מצד זה שהענינים הנמשכים על ידי אכילת מצה וכו', 

אינם נמשכים בשבת מצד עצמם.
וכיוון שגם בשבת אנו זקוקים לאכילת מצה וכו' - מזה 
עצמו ישנה ראיה שכאן אין מה לחשוש ל"שמא יעבירנו 

כו'".
. . חטא בשוגג מגיע כתוצאה מהתגברות הנפש הבהמית, 
נתינת  אין שום   - להחמיץ"  “לא הספיק  ומכיון שבפסח 

מקום ל"חמץ" )זה היצר הרע(,
הדעת",  וקלי  ה"הדיוטים  אפילו  היהודים,  כל  ובמילא, 

אוחזים במדרגה ש"לא יאונה לצדיק כל און".

מקור מס' 6 / מדרש תהילים, סוף מזמור עג

אמר ר' שמעון בשם ר' סימון חסידא: בעולם הזה אדם 
הולך ללקוט תאנים, אין התאנה אומרת כלום, אבל לעתיד 
ואומרת:  צווחת  והיא  בשבת,  תאנה  ללקוט  הולך  אדם 
שבת היא. בעולם הזה אדם הולך ומשמש מטתו נדה אין 
מטתו מעכבתו, אבל לעתיד אדם רוצה לילך ואשתו נדה, 

האבן צועק ואומר: נדה היא.

מקור מס' 7 / לקוטי שיחות, חלק כה, עמ' 263

לעתיד לבא יתקיים הפסוק: “ואת רוח הטומאה אעביר מן 
הארץ", ובמילא “אעביר" את האפשרות של “יצרו אנסו", 
עד  דיבר"  ה'  פי  כי  וגו'  בשר  כל  וראו  ה'  כבוד  “ונגלה 

שהתאנה תצעק שלא יקטפו אותה בשבת.

מקור מס' 8 / לקוטי שיחות, חלק כה, עמ' 263

)מקטיפת  להימנע  כדי  הלכות שבת  ללימוד  נצטרך  לא 
התאנה(, על דרך שתינוק קטן לא מושיט את ידו לתוך 

האש, ובהמה לא קופצת לתוך האש.
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