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  ט"           אדר תשס                          ד"בס
  ת העומר ואיסור שאור ודבשמנח

  לפרשת ויקרא
  
  ב-א', בויקרא  .1

ְוָיַצק ָעֶליָה ֶׁשֶמן . סֶֹלת ִיְהֶיה ָקְרָּבנֹו' ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה ַלה
ְוָקַמץ ִמָּׁשם ְמלֹא , ִניםֶוֱהִביָאּה ֶאל ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֹהֲ  .ְוָנַתן ָעֶליָה ְלבָֹנה

ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַאְזָּכָרָתּה . ֻקְמצֹו ִמָּסְלָּתּה ּוִמַּׁשְמָנּה ַעל ָּכל ְלבָֹנָתּה
  'ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַלה, ַהִּמְזֵּבָחה

  מנחה קרבן סוגי חמשה. 2
 ִיְהֶיה, סֶֹלת--ַליהָוה ִמְנָחה ָקְרַּבן ַתְקִריב-ִּכי, ְוֶנֶפׁש )א( : סולת מנחת. א

   .ְלבָֹנה ָעֶליהָ  ְוָנַתן, ֶׁשֶמן ָעֶליהָ  ְוָיַצק; ָקְרָּבנֹו
--ַתּנּור ַמֲאֵפה, ִמְנָחה ָקְרַּבן ַתְקִרב ְוִכי )ד(:חלות – תנור מאפה מנחת. ב

  ַּבֶּׁשֶמן ְּבלּולֹת ַמּצֹת ַחּלֹות סֶֹלת
   .ַּבָּׁשֶמן ִחיםְמׁשֻ  ַמּצֹות ְרִקיֵקי ּ ...)ד(: רקיקין – תנור מאפה מנחת. ג
 ְּבלּוָלה סֶֹלת--ָקְרָּבֶנךָ , ַהַּמֲחַבת-ַעל ִמְנָחה-ְוִאם )ה(:מחבת מנחת. ד

  ִתְהֶיה ַמָּצה, ַבֶּׁשֶמן
, ַּבֶּׁשֶמן סֶֹלת--ָקְרָּבֶנךָ , ַמְרֶחֶׁשת ִמְנַחת-ְוִאם )ז(:מרחשת מנחת. ה

   .ֵּתָעֶׂשה
  הירש ר"רש. 3
 ולבונה ושמן, המנחה יקרע הוא שהקמח הראשון בפסוק כבר נראה"

 ואילו, בקמח איפוא תלוי המנחה של היסוד מושג. תוספת אלא אינם
 הוא קמחש, להוכיח צריך אין. זה מושג מגוונים רק והלבונה השמן

 תלוי אדם של שקיומו, הנכסים כל את איפוא מייצג והוא, למזון סמל
. כניעה לאות במנחה הקרב הקמח משמעות זאת נמצאת. בהם

 אם. לו הוגשה שהמנחה זה בידי לקיומו התנאי את תולה יבהמקר
 שמן "יותר כוללת בלשון או" לחמו שמנה "כאן הרי לקמח שמן נוסף

, טוב ריח נותנת והיא, הקטרת מסממני היא הלבונה זה כנגד". חלקו
 המזון של ישירה תוצאה זו ואין. רצון שביעות איפוא מוסיפה היא

 שמנה "אשר אדם יש כי. לעצמה ברכה כאן הרי אלא – והעושר
  . ..."   בחלקו שמח הוא אין כן פי על ואף" לחמו

  :קד מנחות. 4
 אמר'? נפש 'בה שנאמר מנחה נשתנית מה מפני, יצחק' ר אמר"

 הקריב כאילו עליו אני מעלה; עני, מנחה להביא דרכו מי, ה"הקב
 מיני חמשה בה שנאמר מנחה נשתנית מה, יצחק' ר אמר. לפני נפשו
 בו ויודע סעודה אוהבו לו שעשה ודם בשר למלך משל? הללו טיגון

  ."ממך שאהנה כדי טיגון מיני חמשה מן לי עשה לו אמר, עני שהוא
  

  ה"המנחה מבטאת את קבלת אדנותו של הקב
  יא, מג בראשית . 5

  ..." דבש   ט ע מ  צרי  ט ע מ :  ה ח נ מ  לאיש הורידו "
  :לאחיו שולח הוא וכן

  כ-יט, לב  בראשית.6
  ך ד ב ע  הנה גם ואמרתם...לעשיו  י נ ו ד א ל  שלוחה היא מנחה"

 כן ואחרי לפני ההולכת  ה ח נ מ ב  פניו אכפרה אמר כי, אחרינו יעקב
   . " י נ פ   א ש י  אולי פניו אראה

   טו, ג שופטים .7
ם מֹוִׁשיַע ֶאת ֵאהּוד ֶּבן ַוִּיְזֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָֹוה ַוָּיֶקם ְיהָֹוה ָלהֶ ) טו(

ֵּגָרא ֶּבן ַהְיִמיִני ִאיׁש ִאֵּטר ַיד ְיִמינֹו ַוִּיְׁשְלחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָידֹו ִמְנָחה 
  :ְלֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב

   כז, י' א שמואל .8
   " ה ח נ מ לו הביאו ולא"
  

  מנחת העומר
   טו-יד'  ויקרא ב.9

ּכּוִרים ַליהָוה ָאִביב ָקלּוי ָּבֵאׁש ֶּגֶרׂש ַּכְרֶמל ַּתְקִריב ִמְנַחת ִּב -ְוִאם יד
ְוָנַתָּת ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוַׂשְמָּת ָעֶליָה ְלבָֹנה  טו  .ַּתְקִריב ֵאת ִמְנַחת ִּבּכּוֶריךָ 

-ַאְזָּכָרָתּה ִמִּגְרָׂשּה ּוִמַּׁשְמָנּה ַעל ָּכל-ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת טז  .ִמְנָחה ִהוא
   .ה ַליהָוהְלבָֹנָתּה ִאֶּׁש 

  
  העומר ומנחת המן

  יא-י, כג ויקרא .10
  ר מ ע ה  את והניף, הכהן אל קצירכם ראשית  ר מ ע  את והבאתם "

  "'ה לפני
   פרשת המן– ז" שמות ט.11

  , "לגולגולת  ר מ ע  אכלו לפי איש"
 לפי איש החסיר לא והממעיט המרבה העדיף ולא  ר מ ע ב  וימדו"

  " לקטו אכלו
  ".הוא האיפה שיריתע והעמר"

  י"רש. 12
  "והוא השיעור לחלה ולמנחות ... -עשירת האיפה "

  הקבלות בין מנחת העומר ובין המן. 13
  ". שמן עליה ונתת "- שמן עם באה העומר מנחת  .א

   ". ן מ ש ה לשד כטעם טעמו והיה "נאמר ובמן        
  ; "לבונה עליה ושמת "- לבונה עם באה העומר מנחת  .ב

   ". ן ב ל  גד כזרע היה והמן"נאמר  ןובמ        
  'ג, ח דברים. 14

, אבותיך ידעון ולא ידעת לא אשר המן את ויאכילך, וירעיבך ויענך"
' ה פי מוחצא כל על כי האדם יחיה לבדו הלחם על לא כי הודיעך למען
  ".האדם יחיה

  'דברים ח  . 15 
' ה את תשכח פן לך השמר...טובה ארץ אל מביאך אלקיך' א כי"

' ה את ושכחת לבבך ורם...ושבעת תאכל פן...אלקיך
 את לי עשה ידי ועוצם כוחי ואמרת...במדבר מן המאכילך...אלקיך

  ." הזה החיל
   יב-יא, ה יהושע. 16

, הזה היום בעצם וקלוי מצות הפסח ממחרת הארץ מעבור ויאכלו"
 ישראל לבני עוד היה ולא הארץ מעבור באכלם ממחרת המן וישבות

  ." ההיא בשנה כנען ארץ מתבואת אכלווי. מן
   'ג, כח רבה ויקרא .17

 המן את לכם ןנות כשהייתי לישראל ה"הקב אמר, ברכיה' ר אמר"
. 'לגלגולת עומר 'דכתיב הוא הדא, מכם אחד לכל עמר נותן הייתי

. מכולכם אחד עומר אלא לי אין העומר את לי נותנים שאתם ועכשיו
 מזהיר משה לפיכך. שעורים של לאא חטים של שאינו אלא עוד ולא
  ".'עמר את והבאתם 'ואומר ישראל את

  
  איסור שאור ודבש

  יב-יא', ב ויקרא .18
ִּכי ָכל ְׂשאֹר ְוָכל ְּדַבׁש לֹא , לֹא ֵתָעֶׂשה ָחֵמץ' ָּכל ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו ַלה

ְוֶאל ַהִּמְזֵּבַח ' ּו אָֹתם ַלהָקְרַּבן ֵראִׁשית ַּתְקִריב .'ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלה
  לֹא ַיֲעלּו ְלֵריַח ִניחֹחַ 
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  י"רש. 19
  " כל מתיקת פרי קרויה דבש–וכל דבש "

  ע"ראב. 20
  ..."וכן כל ארץ זבת חלב ודבש , ורבים אמרו שפרושו דבש תמרים"

  יב שאלה', א ויקרא אברבנאל. 21
כי '? הכי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אש'למה הוצרך לומר 

וכן צוה בעוף ... הנה ידוע היה שלא הוכשרו להקרבה אלו הדברים
ולא הוצרך לומר שלא יקריבו מן , שנקריב מן התורים ומן בני היונה

למה הוצרך הכתוב להזהיר על , ולכך יקשה. התרנגולים ומן האווזים
  ?השאור ועל הדבש

  
  ם במורה נבוכים"שיטתו של הרמב

  א"י' ויקרא ב. 22
  ". ָחֵמץ ֵתָעֶׂשה לֹא... ַהִּמְנָחה ָּכל"

  י-ט', ו ויקרא .23
   לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ... ַמּצֹות ֵּתָאֵכל, ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמֶּמָּנה יֹאְכלּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו

  יב' ויקרא ב. 24
   'ָקְרַּבן ֵראִׁשית ַּתְקִריבּו אָֹתם ַלה

  
  הסבר סימבולי

  'ח, ב"י שמות .25
   ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּוְוָאְכלּו ֶאת ַהָּבָׂשר

  )שם(י "רש. 26
  )" יד', א שמות(' חייהם את וימררו'ל זכר מרור לאכול וציָום"

  'ג, ז"ט דברים. 27
 ִּכי  עִֹני ֶלֶחםָעָליו ַמּצֹות -תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל-לֹא ג

יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים -ֶאת  ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען ִּתְזּכֹרְבִחָּפזֹון ָיָצאָת 
 ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייךָ 

  יב-יא', א שמות. 28
 ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹותֹ ְּבִסְבלָֹתם ַעּנֹתוְלַמַען ִמִּסים  ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי יא

 ֵּכן ִיְרֶּבה ְוֵכן ִיְפרֹץ אֹתֹוְיַעּנּו ר ְוַכֲאֶׁש  יב  .ַרַעְמֵסס-ִּפתֹם ְוֶאת-ְלַפְרעֹה ֶאת
  .ַוָּיֻקצּו ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

  יג, ו"ט בראשית . 29
ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום -ֵּתַדע ִּכי ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָידֹעַ  יג

 .אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְוִעּנּו
  פרק טז פסוק ג י על דברים" רש.30 
 : לחם שמזכיר את העוני שנתענו במצרים-לחם עני ) ג(

 ולא הספיק בצק להחמיץ וזה יהיה לך לזכרון -כי בחפזון יצאת 
וחפזון לא שלך היה אלא של מצרים שכן הוא אומר ותחזק מצרים על 

  :'העם וגו
  יא, ב"י שמות. 31

, ֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם ּוַמֶּקְלֶכם ְּבֶיְדֶכםנַ , ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים, ְוָכָכה ּתֹאְכלּו אֹתֹו
  .  ַוֲאַכְלֶּתם אֹתֹו ְּבִחָּפזֹון

  'שמות יב. 32
 ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת  ְוָהָיה ַהּיֹום ַהֶּזה ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַליהָוה יד

ַּתְׁשִּביתּו  ֹום ָהִראׁשֹון ַאְך ַּבּיִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו טו  .עֹוָלם ְּתָחֻּגהּו
ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל ִמּיֹום  אֵֹכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה- ִּכי ָּכל ְּׂשאֹר ִמָּבֵּתיֶכם

 קֶֹדׁש ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי-ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא טז  .יֹום ַהְּׁשִבִעי-ָהִראׁשֹן ַעד
ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל  ֵיָעֶׂשה ָבֶהם ַאְך -ָלאָכה לֹאְמ - ָּכל קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם-ִמְקָרא

 ִּכי ְּבֶעֶצם ַהַּמּצֹות-ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת יז  .ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעֶׂשה ָלֶכם-ְלָכל

ַהּיֹום -ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת-ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה הֹוֵצאִתי
ָּבִראׁשֹן ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ָּבֶעֶרב  יח  .םְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת עֹולָ  ַהֶּזה

ִׁשְבַעת ָיִמים  יט  . ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ַלחֶֹדׁש ָּבָעֶרב ּתֹאְכלּו ַמּצֹת
ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא  אֵֹכל- ִּכי ָּכל ְׂשאֹר לֹא ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם

ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו ְּבכֹל -ָּכל כ  .ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ ַּבֵּגרֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל 
  .ּתֹאְכלּו ַמּצֹותמֹוְׁשבֵֹתיֶכם 

  י"רש. 33
   "ושמרתם את המצות שלא יבואו לידי חימוץ"

   מבב "מות יש. 34
  ". ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ְלהֹוִציָאם' ַלה הּוא ִׁשֻּמִרים ֵליל"

  ב "מות יש. 35
 ִּכי ָאְמרּו ֻּכָּלנּו  ָהָאֶרץ-ָהָעם ְלַמֵהר ְלַׁשְּלָחם ִמן-ְצַרִים ַעלַוֶּתֱחַזק ִמ  גל

ְּבֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ ִמְׁשֲארָֹתם ְצֻררֹת -ַוִּיָּׂשא ָהָעם ֶאת לד  .ֵמִתים
  .ִׁשְכָמם-ְּבִׂשְמלָֹתם ַעל

ִּכי  ,א ָחֵמץַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ִּכי לֹלט 
    ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלֶהם, גְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה 

  
   החמץו הסימבולית שלמהות

  י"רש. 36
:  שתי הלחם של עצרת הבאים מן השאור שנאמר–קרבן ראשית "

  ובכורים מן הדבש כמו ביכורי , )ג יז"כ(חמץ תאפינה 
  ג"כשמות  .37
ָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ַעד ִמ  טז

ֶעְׂשרִֹנים  ִמּמֹוְׁשבֵֹתיֶכם ָּתִביּאּו ֶלֶחם ְּתנּוָפה ְׁשַּתִים ְׁשֵני יז  .ֲחָדָׁשה ַליהָוה
  . ִּבּכּוִרים ַליהָוה סֶֹלת ִּתְהֶייָנה ָחֵמץ ֵּתָאֶפיָנה

  
  ל הדבשמהותו הסימבולית ש

   ו"דברים כ. 38
לֶֹהיָך נֵתן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת - אֱ ' ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה

' ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצָך ֲאֶׁשר ה. ָּבּה
לֶֹהיָך - אֱ ' ָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר הלֶֹהיָך נֵתן ָלְך ְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא ְוָהַלְכ - אֱ 

' ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַלה... ּוָבאָת ֶאל ַהּכֵהן. ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם
  .ַלֲאבֵתינּו ָלֶתת ָלנּו' לֶֹהיָך ִּכי ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה- אֱ 

ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב , ֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאתַוּיִ , ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה
  'ְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ה. ּוְדָבׁש

  ו', ע תהילים. 39
ַאל ְּתַאַחר', ה, ֶעְזִרי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה, חּוָׁשה ִּלי, לִֹהים-אֱ , ַוֲאִני ָעִני ְוֶאְביֹון

  .  
  

  הלחם ושתי העומר
  יד' ויקרא ב. 40
  ". בכורים מנחת תקריב   ם א ו" 

   כ, יג כהנים תורת. 41
 לימד', קצירכם ראשית עומר את והבאתם 'אומר כשהוא, נדבה יכול"

  ."חובה אלא שאינה
 ן ו צ ר ל  אותה מביאים אתם אם לומר'? ואם 'נאמר למה כן אם"

  ."עצמכם לצורך אאל אותה הבאתם לא כאילו עליכם אני מעלה
  

  
  


