
 

1 

 "דבס

   

 

  

 

 

 

 העולם מינוף -עומר ה 
 מה ענין המועדות בפרשת אמור?

עוסק במצוות 'איסור חדש'  הרמב"ם בהל' מאכלות אסורות 

המופיעה בפרשתנו וקשורה לקצירת העומר ולאכילה 

מהתבואה החדשה של השנה לאחר קצירת העומר. נכנס אל 

הדברים מתוך שאלת היסוד שמטרידה כמעט את כל לומדי 

בפרשת 'אמור'?  מה עושה פרשת המועדות -הפרשה והיא 

הציווים על המועדים מופיעים בסך הכל חמש פעמים בתורה 

'פנחס' -'כי תשא', ב-בפרשת משפטים, ב - )כולל בפר' אמור(

ובגם בספר דברים בפרשת 'ראה' לפני הכניסה לארץ. אז 

שאלה אחת היא מדוע צריך לחזור על הציווים הללו כל כך 

היא מה הקשר הרבה פעמים, והשאלה השניה והעיקרית פה 

של פרשת המועדות לפרשת אמור העוסקת בכללותה 

)איסורי נישואין מיוחדים, בקדושת הכהנים והזהירות בקדושה הזו 

. אכן, יש שם באמצע דיני בעלי מומים בכהנים, קדושת הכהנים וכיו"ב(

שמותר להקריב בהמה רק אחרי  -מן 'סטיה' לנושא שונה 

, ואז עוברים להלכה ל'(-"ו)ויקרא כ"ב, כשמונה ימים מלידתה 

  -חשובה ולפיה צריך לקדש שם שמיים 

י  ָ֑ם ֲאִנֶ֖ ֶ֖ם אֹת  יתֶּ ֲעש ִ י ַוַֽ ֹוַתַ֔ ֙ם ִמצְׁ ּתֶּ ַמרְׁ תה'. ּוש ְׁ לּו֙ אֶּ ַחּלְׁ א תְׁ לֹֹ֤ ֵׁ֣ם  וְׁ ש  
י  ָ֑ל ֲאִנִ֥ א  ר  י ִיש ְׁ ֵׁ֣ נ  ֹוךְׁ ּבְׁ תֶ֖ י ּבְׁ ַ֔ ּתִ ש ְׁ ּדַ קְׁ ִנִ֨ י וְׁ ש ִַ֔ דְׁ ם ה'ק  כֶַּֽ ש ְׁ ַקּדִ -)שם ל"א .מְׁ

 (ל"ב

שלא רק הכהנים  -זה נשמע סיכום מדהים לכל ספר ויקרא 

מצווי להיות קדושים אלא כולנו, עם ישראל. והקב"ה אומר 

שזו מצוות עשה גדולה לקדש את עצמך ולמסור  -'ונקדשתי' 

את הנפש על שמו. צריך לזכור שקידוש ה' הפשוט המדובר 

אתה מקדש שם  -פה הוא שאם אומרים לך עבור על מצוות ה' 

שנזכה לקדש את שמו.  -שמיים. שלא נצטרך, אבל אם כן 

לאחר מכן מופיעה פרשת המועדים הארוכה עליה שאלנו, 

ולבסוף ענייני נר התמיד ולחם הפנים והחתימה בסיפור 

המקלל. תמיד חשבנו שפרשת המועדות קשורה למצוות 

השמיטה והיובל שיבואו בתחילת פרשת בהר הצמודה 

צריך  -הקדמה להן, אולם אם כך לפרשתנו ומשמשת כמעין 

להבין את ההקשר של נר התמיד ולחם הפנים והסיפור על 

המקלל שמפסיקים ביניהם. נכון, הכל קשור לענייני קדושה, 

 אבל מה עושה פה פרשת המועדים?

                                                           
היא 'וביום הראשון...', ובחמישה עשר בפרשה  פתיחה אופיינית למועד 1

 יום...' וכיו"ב.

 

נגלה את התשובה כבר כעת ונגיד שהקשר, לענ"ד, בין כל 

לחם. כולם אוכלים  -חלקי הפרשה מתמצה מילה אחת 

בפרשה לחם. הפרשה מתחילה בלחם שהקב"ה אוהב לאכול 

להיהם הם מקריבים והיו קדש' -)'כי את לחם אלהיו הוא מקריב', 'לחם לא

. המזבח אוכל לחם ולאחר מכן גם הכהנים את הלחם. וכו'(

ישראל מצווים שלא לאכול טבל כל עוד לא הופרשו התרומות 

ם, שממנו לחם הפני -לכהנים. ובסוף הפרשה כפי שאמרנו 

הכח לכל עם ישראל תמיד. שתים עשרה חלות כנגד שניים 

עשר שבטים. שני הנושאים החורזים את כל המחצית השניה 

נדה וכו'( והלחם. של ספר ויקרא הם ה'שביעיות' )שמיטה, יובל, 

מה  -שמחבר אלינו את פרשת השמיטה והיובל. ועדיין  זה מה

דר בהמשך למועדים וללחם? נגיע לכל זאת באופן מסו

 ובינתיים ניגע בנקודה אחת מפרשת המועדים.

 העומרמצוות 

אמנם חמש פעמים מופיעים בתורה ענייני המועדים אבל רק 

פעם אחת בתורה מופיעה ספירת העומר, קצירת העומר 

וממתי מותר להתחיל לאכול מהתבואה החדשה. המבנה של 

פרשת המועדות מגלה לנו דבר מעניין; השבת פותחת אבל 

ארבעה פסוקים,  -שני פסוקים בלבד. פסח  -בקיצור נמרץ 

ששה פסוקים.  -שני פסוקים, ויום הכיפורים  -ראש השנה 

שמונה פסוקים. באמצע, בין  -סוכות וארבעת המינים יחד 

פסח לראש השנה, מופיע ענין שלא נראה כמו מועד אבל זוכה 

)אמנם מתוכם פסוק אחד מוקדש לשבועות לכארבעה עשר פסוקים 

פי שניים ויותר מכל יתר  - ועוד שניים למצוות לקט ופאה(

 -דים, כשבמרכז הפסקה, הלב של פרשת המועדות מהמוע

  -איסור חדש. נראה את הפסוקים 

ִ֥ר  ַדּב  ל ה'ַויְׁ ר אֶּ אֹמַֽ ִ֥ה ּל  ל. ֹמש ֶּ ר אֶּ ּב ֵּ֞ ם  ּדַ הֶַּ֔ ּת ֵׁ֣ ֲאל  ַמרְׁ ַֽ א  ל֙ וְׁ א  ר  י ִיש ְׁ ֹ֤ נ  ּבְׁ
י ַֽ ל ּכִ אּו אֶּ ֹבֵׁ֣ ת ת  ֶ֖ם אֶּ ּתֶּ ַצרְׁ ם ּוקְׁ כֶַּ֔ ֹ֤ר ֲאִנ֙י ֹנת ֵׁ֣ן ל  ץ ֲאש ֶּ רֶּ א ָ֗ ּה  ה  ָ֑ ִציר  קְׁ

ת ִ֥ם אֶּ אתֶּ ֲהב  ל ַוַֽ ֶ֖ם אֶּ כֶּ ירְׁ ִצַֽ ִ֥ית קְׁ אש ִ ר ר  מֶּ ן ֹעֹ֛ ַֽ  י'(-)שם ט'. ַהּכֹה 

אלא כאשר תגיעו  1כבר שמים לב כי אין זו פתיחה של מועד.

תביאו את ראשיתו אל הכהן.  -אל הארץ ותקצרו את הקציר 

, אלא )'עומרים'(עומר. עומר זה לא חבילה  -כמה צריך להביא? 

. במשך )שמות ט"ז, ל"ו(יפה הוא' 'והמן עשירית הא -כמות 

 "אפתש אמורשבת פר'  
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ן ליום, ארבעים שנה כל אחד מאיתנו הסתפק בעומר מ  

הממעיט והמרבה, וכשנבוא אל הארץ, כהבטחת הפסוק, אז 

ראשית הקציר צריכה להיות שנביא אל הכהן 'עומר'. אבל לא 

כל אחד צריך להביא עומר אלא ע"י עומר אחד שיקצור הכהן 

לאכול מהתבואה החדשה. זה יקרה כל ישראל יתחילו  -ויניף 

)וידועה המחלוקת הגדולה 'ממחרת השבת' בט"ז בניסן מדי שנה 

. מאותו רגע, לא רק בארץ אלא (להלן -בגמ' שבין הצדוקים לפרושים 

גם בחו"ל, בכל העולם, חל היתר אכילת התבואה החדשה. 

לפני כן, אסור לאכול מתבואה שהשרישה לפני הפסח וצומחת 

נגיד כאן, שהמשמעות היא שבט"ז בניסן, למחרת אחריו. רק 

היום בו יצאנו ממצרים, מדי שנה חל היום שבו מתחילים 

החיים. הלחם, המאכל הבסיסי ביותר, מותנה בהנפה ובקרבן 

  -העומר 

ת יף אֶּ ִנִ֧ ה  י  וְׁ ִ֥ נ  ר ִלפְׁ מֶּ ֹעֹ֛ ּנּו  ה'ה  ֶ֖ ִניפֶּ ת יְׁ ּב ַ֔ ַ ֳחַרת֙ ַהש ּ ַֽ ּמ  ָ֑ם ִמַֽ כֶּ נְׁ ֹצַֽ רְׁ ִלַֽ
ן ַֽ  )י"א( .ַהּכֹה 

  -צריך להבין מהו 'לרצונכם'. רש"י אומר 

 )רש"י שם( לרצנכם. אם תקריבו כמשפט זה יהיה לרצון לכם.

 -זהו קרבן, שבשונה מכל קרבן אחר שבא למטרה ספציפית 

-בא ופותח את השנה הכלכלית -חטאת, עולה, אשם וכו' 

  -חקלאית החדשה. את האוכל של יהודי בביתו 

ֲעש ִ  יִ֥ ַוַֽ ם ּבְׁ תיתֶֶּ֕ ֶ֖ם אֶּ כֶּ יפְׁ ן ֹום ֲהִנַֽ ים ּבֶּ ִמִ֧ ש  ּת  בֶּ ֵׁ֣ ר ּכֶּ מֶּ ֹעָ֑ ה  ה  ֶ֖ ֹעל  ֹו לְׁ תֹ֛ נ  ש ְׁ
ִ֥ . 'ה-ַלַֽ  לּול  ת ּבְׁ לֶּ ים ֹסֵׁ֣ ֹרִנִ֜ ש ְׁ י עֶּ נ ִ֨ תֹוֹ֩ ש ְׁ ח  ה ַלַֽ ּוִמנְׁ ִֶּ֥ ן ִאש ּ מֶּ ֶֹּ֛  'ה-ה ַבש ּ

ין ת ַהִהַֽ ִביִעִ֥ ִין רְׁ ֶ֖ ה יַ ּכִֹ֥ ִנסְׁ ַח וְׁ יַח ִניֹחָ֑ ֵׁ֣  י"ג(-)י"ב. ר 

רש"י מעיר במקום שבכל המנחות מביאים עשרון אחד סולת 

אם הכמות  -שני עשרונים. רק נזרוק לחלל האויר  -ואילו כאן 

הזו, העומר, עוד הזכירה ליוצאי מצרים, בשנה הארבעים, את 

המן שקיבלו מהשמיים ואיך הקב"ה עומד להוציא לנו עתה 

את המן  בכניסתנו לארץ לחם מן הארץ, אז הכמות הזו מזכירה

  -שיורד בערב שבת בכמות כפולה. ועכשיו העיקר 

וּ ַעד לָ֗ אכְׁ א ֹתַֽ ל ֹלֵׁ֣ מִֶּ֜ ַכרְׁ י וְׁ ִלִ֨ ק  םֹ֩ וְׁ חֶּ לֶּ ם  וְׁ יֲאכֶַּ֔ ד ֲהִבֵׁ֣ ה ַעַ֚ ֹום ַהזֶַּּ֔ ֙ם ַהּיֵׁ֣ צֶּ עִֶּ֨
ת ם אֶּ יכֶַּֽ ת  ֹבַֽ ש ְׁ ל מַֽ ֹכֶ֖ ם ּבְׁ יכֶַּ֔ ת  ֹדֹרֵׁ֣ ם֙ לְׁ ת עֹול  ָ֑ם ֻחּקַֹ֤ יכֶּ ה  ֶ֖ן ֱאֹלַֽ ּבַ רְׁ  )י"ד( .ק 

גרגירים רכים.  -גרגירי חיטה קלויים וכרמל  -אפוי, קלי  -לחם 

כלומר כל תבואה שהשרישה אך טרם צמחה, אסור לאכול 

ממנה 'עד הביאכם את קרבן אלוהיכם'. האם אנחנו שומעים 

כאן את העוצמה של היום הזה, ט"ז בניסן? ממש כמו יום 

להיכם'. -'עצם היום הזה', 'חקת עולם', 'קרבן א -כיפור 

  -ת המצווה הרמב"ם מסביר א

כל אחד מחמשה מיני תבואה בלבד אסור  ?החדש כיצד
 ,לאכול מהחדש שלו קודם שיקרב העומר בט"ז בניסן

וכל האוכל כזית  '.ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו'שנאמר 
בכל מקום ובכל  ,חדש קודם הקרבת העומר לוקה מן התורה

בין בפני הבית בין שלא  ,בין בארץ בין בחוצה לארץ ,זמן
כמעט ואין מצוות כאלו, שהכל נאסר  -]זה טוטאלי  י הביתבפנ

אלא שבזמן שיש מקדש משיקרב העומר הותר  .מן התורה[
 ,והמקומות הרחוקין מותרין אחר חצות ,החדש בירושלים

ובזמן שאין בית  .שאין בית דין מתעצלין בו עד אחר חצות
ובזמן הזה  ,כל היום כולו אסור מן התורה -המקדש 

עושין שני ימים טובים החדש אסור כל יום י"ז במקומות ש
 )הל' מאכלות אסורות , י', ב'( .מדברי סופרים ,בניסן עד לערב

 )או את הקמח(היום, כשאנחנו רוכשים את הלחם שלנו 

מהמאפיה או מהחנות, אז אנחנו לא כל כך ערים לנקודה הזו, 

אבל אליבא דאמת צריך לדעת שכל תבואה שהשרישה לפני 

הקרבת העומר, דהיינו שהצמיחה שורשים באדמה גם אם היא 

היא תותר באכילה רק לאחר הקרבת העומר.  -לא נסתיימה 

לעומת זאת, תבואה שהשרישה לאחר ט"ז ניסן תהיה שייכת 

נה הבאה. בארץ זה כמעט ולא רלוונטי בימינו כי הזריעה לש

נעשית בדרך כלל הרבה לפני פסח בתחילת החורף, והעומר 

מתיר את כל התבואה שכבר מוכנה לקציר. אחרוני הדורות 

עסקו בסוגיה הזו לעומק כי בחו"ל יש הרבה מקומות בעלי 

 אקלים שונה, עונות השנה הפוכות וכיו"ב ויש לזה נפקא מינא

 הלכתית למעשה גדולה מאד. 

 שני אירועים ענקיים

  -מכאן ממשיכה התורה לפסוקי ספירת העומר המפורסמים 

ת ַהש ַּ  ֳחַרֵׁ֣ ַֽ ֙ם ִמּמ  כֶּ ּתֶֹּ֤ם ל  ַפרְׁ תּוסְׁ ם אֶּ יֲאכֶַּ֔ ת ִמּיֹו֙ם ֲהִבֵׁ֣ ה  ּב ַ֔ ָ֑ נּופ  ר ַהּתְׁ מֶּ ֹעֶ֖
ה ינ  ַֽ יֶּ ת ּתִַֽהְׁ ִמימִֹ֥ ֹות ּתְׁ תֶ֖ ּב  ִַ֥בע ש ַ  )שם ט"ו( .ש ֶּ

בעל ספר החינוך, כשהוא מסביר את הרעיון של איסור חדש, 

את קרבן העומר שבא מן השעורים, אומר את המילים הקצרות 

 -הבאות 

המצוה. כדי שנתבונן מתוך המעשה החסד הגדול  משרשי
שעושה השם ברוך הוא עם בריותיו לחדש להם שנה שנה 
תבואה למחיה, לכן ראוי לנו שנקריב לו ברוך הוא ממנה 

 -)מצוה שב  למען נזכיר חסדו וטובו הגדול טרם נהנה ממנה...

  מצות קרבן העומר של שעורים(

כלומר, לפני שמתחילים לאכול, לפני שנהנים, כלל ישראל כולו 

'הכל חסד', ורק אז אפשר להתחיל לאכול,  -בא ואומר לקב"ה 

 את השנה החקלאית.

לפניו, ... ומתוך שנהיה ראויין לברכה בהכשר מעשינו 
תתברך תבואתנו וישלם חפץ השם בנו, שחפץ מרב טובו 
בברכת בריותיו. ונצטוינו בזה בשני של פסח ולא בראשון 
כדי שלא נערב שמחה בשמחה, כי הראשון נכון לזכר הנס 
 .הגדול שהוציאנו ברוך הוא מעבדות לחרות ומיגון לשמחה

]והיום השני הוא נכון לזכר החסד הגדול שאנו זוכים 
 )שם(ציא לחם מן הארץ[ להו

יש שני אירועים ענקיים סמוכים שאין  -רה נפלאה איזו הע

לערבב ביניהם. האחד פסח והשני הבאת הלחם, שאותו אנו 

 מתחילים בהבאת העומר. ועכשיו דבר פלא;

במרכז הפרשה הזו של המועדות, שחג השבועות בכלל לא 

מקבל בו פרשיה בפני עצמה אלא מופיע בה רק כיום 

מישים לספירת העומר, עומד הרעיון החקלאי של קרבן הח

"והבאתם את עמר  -העומר והנפת העומר, שעליהם כתוב 

ראשית קצירכם אל הכהן". כזכור אין זה הדבר היחיד שאנחנו 

קרבנות, ביכורים,  -מביאים אל הכהן, הכל מביאים אליו 

אבל זהו הדבר היחיד שמביאים אל הכהן אל השדה  -תרומות 

אל בית המקדש. הכהן יוצא אל השדה שם נעשית ולא 

העבודה המיוחדת הזו, 'העסק הגדול', הטקס הענק בו אנו 
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מודים לקב"ה על חסדו, עם מגל וקופה ושיבולים. אז מה, זהו 

בסך הכל 'חג חקלאי' כזה? זהירות לנו. בואו ניזכר בויכוח בין 

 הצדוקים לפרושים, שלאורו נבין את הפרשה שלנו, כי היום

הזה, בו קוצרים ומביאים את העומר, הוא מה שקובע לנו את 

  2ו' בסיון.-למשל את זה ששבועות שחל ב -הכל 

 זהירותם של הצדוקים

מועד קצירת העומר 'ממחרת השבת', הינו  3לפי הצדוקים,

כהבנתו הפשוטה של הביטוי, היינו למחרת יום שבת, כלומר 

הקצירה והספירה תתבצע ביום ראשון שלאחר השבת 

 4הראשונה שאחרי יו"ט ראשון של פסח. הרמב"ם מספר לנו

הם דאגו ששבת לא  -מה עמד מאחורי הרעיון של הצדוקים 

אשר יו"ט ראשון של פסח חל ביום תתחלל. כן, הצדוקים! כי כ

הרי שמוצאי החג הינו ליל שבת ואז יוצא שבערב שבת  5שישי,

בחגיגות  -צריך לחכות בשדות עם המגל, קוצרים את העומר 

גדולות. היש לך חילול שבת המוני גדול מזה?! 'מאיפה יש לכם 

את הכח ולהחליט לחלל שבת? איפה האחריות שלכם?', אמרו 

נרצה להקשות על שיטתם, שלפי זה יוצא הצדוקים. ואם 

ששבועות יחול לאורך השנים בתאריכים שונים, הם יענו שאכן 

כך, אולם בדיוק מסיבה זו התורה לא קבעה תאריך מדויק לחג 

טענה חזקה, לכאורה.  6'ממחרת השבת'.-אלא תלתה אותו ב

זו גם הסיבה שחז"ל קבעו את קצירת העומר בכזה 'עסק גדול' 

כדי להראות לצדוקים שהם אינם  -בשדות וכו' ברוב עם, 

מחלוקת זו גרמה לקרע עצום בעם  -צודקים. ובאופן היסטורי 

 ישראל.

פעם כבר הזכרנו שבעצם זה כל הסיפור של קדושת ישראל; 

'תגידו, אתם  -מרן הרב קוק זצ"ל במאמרי הראי"ה, שואל 

באמת חושבים שהצדוקים האלה באמת היה איכפת להם 

 -רי אנחנו מכירים את ההיסטוריה'. והוא עונה מהשבת? ה

במקדש הרי עובדים בשבת. מקריבים תמיד, מוסף וכו'. כך גם 

ואף אחד לא צועק 'שאבעס'. אבל קצירת העומר  -ביום טוב 

זו העבודה היחידה שנעשית גם בלילה וגם מחוץ  -היא שונה 

למקדש, ולכן טענת הצדוקים יכולה להיראות כרלוונטית, אבל 

כל מהותו של יום ט"ז ניסן היא שעם ישראל מגלה את קדושתו 

ברגע בו מתחילה השנה החקלאית, הגשמיות, התבואה 

לא מן השמיים כמו  -החדשה המותרת, שצומחת מן האדמה 

אלא  -ן השמיים ן מ  שהיה במן, שם ירדו שני עמרים של מ  

כשתבואו אל הארץ ותלכו לעבוד בשדות ותביאו את העומר 

מן הארץ, תביאו אותו אל הכהן, שבית המקדש שלו שצומח 

ושלנו פעם אחת בשנה הופך להיות בשדה, עם המגל ביד. אם 

דקה אחת לאחר מכן יעמוד שם איזה חקלאי ויחליט שהוא 

הוא חייב סקילה מיד, אבל  -קוצר עוד שתי שיבולים סתם כך 

הפעולה הזו שעם ישראל מתחיל לאכול את הלחם שלו היא 

דש, פעולת קודש. זהו קרבן ציבור שדוחה שבת. פעולת מק

עומר אחד שמייצג כל גולגולת יהודית בכל מקום בעולם, 

 מן הארץ. -שעכשיו מתחילה לאכול את לחם ה' 
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בט"ו בניסן פסח הקב"ה על בתי ישראל מן השמיים, ובט"ז 

בניסן, בכל שנה, אנחנו אומרים לו תודה על העומר שירד אז 

יודעים מה הרצון הפנימי האמיתי שלך  מהשמיים, אבל אנחנו

 -'ונקדשתי בתוך בני ישראל', והנה אנחנו מביאים לך עומר  -

 מן הארץ.

את העומר הזה קוצרים בלילה, בחושך, מששקעה החמה ולא 

לפני, גם בשבת, ובו מגלים שהאכילה של יהודים של כל 

השנה, שהכח שלהם לקדש את המציאות של כל השנה, יכול 

על זה  -כל הארץ כולה למקדש ה' לאלוקיו. בעומק  להפוך את

התווכחו הצדוקים עם הפרושים. לזה מתכוון הרמב"ם ואומר 

ממנו תצא הנצרות. כי מי שלא מבין  -שמי שאת זה לא מבין 

ן ירד מהשמיים, אבל הוא אינו מבין את זה, יכול אולי להבין שמ  

. את האינסופיות של עם ישראל. מהו קודש פה במציאות

 -פרשת המועדים שמופיעה בפרשתנו, עוברת במרכזה ב

י...  ַֽ ל ּכִ אוּ אֶּ ֹבֵׁ֣ ת ת  ֶ֖ם אֶּ ּתֶּ ַצרְׁ ם ּוקְׁ כֶַּ֔ ֹ֤ר ֲאִני֙ ֹנת ֵׁ֣ן ל  ץ ֲאש ֶּ רֶּ א ָ֗ ּה  ה  ָ֑ ִציר  קְׁ
ת ִ֥ם אֶּ אתֶּ ֲהב  ל ַוַֽ ֶ֖ם אֶּ כֶּ ירְׁ ִצַֽ ִ֥ית קְׁ אש ִ ר ר  מֶּ ן ֹעֹ֛ ַֽ ת. ַהּכֹה  יף אֶּ ִנִ֧ ה   וְׁ
י  ִ֥ נ  ר ִלפְׁ מֶּ ֹעֹ֛ ן ה'ה  ַֽ ּנּו ַהּכֹה  ֶ֖ ִניפֶּ ת יְׁ ּב ַ֔ ַ ֳחַרת֙ ַהש ּ ַֽ ּמ  ָ֑ם ִמַֽ כֶּ נְׁ ֹצַֽ רְׁ  .ִלַֽ

 את כל השנהף למנ

רבן תיקן לאחר שחרב הבית, מספרת ש (ב"סוכה ג', י)משנה ה

ט"ז בניסן, לא רק הבוקר  יוםתקנה ולפיה כל יוחנן בן זכאי 

יהיה אסור באכילת התבואה שלפני הבאת הקרבן או עד חצות, 

ותחילת האכילה תהיה רק ביום שלאחר מכן, והסיבה החדשה 

ותר לאכול מיחשבו שהמקדש  ייבנה מהרההיתה שכאשר 

ם הנץ החמה, כפי שהיה בעת מהתבואה החדשה מיד ע

'יום הנף'. תמיד חשבנו  -הוא קורא ליום הזה החורבן. 

שהכוונה היא ליום שבו מניפים את העומר. אבל האמת היא 

ברים רבים היחיד שמניפים, אלא יש דהדבר שהעומר איננו 

'יום הנף' הוא  לאם אותם, למשל מנחת סוטה ועוד. אשמניפי

היום בו ירד האור מן השמיים. זה יום ההנפה שלנו. זה יום 

ביום הזה אנחנו ממנפים את כל השנה כולה. כל  -המינוף 

הניסים מסתובבים מט"ו ניסן מלמעלה וכל השנה היא יום 

צאים אל השדות הנף. זה היום שמיד עם שקיעת החמה שלו יו

  -ושואלים 

בא השמש, אומרים הין. בא השמש, אומרים הין. מגל זו, 
אומרים הין. מגל זו, אומרים הין. קופה זו, אומרים הין. קופה 

בשבת אומר להם, שבת זו, אומרים הין. . זו, אומרים הין
שבת זו, אומרים הין. אקצור, והם אומרים לו קצור. אקצור, 

שלש פעמים על כל דבר ודבר, והם . והם אומרים לו קצור
 )משנה מנחות י', ג'( .אומרים לו הין, הין, הין

זה לא טקס לילדים אלא זה קדש הקדשים. זו ההבחנה בין 

ישראל לאומות העולם. זה 'ונקדשתי בתוך בני ישראל'. כל 

זהו המאכל הבסיסי של כל הברואים,  -בשר ודם אוכל לחם 

ולם, למעלה ולמטה, כולו ופרשת אמור מתארת איך כל הע

 'לחם אלקיו'. לחם הכהנים'.  -אוכל לחם 

, הרי שבזמן בית שני, הקבוע והגם שאינו יכול לחול ביום זה לפי הלוח 5

 כאשר עוד קידשו את החודשים ע"פ הראיה, יצא שפסח נחגג ביום זה.
וזה שזה לא יוצא בתאריך של מתן תורה, גם הוא אינו קושיה לצדוקים  6

בין מתן תורה לחג השבועות  היא שאכן אין קשר לשיטתם כי טענתם
 החקלאי.



 

4 

וי"ב חלותיו הן כנגד י"ב  לחם הפנים שמתברך משבת לשבת,

אבל השיא של הכל הוא מה שנראה הכי קטן.  -ה -שבטי י

'הסנדוויץ' שנמרח בי"ז בניסן, עם הריבה על המצה, זה 

ט"ז  -ניסן  שנשלח לילדים בגן. הכל מותנה ב'יום הינף'. ט"ו

 ניסן. 

רעי ואהובי, גם כשיצאנו ממצרים ספרנו חמישים יום, מבלי 

וחמישים יום לאחר מכן הגענו אל הר סיני  7לקצור את העומר,

צאנו כלומר בט"ז בניסן, יום אחרי שהּו 8כמובטח למשה.

ממצרים, התחלנו למנף את עצמנו ואת העולם כדי לעלות אל 

ם, כדי שהעולם יוכל להיות ההר, כדי שמשה יעלה אל השמיי

גם אז היו שני ימים  -כלי לקבל את התורה. זה היה במדבר 

צאנו ממצרים "בעצם היום הזה יצאו כל גדולים. בט"ו הּו

ובט"ז בו התחלנו את הצעידה, יום  )שמות י"ב, מ"א(צבאות ה'.." 

יום, וספרנו ארבעים ותשעה ימים, כשביום החמישים הגענו 

 -אל מעבר לכל ההשגות שהיינו יכולים להגיע אליהן לפני כן 

ספרנו שבע שבתות, ארבעים ותשעה ימים, אבל מתוכם 

הגענו אל היום החמישים, שהוא מעבר למה שאני יכול לספור. 

 את העולם.בט"ז התחלנו למנף 

 כל העולם מקדש

מיד אחרי  -הבנה זו תפתח לנו פתח להבנה נוספת בפרשה 

  -חג השבועות ולפני יום הכיפורים וראש השנה, כתוב 

ם  צֶּ ֵׁ֣ עֶּ ם ּבְׁ אתֵֶּּ֞ ר  אּוקְׁ ר  קְׁ ה ִמַֽ ֹום ַהזֶָּּ֗ ל ַהּיֵׁ֣ ם ּכ  כֶַּ֔ ה ל  ֵׁ֣ יֶּ ֙ ִיהְׁ ש  דֶּ ת  ֹקִ֨ אכֶּ ִ֥ לֶּ מְׁ
א תַַֽ ה ֹלֵׁ֣ ֶ֖ ם ּבְׁ ֲעֹבד  ֹ֛ ת עֹול  ִ֥ וּ ֻחּקַ ָֹ֑ לֲעש  ם כ  יכֶַּֽ ת  ֹדֹרַֽ ֶ֖ם לְׁ יכֶּ ת  ֹבִ֥ ֹוש ְׁ  )כ"א(. מַֽ

ט"ז  -אז ראשית נשים לב כי שני ימים נקראים 'חקת עולם' 

 -וחג השבועות. שניהם 'ממחרת השבת'. אומרים הפרושים 

'את הקביעות, חקת עולם, אנחנו יוצרים'. ומיד לאחר מכן בא 

 -פסוק לכאורה שאינו קשור לרצף החגים 

ם  כֵֶּּ֞ רְׁ ֻקצְׁ בְׁ תּוַֽ א אֶּ ם לַֹֽ כֶָּ֗ צְׁ יר ַארְׁ ִצֵׁ֣ ך   קְׁ ַ֔ רֶּ ֻקצְׁ ֙ ּבְׁ ך  ַֽדְׁ ת ש   ַאֹ֤ ה ּפְׁ ַכּלֵֶּּ֞ תְׁ
י  ם ֲאִנֶ֖ ֙ר ּתֲַַֽעֹזֵׁ֣ב ֹאת ַ֔ ַלּג  י וְׁ ִנֹ֤ ע  ַֽ ט לֶּ ָ֑ ַלּק  א תְׁ ֶ֖ ֹלֵׁ֣ ך  ירְׁ ִצַֽ ט קְׁ קֶּ ִ֥ לֶּ  ה'וְׁ

ם יכֶַּֽ ה   )כ"ב( .ֱאֹלַֽ

רש"י וכל המפרשים שואלים מדוע זה מופיע פה, ולפי דברינו 

 )'את קציר ארצכם'(שון רבים הפסוק פותח בל -זה כל כך מובן 

, ומסיים שוב )לא תכלה פאת שדך ולקט קצירך...'(עובר ללשון יחיד 

. הזכרנו פעם בשם יהודי קדוש להיכם'(-)אני ה' אבלשון רבים 

ברגע שתפנימו שאין זו 'ארצך'  -שנספה בשואה האיומה הי"ד 

אלא 'ארצכם', אתה תבין שאתה לא מסוגל לכלות 'את פאת 

ך'. אתה לא עובד פה לבד. לא, אין זו 'ארצכם' בגלל שדך בקצר

אני ה' ' - מפני שאלא  -קולקטיב סוציאליסטי משותף שאתם 

הצוויים  -להיכם'. זה מופיע בסוף פרשת 'ממחרת השבת' -א

הללו על לקט ופאה באים כאן כדי להסביר שמי שמבין 

שממחרת השבת זו עבודת הקודש בה כל כלל ישראל מעלה 

ות שלו למעלה, הרי שגם כאשר הוא יבוא את האוכל והגשמי

לקצור הוא לעולם לא יחשוב שהוא פה בעל הבית אלא יזכור 

שהוא אמנם קוצר בשדה הרשומה על שמו בטאבו אבל היא 

 להיכם'. -'ארצכם'. היא 'אני ה' א
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מתחילתה ועד סופה היא עוסקת באיך מתקדש  -זו הפרשה 

לה, על האנטי שם ה' בעולם. היא מספרת לנו על כוחה של קל

'. היא פותחת תזה כאשר ל"ע מישהו נוקב את שם ה

-היהם', במזבח, בכהן הגדול מאחיו, בל-ב'קדושים יהיו לא

'אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא יקחו', ביכולת שלנו 

לקדש את הכהנים, היא עוברת באמצעיתה אל מצות קידוש 

עוברת לפרשת ה' שמקיים יהודי בעצם קיום מצוות ה' ואז היא 

המועדות ומתארת את עבודת המקדש היחידה בשנה 

שנעשית בשדות, עם מגל, ויש לה תוקף של קרבן ציבור 

שדוחה שבת. במרכזה היא מתארת לאיזה 'ונקדשתי' אפשר 

להגיע בקדושה של ספר ויקרא, ורק אחרי כל זה נוכל להבין 

איך עושים פה בעולם שמיטה, איך אפשר להביא את העולם 

 שנת הדרור, שנת היובל. אל

 חסד ה' עלינו

כשנספור את העומר, כדאי שנזכור שספירת העומר בימינו, 

כשבית המקדש חרב, היא ספירה חסרה. אנחנו סופרים 

למשהו שאינו. לא הלכנו לקצור את העומר לפני תחילת 

הספירה ולא נקריב מנחה חדשה של חיטים בעצם היום הזה 

לכן גם אין ברכת  -( , בב"א)ולוואי שכןכשנסיים את סולם הספירה 

'שהחיינו' על ספירת העומר. הספירה היא רק על מנת שנזכור 

שאולי איננו מרגישים את המצווה המהותית של ט"ז ניסן, אולי 

היא מופיעה 'בקטנה' בכיתוב 'ללא חשש חדש' בתויות 

הכשרות של מוצרים שונים, כדי שנתפוס שספירת העומר 

ה מיום ההנף, שאנחנו ממנפים ומקדשים היא בעצם הספיר

את כל העולם ועושים את העולם כולו למקדש. לזכור את 

לקחת את  ה עמנו הקב"ה כשנתן לנו את הכוחהחסד שעש

א בא החיטה ולהפוך אותה ללחם, ולרגע לא לשכוח שאמנם הו

 .'כל בחסדו יתמן הארץ אבל ה
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