
 ירושלים / חמיאל הייםד"ר

 בתורה שבועותתג

רגל
 טעזיד יטבי _"קריר !סג - - - טזזה י')ן( פחג)2( דול'ם)וזזלש
 'י-ם!( כס )שמית - - - ט?דה מןכע794

.) . 

רני
.

 .רגלים שלוש שלא-(מתרסו בשביעית, שלוש-רגלים נאמר מפרא:)1(
ממקומן.
 הרגיים. שיגש את זה במקום ההורה פ!כירה ס" שום על יבאר צורד רואה".ספרא"

 תשא( כי )~שת שמוח בספר אחר במקום באריכות מובא הרגיים ענ.ין כיאף

 זריעות אין  שבה השמיטר. שנת את התזרה n~strnt כיון איא י אמרים~בספרים

 השרה  בפבודת הקשתיים  הרגלים, עיייו ית גם הבישה  בביאה, ושמיפתקבירה

 כשאין השמיטה, !בשנת  זנם להודיענו, וימיי. יביר החקיןיות-אביב.וביונות
 על ~ישמרו רנייהי שנה כבכי ינהגו ואסיף, קציר בארנב, הקשורות מיאשתיושיב

 . -. ודיניהם.היגייס

 .. רגלים-פעמים. וראב"ע:רש"י

 תזבח.ראב,"ע:)2(
 (UDi). קדמיאונקלוס:)3(

 ותבוא בשנה רגלים שלוש שתעבוד עבד, תהיה יבדי ליראב"ע:

 לאדונו. דורון כעבד-שיביאלפני
 שמח. אתה )הרגלים( שבשלשתם לשמי,חזקוני:

- 11(. DP/ ג' ב-מעינית" נתפרש,נפ !ה)נושא
.

 ושאתם שקיבלתם הטובות רוב תחת לעבוד נאה לי : ק ח צ י ת ד קע
 חג "את אמר מהמיוחדות המין ועל משותפות. ואם מיוחדות אם ממנימקבלים
 "מיק ~על סיקס", פני יראו "לא לכן ממצרים", יצאת. בו כ, וכר תשמורהמצות

 באספך האסיף וחג תזרע, אשר ממעשיך בכוהי הקציר "וחג אמרמהמשותפות
 פני אל זכורך כל שייראה ראוי אלה שלוש על כי השדה", מן מעשיךאתי
 אשר התם, בנמנים אדם בני של דרכם כן כי וחגיגות תודות בשלמי ה'האדון
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 המיאלהיים10

 החגתקופת
 סןבע 4?ר ט"?'ף בכנרי - )ו( ס?4'ר ןסג - - - "?מר סטצית סגטת

 סו-סו( שם, )שפ . - - -פקדה
 כב( לד,)שם סט'מ. ?4'ר 134רי )2( לד סעפה ?קעתןסג

 עיתות יבע סינ91ה עיי 9ת ח4י94ם יינם 31( סש9ת סיחרת ל9םיקפרמם
 ןסקבימס יום סס?ים מ99רו )4( ס?י'י'ת סש9ת מיחית יד : מ9:'1היעילת
nv?~קדש לודא ס!ה)5( סיים 999ם וקדאפם - - - לה': סדקה --- 

 סו-בא( נו,)ויקיא

 עשה לאשר ולהלל להודות שתתחייבו וכו' המשותפות הטובות יגיעוםבם
 המוטל שהחוב ולפי בכלל. העולם כל ועם עמכם והנוראות הגדולות כלאת
 לומר הזר המשותפות על שיחוייב ממה גדול הוא המיוחדות הטובותעל
 הגעשה הפסח, אל מיוחד קרבן הוא כי וכו' זבחי" דם חמץ על תזבח"לא

 להודות אלהיך" ה' בית תביא אדמתך בכורי ;ראשית הטעם ומזהבעבורם
 זכו/ מאתו מושפע שהכללסניו

 החגתקופת
,.י ביכורים. הבאת זמן שהואיש"י:)1(

 חג את ופירש בשנה, לי תחוג רגלים שלוש שאמר בעבוררמב"1:
 בתהילת חג לעשות שתשמור האביב, בחודש. תשמורהמצות
 וכו'. מעשיך בכורי הקציר חג שיהיה ר 1 מ ש ת והאחר : ואמר חורהאביב,

חזקוני:
 זמ"

 כאשר בקציר כשמחת לפניך "שמחו כדכתיב: שמתה
 . . . שלל". בהלקח'גילו
 תצר בכורי בזמן לך תענד דשבועיא והגא יונתן: תרגום)2(

חינטין.
 באחד שהי השבה שי ימהרתו ראשון יום השנת", ,ממהרת פירשו ההדוקים)3(

 )הביחוסים( אוסרים "שהיו : ג( משנה י. )פרק מוהןת במסכת שנינ, בז הפסה, דגמימי
 יול שיארר הראשונה שבת במוצאי )איא ס1ב" יום במוצאי העשר קצירתאין

 ממחרת השבת"- "ממחרת פירשו הפרושים הבמי רבותינו, אוים פסח(. שיהיאשון
 מה(. מנהות )ע" פסח. שי הראשון סיביום

 )הצדוקין שני בבית ישראל מכלל שיצאו ---הטועיםרמב"ם:
 שבה היא השבת" "ממחרה בתורה שנאמר שזה אומוי, ?הן1"ביתוסין(,
 שבת שאינה למדו השמועה ומפי לבריאה(. שבוע של השביעי )יוםבראשית
 כדרך "שבת" נקרא פסח של א' יזם )כלומר טוב יום אלא בראשית(,)שבת
 והסנהדרין הנביאים תמיד ראו וכן "שבתון"( למועדות לקרוא התורהשנוהגת
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11 עתויה שבועותחג

 בין' בחול בניסן.,בין עשר בשישה העומר את ודור,ועהיו'מני"ין דורבכל
 וכרמל י ל ק 1 "ולחם יד( בג, ,יקרא העומר, )בפרשת נאמר והריבשבת,
 "ויאכלו יא(: ה, )יהושע ,נאמי הזה", היום עצם עד תאכלולא

 הזה" היום בעצם וקלוי מצות הפסה ממחרת הארץמעבור
 אם 1 יד כג, בויקרא התורה לאיסור מכוונים ודאי הזה" היום, כיעצם)"קלוי"

 של א' יום לבהרת השבת" -ממהרת מפרש,את עצמו יהושע שספר נראהכן
 היאך הטיפשים שדמו כמו. בשבת'אירע הפסח שאותו תאמר ואם טוב(יום
 נקרה אלא הסיגה ולא העיקר שאינו בדבר יחדש אכילתם היתר הכתובתלה
 הפסח שמחרת ברור הדבר הפסח, במחרת הדבר שתלה מאחה אלאנקרה.
 השבוע מימי הוא יום איזה על משגיחיז ואין החדש את המתרת העילההיא

 ל .. : ן . יא(. ז, ומוספין)תמידיז

 שבת אומר אתה שאם פסח, של הראשון טוב יום ממחרתרש"י:
 איזהה. יודע אתהבראשית-אי

 )מנהות בגמרא שבראיות גדולה זו : רש"י דברי ומפרש מוסיף : , " ב מר
 קצירה את וקצרתם הארץ אל תבואו כי הכתוב שיאמר מעם מה כי ע"א(טה

 השנה מן זמן שבאיזה כמשמע יש כי בראשית, שבת ממחרת העומרתביאו
 והנה וכו'. השבת העומר.ממחרת הכוהן יניף קצירה ונקצור לארץשנבוא
 כן אחרי הבאות בשנים נדע לא הוה דוך על ועוד . . . זמן השבועות לחגאיז
 תוהו, דברי ואלה רצוננו כפי בקמה חרמש החל מיום רק לספור, נחלמתי

 כהוגן, העניין יבוא רבותינו קבלת כפי טוב יום השבת ממחרת יהיה אםאבל

 וביום 'מים שבעת המצות חג הראשון בחודש שנעשה תחילה הכחוג ציוהכי
 נבוא כאשר כי אמר כן ואחר וכו' שבתון השביעי וביום 1 1 ת ב שהראשון

 והיא התנופה, עומר הנזכרת הזאת השבת ממחרת נביא הארץאל
 - .. .ד- וכר. כאן הנזכרת הראשונההשבת
 השביעי(. השבוע אחרי )עד שסיעתא שבועתא מבתר עד 1ם: קלא1נ)4(

 1"שבע השביעית" השבת )"ממחרת אבל יא(: )לפסוקרמב4ן
 לשון אונקלוס בו אמר טוב.,אבל יום אותם לטרש ייתכן לאשבתזת"

 דרך הוא כי אמרו והמפרשים אחד. בפסוק לשונות שתי יהיו כן ואםשבוע
 עיירים שלשים על "רוכבים ד( י, )שופטים כמו לשוז( על נופל )לשוןצחות

 וכר. " ת 1 ע ו ב ש "שבעה פירש אחר ובמקום להם", עייריםושלשים
 כמו זה חג בו ובכמה חורש באיזה .הכתוב פירש שלא מה חזקוני:)5(

 מונים היינו לא 71QT לך חידש אם טעמא: היינו מועדים, בשארשפירש
 במנ- תלו' גדול ודבר בזמנו החג לעשות סימנים רק'היינו שבועות.השבעה
 ממילא העומר קצירת מזמן שבועות השבעה מוניו כשאנו ועכשוו וכו'~נר,
 וכו'. הדיברות עשרת מתן יום שהוא בסיון בשישה החמישים יוםיארע
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 המיאי"ייל12
 קדש סקךא 9419עמ'9ם לה' יךזה סזסה יסקרי;קם )6( ם די כ1 4 ם ם 1 י 19

 גו( כה, )במובר - - - ל9ם!ס:ה_
 1b?~ ny~f :nip~f שסי נש9")7( סר9ש סקסי לן ~99ר זיעתשיזה

 ס-י( סו. 1ונריס ' - - - חלקיק לה' ?לעית 5גןזשיס

 החגשמות
 סו( בג, )שמות - ב?4ה: ס1נע 94ר מ8ש'4 4כ1ךי 5?4'ר)1(לסג
 בב( יד, )שם סטים: יייך'.ז4יר לף מץ9ה )2( ?9ית01ג

 ס?ךא )4( יז9עמי9ם לה. חדשה סוסה יסקרייקם )3( ס4כ1ךים1;י1ם
 בו( כח, )במובר - - - ל9ם ??:nקדש
 ין סו,)יבריב - - - חיליו לה' nis~f סגןזשית

 "פיסקאות בשתי ד"סרד .היא וב י ב שהמיה משתמע מכאן 2-1, הערוה ראה)6(
 )בי~ס( יך חישה שבועות .ודג 1 מעשיך. בכורי )ביוב(, הקציר .וחג :הקודמות
 חטים". קצירבכרי
 הקציר. ראשית שהוא העומר משנקצר : י " שר)7(

 נתחיל מתי הזכיר כבר כי בקמה, חרמש לכם מההל טעמורמב"1:
 קצירנו. ראשית שדיא בעומר, בקמה חרמשלהניף

 קצירכם. ראשית נקרא העומר כירשב."ם:
 עד האביב 1מ1 אביב, השעורה כי העומר, שעורי בקמת נו:ספור

 קציר. חוקות שבועות שבעה תספורהקציר

 ,. .' ההדש"ת

 שבועות. חג הוא כש"י:)1(
 האסיף( וחג הקציר חג האביב, בחודש המצות )חג כולם והנה רמב-1:.,
 שמים חוקות שומר שהוא לאלהים, הוראה בהם לתת השדה מן מעשיועל

 טוב. מילא רעבה ונפש שוקקה נפש להשביע הארץ מן לחםומוציא
 חיטים, קציר בימי הוא )השבועות( חג שאותו בעבור כיאברבגאל:

 לחם תביאו "ממושבותיכם שאמרו כמו הארץ מתבואת ביכורים מביאיםוא:
 שבהת- יתברר רצה - - - מעשיך" רביכורי הקציר" "חג נקרא לכןתנופה"
 שבחג החיטה, היא מהן שהראשונה האדם, מזון שהם התבואות היאסףחלת

 בשר.=-- לכל לחם לנותן להודות חג יעשו לקצור מתהילים היוהשבועות
 אם:מפני כי נצטווה ולא השבועות שם על אלא החג :ה נקרא שלא רואההנך

 היום "בעצם השבועות בחג נאמר ולזה תורה מתן לזכרון לאהביכורים
 נצטווה, הוטים' קציר ביכורי יום.להיותו אותו של עיצומו מפני כיהנה",
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3ן בחויה שבועותחג

 יקייכו אשי הששעית בחג 'זכר זה ~מפני תויה. ממתן שהיה מה מפנ'לא
 הלהם- שתיאת

 מבוארת סיבתם "עצרת" ולא "שבתון" השבועות בתג אמר לא למהואמנם
 "עצרת", בו עומר ראוי היה לא לבד אהד יום השבועות חג שהיה לפיוכו'

 להיות ואם בירושלים לישיבה אם מהחג השביעי היום על נאמר שם aTnכי
 לא שבתון ואמנם החג. ימי כשאר המצות וחג החמץ איסור כן גם בונעצר
 ומחשבו- טרדתו והשקט הלב מנוהת היהודים בהם שנחו בימים אם כינאמר
 בחג אבל תבואוהיהם. כל אספו שכבר מפני הסוכות, בהג שהוא כמותיו

 בו אמר לא בשדה עויין שהם תבואותיהם על טרוד להם שהיההשבועות
 הפסה. בחג נאמר לא כן גם הסיבה לזאת כי הסוכות, נהג אמרו כמושבתון
 ממצרים, גאולתם. על שיורה )בפסח(, המצות שזכר ואחר : ל א נ ב ר ב א)2(

 הסוכות, והג השבועות חג והם שמה, באו אשר הארץ על שיורו עודזכר

 מביאים היו השבועות ובחג הנבחרת, בארץ יושבים היותם על יורו שניהםכ'
 ובחג ושעורה, היטה ארץ להם שנתן לה' להודות חיטים קציר שהואהעומר
 כמו אסיפתם, על לפניו להודות הפירות כל ביכורי מביאים היו .הסוכות
 מתן זכרון השבועות בחג בא לא זה ומפני ומיקבך". מגרנד "באספךשכתב

 כוונת היתה שהיא האטיף'לפי חג אם כי בשמו הסוכות הג קראתורתנו..ולא
 מצרים על'יציאת הודאה לתת כולם האלה המועדים היו כן אם הנההחג.
 ישראל. לארץ ביאתםועל
 הלחם שתי שם על היסים קציר ביכורי קרו' חג-השבועות רש"י:)3(
 החדש. מן הבאים חיטים למנחת ראשוניםשהם

 יום קוראו אדמה ביכורי מביאיו והלאה שמשם שם עלחזקוני:
הביכורים.
 ביכורי היו ואלה שעורים ביכורי היה העומר : יז( כג, )ויקרא 1 נ ר 1 פס
 הבכורים "וביום כאמרו הניכורים, יום האג נקרא שמם היטים.ועלקציר

 !' הדשה". מגחהבהקריבכם
. . ' - 1 

 בעצרתיכון.אוגקלוס:)4(
 לעג קוראים מגאן'אנו בעצרתיכון. בשבועותיכם-מתורגם : גי 1 ק זח
 - '. . עצרת. :שבשות

- -,. 
 מגהות י בתדא.קמזלע"א בבא מהע"א; השנה )ראש "עצרת, בשם החג נקראבתלמוד

 ' ועודף ד..חי השנד ראש ירושלמי ע"בןמה,

 פירוש )זהו לכם ששמרתי ויציר שבועות.חוקות ל י ב ש ב : 1 נ ר פוס
 ' 4 .הבי"ת(..
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 המיאי "יין.14
 ממלאכה ושביתה קודשמקרא

 לא "בדה ?לאקת. ?ל לקם !קלה קדש סקדא )ו( ס"ה מעם 44~ם1קךאפם
 כא( בג, (R1p'l ללוס.?ם: )2( מ1קבמיום וקל עלם חקתסעש1
 : מעשו לא "בדה ?לאלת. ?ל ידם !7!ה קדש מ?דא - - - ס134ריםו9'1ם

 בו( כתי )במובר .. .:
 היוםקרבנות

 לסם טןיאו 21( ממ1שבמי?ם לה': )ו( סדקה סוסה וסקך9טם - --

 . . ממיאכה ושביהד קודשמקרא
-
. 

 53-51. עמ' ג' נ,מעינות" באריכות נתפרש :ה ננשא : ה ר עה
 להגיד קדש" מקרא הזה היום בעצם "וקראתם ואמר אברבנאל:)1(

 שיהיו ארץ באיוו לדורותיכם מושבותיכם בכל עולם חוקת ושנה שנהשבכל
 בלבד שהוא noDn חג עניינו אין כי מ1, בעצ היום זה יקדשו בגולהואף
 מקרא יהיה 1 ת 1 מ צ ע מפני השבועות מחג היום זה כי מצרים יציאתוכרון
 הזה". היום "בעצם נאמר ולכן חיטים קציר ביכורי מפני ושנה שנה בכלקודש

 ובו מסדרם שנשלם בעצמו, ההוא שהיום ציוח יצחק:עקדת
 מן קודש לחם להם ירד בו כי קודש, מקרא להם יהיה, הלחם, שתיהקריבו
 אמרו שעליו מסיון השישי יום והוא לעולם וחי האום אותו יאכל אשרהשמים
 הקב"ה התנה הששי",.תנאי יום בקר תהי ערב "ויהי : ע"א( פח, )שבתחז"ל
 וכו'. מוטב התורה את יקבל ישראל שאס וארץ שמיס מעשהעם
 יחדל לא במושבות... הקרבן מיני קרבים שאין אף-על-פי ו: נ ר ו פ ס)2(
 קודש. מקרא ועניין הספירהעניין
 באיסור מושבותיכם בכל לדורותיכם עולם חוקת לומה והוצרך : ן " ב מר
 ובמנחה העומר בהנפת תלוי שהוא מפני השבועות, חג ובשביתתהחדש
 יצוה ומנחה עומר שאין לארץ נחוצה גלותינו אחרי שאסילו לומרחדשה.
 מקום. בכל התורה מן אסור החדש כיבהם,

 היוםקרבנות
-  "-' חדשהז המגהה נקראהמדוע

 המנחות. לכל חדשה שתהיהספרא:)1(
 הדשה. ממיטה "יבאת ביכורים מנחת היא כי חדשה נקיאת היא יש.'י", החדש. מז שהובא הראשיה המנחה היא :רש"י

 ואת. שיביאו עד מנחה ה' בית יובא שלא חדשה, מנחה וטעםרמב"1:
 רש-י ואייו ה', בית יבוא הראשונה שהיא משנם הדשה, וקראת היא רמשיויפ'
 המיה מן :ה דיןלומד

 -בכורים-
 ' 6(. הערה )גי'
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 תנ.אזת.' בישול ,מן "וא כ~ במקדש, חדש להתיר ב"ט:' שד
 במקדש. החדש התרת על היא להדגשם לשבים לפיגס
 כלומר הדש, קרבו יביאו החמישים שביום עומר רחצה אברבנ(ול:)

 כבהמות היו ממצרים בצאתם שישראל הנהוג---ולפ' התמיד עלמחדש
 'ובתג השעורים, עומר. אז שיקריבו יתברך צידה וכו' ורעת תורהמכלי

 שיקריבו ציוה מדע ומביני שכל בעלי ונעשו התורה את שקיבלוהשבועות
 הלהם שתי תהיה ושהמנחה רוח.הדשה אז בהם חדשה,כמו.שהיהמנחה
 והנבונים. החכמים אדם בנימאכל

 לקרבן. החדש הותר בהם כי לה', ואמרספ1רנ1:
 ט הבא הלחם שתי קרבן הש ההידוש. I~aP1 יצחק:עקדת

 האלהי הסית עם באו שכבר לפי תהיינה, "סולת נאמר שעליהםהחיטים
 וכו' האדם מאכל אל המיוחדים החיטים אל המיוחס שלישתם לכללהנזכר
 סגולה היה בה אשר לאכלה ה' גתן אשר הלחם הוא התורה :כו'לובלוא,
 היו "עדיין כי השעורים מן היה הפסח שממחרת העומר )קרבן העמיםמכל

 עדיין אמנם ולרכש. ולסוסים לאדם משותף מאכל שהוא השעוריםבמדרגת
 בייסוד"(. האדם מאכל שהוא לחיטים הנמשל המיוחד שלימותם לכלל באולא

 המעיד הוא החמישים ביום מהחיטים הוא הלחם שתי קרבן דבר---סוף

 'בתחילת שהיו מה על במעלה ישירים ההוא ביום המקריבים היושכבי
 אז הקריבו אשר העומר קרבן אל ההוא הקרבן יתרון. .במדרגתהמספר

 -מהשעורים.
' :' . 

 כאמור.)בויקרא חמץ, אפייה שהמנחה בזה התידוש את כפשוטו"..מסביר *מקראבעל
 לא דבש וגל. שאור כל כי חמץ תעשה לא תקריבו.לה' אשר המנחה "כל :ב,'יא(
 מסתבר אינו פירושו אבל לה'=. אותם תקריבו ראשית קרבן לה'. אשה ממגותעטירו

 , ) "נ"ל. כסירוסים מקרא של פשוטומתוך
. .- . לארז. מחרן ולאספרא:)2(

 ודוצה הארץ מן באין והיחיד הציבור קרבנות כל שנינו וכן : ן " ב מר
 מחוצה בא עומר האומר לדברי ואפילו הלחם, ושתי העומר מן חוץלארץ
 הארץ. מן אלא באין שאינן הלחם בשתי מודהלארץ,
 המפרשים, כדברי לארץ מחוץ אותו יביא. שלא למעט אינו : ל א נ ב ר בא
 ביזם בא שדיה השעורים קציר מראשית הביכורים היה שהעומר עניינואכל

 לבוא ממהרות התבואות שהיו ישראל, ארץ כפי.טבע הפסח מחגהראשון
 והלישה הטחינה אחר אם כי שהם כמות אכילתם שאין---החיטים

 חדשה המנחה תבוא החיטים שיאכלו ואופן צד שבאותו יתברך ציוהוהאפייה
 הביכורים זה ומפני אדם. בני אותו שיאכלו כמו אפוי בלחם לומר רוצהלפניה

 מן כא היה השעירים ביכורי וכמהעומר וכו' מהשדה נבדלים היומהפירות
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 "מיאלהיים16

 )6( 4כוריפ מזיוה )5( מסק הקילה fl~b )4( וקלוים ק;' D!OV ))(מנזקה
 9ן ופר ?זה 9;י סייסים )8( 99?'ם שסית )7( עלסם יל ןסונ9מם :לה'
 : לה' ויחם מים אזה ן?מויסם וסלסלם לה' עקה !קי1 זזים וטילם שסד9קר

 ?לסים: יזח ??n יני 999'ם וזני למשאת יסד יפיר-זןים)9(נעשיסם
 99שים ז;' על ה' לא' מנ91ה )10( 45ךרים לסם על אסם 5לסזןסניף

 יבדילום לא כי כן, יהיה לא חיטים קציר שביכורי לומר הוצרך לכןהשדה,
 לחם אם כי שנולדו, כמו חיטים לא יביאו, "ממ~שבותיכט" אבל השדהמן

 ולכן סולת מקמח ושניהם עשרונים משני ויפים גדולים הלחם שני 'היותנופה
 ביכורים ולהיותם לחמם את ישראל בני יאכלו שככה לפי המץ שיהיוציוח
 אכילתם. בדרך באיםהיו

 "מנחה בביאור אחרים לפירושי יותר אברבנאל .קרוב טז כח, לבמדברכפירושו
 מקריבים שהיו הלחם שתי שהם לה'", חדשה מנחה "ובהקריבכם ואמר : וז"לחדשה".
 יום. באותומהחדש
 האמורה החדשה המנחה היא וזו גבוה. לשם המורם תרומה לחם : י " ש ר)3(

למעלה.
 למד שוות שיהיו שאמר מה והמצוה: )התורה שוות שנהיו א: ר פ ס)4(
 יחיד(. בלשון "תנופה" הלחם( לשתי תואר )שם תואר שאמיממה
 חוקות כי לשם, תודה שהם לפי חמץ, שתהיינה הכתוב ציוה : ן " ב מ ר)5(
 חמץ. לחם על יבוא התודה וקרבן לנו שמרקציר
 שבהם הקציר, חוקות שבועות על הודאה כעניין זה ובהיות : 1 נ ר 1 פס
 שהיה כמו שלמים כבשי עם קרבות חמץ הלחם שתי היו התבואה, סכנתהיתה
 חמץ. לחם חלות על תורה בשלמיהעניין
 שעורים מן הבאה קנאות למנחת אף המנחות לכל ראשונה י: ש" ר)6(
 ו(. הערה )עי' הלהם לשתי קודם החדש TD תקיכלא

 קציר ביכורי היו הנזכרים הלחם ששתי לומר רוצה נאל: רבאב
 החיטים. את אוכלים אדם שבני כמו ה' לפני מביאימ שהיוחיטים
 ללחם. חובה : א ר פס)7(

 ללחם. בחובה הלחם, בגללרש"י:
 המנחה חיטים קציר שהוא הלחם שמחח בעבור שיקריבו גאל:אערב

 החיטה. תבואת נטסדה לא אשר על לשמו ולהודות לשבח לה' ההיאהחדשה
 "והקרבתם : כתוב בו( כח, )במרבה הביכוריט יום של  המוספין יבפרשת)8(
 שבפה יחר איל  שניט ביר בני. פ.רים לה' לריחניחחעולה
 שנה". בניכבשים
 ההתחלה תחילת שהיא הראשונה בשנה הכתוב ששינה וייתכן : ע " ב א.ר
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17 בתורה שבועדתחג

 ובפרשת שמם ואילים אהד בקר בן ופר)ידוש:שאמרפה
 קרבת שאלו פירשו: ורז"ל אחד. ואיל שנים פריםפינחס
 למוספיט(' ואלה הלחם בגלל באים אלה לעצמן1 ואלרקרכעלעצמן

 הנזכרים הכבשים אותם הם אם הכבשים שבעת על גם הוויכוח נסבבתלמוד
 ,אף תמימים" כבשים "שבעת : ע"ב( מה, )מנחות הגמרא וז-ל פינחסבפרשת

 בכבשים נתחייבו שלא מלמד ז הלחם" "על ת"ל מה כן אם לחם, שאיו פיעל
 טרפון. ר' -דברי במדבר( שהיו זמן כל )רש"': בלחם שנתחייבוקודם

 האסויים כבשים הו ה, כא, האמורים כנשים "ן זק 'כזל : אומר עקיבארבי
 )דבתורת הן אינן ואילים פרים אצל מגיע כשאתה : אמרת 1 הפקודיםבחומש

 הפקודים-במדבר ובחומש אילים ושני פר בג-כתיב:כוהנים-ויקרא
 עצמן בגלל באין הללו אלא אחד(, ואזל שנים בקר בני פרים :כח-כתיב

 עצמן בגלל באין הפקורים דחומש אלו אלא : )רש"י לחם בגלל באיןוהללו
 במדבר קרב הפקודים בחומש שאמר מה נמצא לחם( טעוניו ואינן הןדמוספין
 אלא היה לא הלחם" "על )כי במדבר קרב לא כוהנים בתורת שאמרומה

 לארץ(.כשבאו
 הם הב בויקרא האסורים כבשים שבעה יר,ט ור"ג. ר"ט מייוקת איפדמצוו

 כיוסן היחס, בשתי שנתחייבו יפני "קריבת .ויא פיחס בפרשת "אמוריםהכבשים
 קשר אץ ~יר-ן פינים. בה' הנוכרים אהד ואיי פרים שני איא נשובר הקריבויא

 שבעה הקריבו במדבר בהיותם גס פינחס. בה' ינאמרים פה האמורט הקרבנותבת

 עצמת. בניי איא היהר בגיי באית שאינם מוספים שהם ואיי. פריס ~שםבבשם

 ישומו לבדו הלהם על לא והשרים שהמלכים וכמו גאל:אברב
 ציוח הדימוי מפני כן שבמינים, הנבחרים בשר מיני על אם כישולחנם,
 ונסכיהם ומנחתם ואיל בקר בז ופר תמימים כבשים שבעת הלחם עלשיקריבו

 וכו'. וביין בשמן שונים ממינים ובלחם בבשר האלהי השולחן לכבד זהוכל

 פינחס( )פ' הפקודים בחומש האמור ושעיר כבשים שכעת יכול א: י פ ס)9(
= ולאילים לקרים מגיע וכשאתה כאן, האמור ושעיר ,הכבשים שבעתהם  אינם 
 רש"י(. )למוספיז-עי' היום בגלל קרבו ואלו לחם בגלל קרבו אלו אלאהם,
 שנ' על אי כבשים. שני על ת"ל: מלמטה, הלחם יהיה יכול ספרא:)10(

 רבי אמר וכו'. הביכורים לחם על ת"ל: כבשים? גבי לחם'על יכולכבשים
 "על"-"עם"(. עפוש יש 1ה )לפי ומניף זה בצד זה מניחוכו'

 שני מביא השלמים? כבשי שני עם הלחם הנפת כיצדרמב"ם:
 זה הניף ואם תנופה". אותם "והניף : שנאמר היים, בענדם ומניפםהכנשים
 ולוקח ומפשיט. אותם שוחטים כך ואחר יצא, עצמו בפני וזה עצמובפני
 מלמטה ידיו שתי ומניח הלחם שתי בצד ומניחם משניהם אחד מכל ושוקחזה
 יא(. ח, ומוטפין )תמידין באחר הכלומניף
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 חמיאיהייפ .18
 סו-כ, בג,)ויקרא : לבסן לה' )11( ,קי1קוש

 קדש ס?דא )2( 4?יעמ'9ם לה' )1( חדקה nOID וסוךי99ם סן13ך'ם91יןם
n:orקךים לה' ניחס לריס עילה ןחקכ;סם : פ4ש1 לא ובלה קנאית זל לזם 
 t9fa 4ל1לה לעת 1ס?סתפ : ?,ה ?ו' וקשים שעזה מסד שני ?נים 9שר4ני

n?~vז?רין : קססד לשל זקיקים קני ס8סד ל"ר ז?י;'ם Itnyv ל?9ש 
 עלת סייד : אליעם לבסר )י( 8סי זנים ?י"ר ן סוסיים לשסעתסטסד
 בו-לא( כה, )במובר : )5( nvt1?~l י9ם ,קיי מייתם ט"ש1 נסיסתו )4(סססיד

 ציבור, בשלמי לומר הוזקק קלים, קדשים יחיד ששלמי לפ' י: רש")11(
 קדשים. קודששהן

 המוסף. בקרבן מדובר זובפרשה
 שבעה ועמו המועד( עיקר )פירוש: העיקר הוא התנופה לחם ראב"ע:)1(

 שהם המוספים, נזכרו הזאת ובפרשה הלהם בשביל שבאו : )פירושכבשים
 בויקרא )הנזכרים השלמים כבשי ושני שנים ואילים בקר בן ופר היום(חובת
 קער(. סימן ספרא )ועי' היום הובת היאהזאת בפרש" השכרת והעולה החדשה( למנחה טפלים שכולם )כלומר יט(,כג,
 לפרש )אין לכם ששמרת' וקציר חוקות שבועות בשביל כפורנו:)2(
 קציר", הקות "שבועות על כתודה כלומר ", ל י ב ש ב " אלא השבועותבחג
 השדה(. בעבודת ההצלחהעל
 בכל אידי: ר' בשם משרשיא ר' : ח( ד, השנה )ראש ירושלמי)3(

 כתיב אין ובעצרת לחטאת( אחד ענים )שעיר חטא כתיבהקרבנות
 עליגם אני מעלה תורה עיל עליכם שקיבלתם מכיון הקב"ה להן אמרחטא.
 מימיכם. חטאתם לאכאילו
 עזים "ישעיר אומר הוא המוספיז בכל : חוית ובמדרש : ו ח צ י ת ד קע
 ללמדך, "חטאת", כתיב אין בעצרת אבל לחטאת", "ושעיר לחטאת",אחד
 מרוחצים כולם שהיו הגהצה, מן שעלו הוי עוון, ולא חטא לא שם היהשלא
 התורה. את כשקיבלו העוונותמן
 הכבשים ושבעת הלחם שתי מלבד כתיב לא ואמאי תאמר ואם חזק1ני:)4(
 "מלבד שכתוב, כמו עמהם, הבאים כבשים ושבעת ושעיר אילים ושניופר
 אלא התמיד", ועולת הכיפורים חטאת "מלבד וכד", ומנחתה החודשעולת
 המנחה יעל שכירה כבר הרי הדשה' מנחה "בהקריבכם מדכתיב לומריש
 צריך. לא ותו באיםהם
 יהיו הנפכים כך וננחר, תמים קרבן כל להיות שמצוה כשם רמב"ם:)5(

 הנסכים שיהיו ונסכיהם", לכם . יהיו "תמימים שנאמר: ונבחרים,תמימים
 יבלול ולא שהתליעה סולת ולא מעושן מיין לא נסכים יביא שלאתמימים,
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19 בתורה שבועותחג

 קחגשמתת

 ויך9ף עישר המן 4קר :דף נדבת )1( משת טלהיד לה' ?לעית סג41ש'ט
 נטלתן))( !ע9ד4 יספן ,ס41 5טה 5ל5יד ה' ל?1' !?סיי)2( שלקיד:ה'

 הקר 91קים 9?ך9ד 94ר. )4( ן19,55ה ןי:תים 51גר 4קזדי4 טדי51לוי

 ע"א(. ע"ב-פז, פה מנהות וע" א, ו, מזבח )איסורי רע. טעמו או שריחובשמן
 מנחה ואנסכי יין ואנסכי הביכורים ביום יין אנסכי קאי : י נ 1 ק :ח
 התמיד.דעולת

 ההנשמחת
 154-135. ועמ' 22-20 עמ' ב' ב"מעינות" נתפרש.באייכותנ1שא.:ה

 הברכה- לפי הכל ז(, ה, לויקרא אונקלוס )עי' ידך נדבת די רש"י:)1(
 ז(. א, וצפניה ה TD, שמ"א )עי' לאכול קרואים וקדש שמחה, שלמ'הבא

 לעולה ידך": "נדבת יד. כטעם.הרמת מגזרת.נס המלהראב"ע:
ולשלמים.

 .' ~ רווהנדבתידך. לפי דירשב"ם:

 הפסה,.לפי בחג אמרו ולא השבועות נהג כן לזמר הוצרך גאל:אברב
 עד לו שהי. ובכורותיו ונדניתיו ונדריו מעשרותיו בל אדם מביא היהשבפסה
 ולא מעשרות לו יהיו לא אולי השבועות חג עד הפסת שמחג ולפי ומן.אותו

 ימים זה שעבר הפסת בחג הביאם כבר כי במקדש, להביא ונדריםבכורות
 וכו' ידו ונדבת ממסת אותו שיעשה החג בזה לו לומר הוצרך לכןמעטים.
 החג. שלמי ויעשה יביא לומאשר
 זמן שהוא לפי שס"ה בשבועות למעלה הזכיר : יד( )לפסוק הזקוני)2(
 עכשיו שכן וכל בקציר" כשמהת לפניך "שמחו : כדכתיב שמתא וזמןקציר

 של שעיקרו לפי שמחה, שכיר לא בפסה אבל השדה, TQ הכל שאפפובסיכות,
 תבואה לקנות nnae עיקר אין ועדיין הוא, מצרים 'ציאת של הנס להזכרתחג
 -וכו'.

 זבחים לו בהיות הפסת שבחג לפי בפסח, עליו ציוח ולאאברבנאל:
 שמחה שם ומשתה מאכל שיש ובמקום אוכליה", רבו הטובה "גרבותהרבה,
 אברבנאל )עי' מהקודש להביא דבר היה שלא השבועות, בחג אבלבהכרח,
 ימעט ולא שם לשמוח משלו יביא פנים כל על לצוותו הוצרך 1(הערה
 - - ~ זה. בעבשהוצאתו

 קודם. חביב חביב ספרי:)3(
 והזכירם בקציר, המצויים ופאה בלקט הקציר בחג ישמחו ו: נ ר ו פ ס)4(

 - אמור. במרשת החג זהבעניין
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 דמ'אי""מ*0נ

 ה'!;סי
 ןקסךש 9ס74!ם )5( 4!ימ ז4ד ג' ןזשךמ : קם קמי ישחז שלסי

 י-יג( טז, )ובריפ : סטלה )6( סלקים ית1ז?ימ

 האלה. החוקים ותעשה שתשמור פדיתיך כן מנת על י: " שר)5(
 ולכו כלומר הקודם, בפסוק )הנאמר ואמתך" "עבדך עם דבק : ע " ב אר
 אותם(.תשמח
 החוקים שתלמד כפשוטה שהוא והנכון : ראב"ע( דע" על )חולק 1 " ב מר
 הזה היום בקידוש נזכיר וכן עבדים, מבית הפודך האדון ציוך אשרהאלה
 מצרים". ליציאת"זכר

 ישראל יצאו שבגינן לשכיו עיט מצוות, יש חגים בשאר וגי: וחז
 תענית השנה, בראש שופר האסיף, בחג סוכה בפסח, מצות כגוןממצרים,
 "וזכרת". בו כתוב לפיכך רמז, שום בו אין עצרת אבל הכיפורים,ביום

 זכור אלא הקציר, מן אתבטל איך תאמר אל במצרים". היית עבד"כי
 לפיכר ולשמוח, לנוח פנאי לך היה ולא הקב"ה כשחננך כלום בידך היהשלא

 ועשית"."ושמרת
 עמל השבועות( בחג לרגל )עלייה הזה הרגל שהיה ולפיאברבנאל:

 הנה ישובו גדול קהל מועטים ימים לבתיהם שהלכו שאחרי לישראל,גדול
 השביעות חג עד noDn מחג שמה יתמהמהו או השבזעזת להגלירושלים
 בכל לראותן עליהן האדם ולב בשדה, 151ל1 מהתבואות ההוא הזמןבהיות
 ולא להם ומאשר זה אחר 11 ההוצאות מריבוי וגם להן. יהיה טה לדעתיום
 הביאה להיות הפסה בחג כן היה שלא מה כן גם 'יקוצו אולי ההקדש,מן

 השדה. מן בבית אסופות כבר שהיו הסוכות בחג ולא הראשונה,)לירושלים(
 ושמרת במצרים היית עבד כי "וזברת בפרט. הזה בחג לגמר הוצרך זהמפני
 הזה. העמל כל על בעיניך ירע אל 'לומר רוצה האלה". החוקים אתועשית
 מעוטה.  וברכה מזה ועמל טורה לך והיה במצרים היית עב4 בי שכורזכור

 שיהיו אעפ"י האלה, החוקים את יתששה תשמור באמת זה בופורוכאשר
 עמל לך יהיה לא שמה ישיבתך בערך כי טעם. להם שאין כחוקיםבעיניך
 אינו ממצרים יציאתך שהיתה' כמו גדול הסד שקיבל ולמי וששון. שמחהרק

 פעם אחר פעם ושילך משם שהוציאו מי בעבודת משתדל שיהיר ראויבלתי
 רבות. פעמים ויגל ושישמה עליו הודאה לולתת

 רבו. קנה עבד שקנה מה כי שלך, ממון שום אז היה שלאםפ1רנ1:
 נתפרש שלא בעבור שבועות בחג האלה החוקים ואמורמב-ז:)6(

 וכר. יום החמישים ומספר השבועות מספר טעםבתורה
 לך ונתן משם שהוציאך ה' לפני לרצוז ופאה לקט בנתינתספורנו:

 '. ונכסים.עושר
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 1 מ ש)א(

 הקציר"ו "חג בשם ניכר תחילה שמות. בכמה הזה לחג קוראיםבתורה
 הבכורים"'.בספרות שבועות"יובסוף="יום "חג בשםאחרכך

 של "עצרת עצרת"", של טוב "יום ,ה רת צ ע " בשם' החג נקראהתלמודית
 בפסיקתא והובא כן( כת, )במדבר אונקלוס בתרגום מקורו הזה השםפסה"..
 . פינחס: לפרשתנוטלא

 המועדות ענייני כל על חורתי : ;"ל אלעזר ברבי טוביה רבי"אמר
 מקום בכל קוראים ז"ל ורבותינו עצרת, שנקרא שבועות חג מצאתיולא
 "בעצר- הגר אונקלוס דאמר תרגום לשון והוא השבועות לחג ת ר צע

 . . בו(. כח, )במדברתכ11"
 "ביום מתתיהו: בן יוסף של בספרו גם החג נזכה "עצרתא"בשם
 1(. ג, )קדמוניות 'עצרתא'" העברים בפי הנקראהחמישים
 גם שהרו החג, של החקלאי באופיו קשורים הנוכרים השמותארבעת

 לך תעשה שבועות והביכורים-"וחג העומר בהבאת קשור "שבועות"השם
 מיום השבת ממחרת לכם "וספרתם ; כב( לד,' )שמות חטים" קצירבכורי
 השבת ממחרת עד תהיינה, תמימות שבתות שבע התנופה עמר אתהביאכם
 טו- בג, )ויקרא לה'" חדשה מנחה והקרבתם יום חמשים תספרוהשריעית

 שבעה לספר תחל בקמה חף"ש מהחל לך תספר "שבעה-שבועות י.טז(
 , , סי(, טז, )דברים וכו'" אלהיך לה' שבועות חג ועשיתשבועות,

 המאורע החג. של ההיסטורי-לאומי לאופי זכר נמצא לא הכתוביםבכל
 את 1מה11ה החג בתפילת גיטוי לידי הבא בחג, .הלשוה ורה מתו-תשל

 , בתורה;. נזכר,כלל לא מהותועוקר

 נזכר הוא אף תורה מתן שיום מוצאים אנו התורה בדבר, עיון אחרוהנה
 בספר נזכר פעמים שלוש יום. לאותו ניתן שוחד שם ואף בתורה, פעמיםכמה
 הקה.ל". 1ם "י בשם תורה מתן יוםדגרים

 בו. כה, במדבר "לשבועותיכם" , י סו. דברים י כב לד. שם 2- ט;. כ1, שמות1
 טה. מנתות ; ע"א ט;, השנה יאש 4 כי. כה. במדכד3
 ע"א. קם;, בחרא בבא5
 ייקום י רבה השירים שיר י עצרת" "שמיני .נעים פיסקה כהנא. דרב פסיקתא6

 כס. פנחסשמעזני
 מתן היה שבועות בחג כי העתיקו וחז"ל ! לשוגו וזה יא כג, ויקרא ראב"ע סי'ד

 ס(. י, )שמות לנו" ה' תג "כי נאמר ועליותורה
 כנ, לויקרא "ופחן דיד.צבי ר' שי בפירושו ע,' לזרד מתז כחג השבועות הנ עי:

 י . ואייד. קנה עמ' ב,ברד
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22
 המ'איהיים.

 באצבע כתבים האבנים לחות שני את אלי ה' "ויתן אומר: אהדפסוק
 הקהל" ביום האש מתוך בהר עמכם ה' דבר אשר הדברים ככל ועליהםאלהים
 י(. ט,)דברים
 הדברים עשרת את הראשון כמכתב הלוחות על "ויכתב : אומר שניפסוק
 ד(, י, )שם הקהל" ביום האש מתוך בהר אליכם ה' דבראשר

 בחרב-ביום אלהיך ה' מעם שאלת אשר "ככל השלישית:ובפעם
 טז(. יח, )שםהקהל"
 אלהיך ה' לפני עמדת אשר "יום אחר: בפסוק גם נרמז הקהליום
 דוי(. )דברים העם" את לי הקהל אלי באמרודבחרב

 יום 'ואת סיני הר מעמד את לזכור התורה מן אזהרה מצאנו אף ;הבמקום
 ראו אשר הדברים את תשכח פן מאד נפשך ושמר לך השמר "רקהמעמד:
 יום בניך; ולבני לבניך והודעתם חייך ימי בל מלבבך יסורו ופןעיניך
 סי(. ד, )שם וכר" בחרב אלהיך ה' לפני .עמדתאשר

 יום תשכח אל דבר כל תשכח אם לך-הטעם השמר "רקראב"ע:
 בסיני". עמדתאשר
 מאין לזכור מאוד עצמך ולשמור להישמר מאוד מזהירך "אני : ן " ב מר

 אשר הדברים מכל סיני הר מעמד תשכח שלא המצוות, אליךבאו
 וכו'". עיניך שםראו
 והד- והנפלאות הנסים אח לדורות ולהודיע היום את לזכור נצטוינוובכן
 חרות להישאר צריך סיני הר מעמר יום . ל ה ק ה ם 1 י ב ששמענוברים
 לבניך"; ישראל-"והודעתם עם ובין ה' בין הברית כחידוש הדורותבלב
 הם הדברים" "עשרת ילמדון". בניהם "ואת : פרשה באותה אומר הוא1כ1

 אתכם צוה אשי בריתו את לכם ישראל-"ויגד עמו עם כרת שה'הברית
 הדברים-לעשות-עשרת

 עמנו כרת אלהינו "ה' אומר הוא וכן יג( )שם
 בחרב".ברית

 זאת לחגיגה זכר השבועות. בחג ישראל בני חגגו הנאת הברית קיום את.
 השלישי בחודש ירושלים "ויקבצו : ~טו( )סו, ב הימים בדברימצאנו
 ה' את לדרוש בברית ויבאו וכו' אסא למלכות עשרה חמשלשנת

 ובשו- ובחצוצרות ובתרועה גדול בקול לה' וישבעווכר
 וכו'". השבועה על 'הודה כל וישמחו ן סיני( הר למעמד )זכר ת 1 רפ

 לדורות חג)ב(

 בית ובקיום ישראל בארץ בישיבה חגיגתו את קושר החג של החקלאיהאופי
 חדשה ומנחה העומר, קרבן את בו מביאים היו המקדש בית ימי כלהמקדש.
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23 ה ר ו בת שביעותחג

 לאומתם בערכים חגיגתו את קושר הדיסטוריךלאומי אופיו אולם ם. כור--ב
 המקדש בית שאין בזמן שגם לדורות. החג של קיומו את "מחייביםנצחיים
 אלהיך" ה' לפני "ושמחת התורה מצווח את בו לקיים אנו חייביםקיים

 ממלאכה. בו ולשבות יא( טז,)דברים
,.) לדורות': החג קביעת הובאה זוטראבפסיקתא

 לפי 1 לומר תלמוד מה = י( טז, )דברים אלהיך' לה' שבעות חג"'ועשית
 אתה אין קציר אין אם תאמר: שלא מעשיך', בכורי הקציר ,וחגשנאמר

 בגלות שישראל כגון - שבועות' חג 'ועשית נאמר: לכן טוב, יוםעושה.
 שמועות'". 'ועשית הכי ואפילו העומר קצירת להםואין

 ונתקבל תורה במתן החג את הקושר קדום הובא,מנהג )אמור( " ר ה ז "ב
 הזה. היום עד ישראל לכלהמנהג

 היו לא ראשונים חסידים )= . לילא בהאג ניימי הוו לא קדמא'"חשדי
 רבי בתורה.(.. עוסקים והיו )= באורייתא לעאן והוו זה( בלילישנים
 גיתי לגביה: ליליא בהאי חברייא דמתכנשי בשעתא אמר הכישמעון
 דתשתכח בגין הכלה( תכשיטי ונתקין בואו )= כלה תכשיטילתקנא
 שתימצא כדי )= יאות בדקא מלכא לגבי ותקיגהא בתכשיטהאלמחר
 כראוי(. ובתיקוניה בתכשיטיה המלך אצלמחר'
 עובד חקלאי עם היה ועמנו קיים היה המקדש בית עוד שכל מאליומובן
 החג. על אופיה את החקלאות הטביעה האילן, ופירות תבואות ומגדלאדמתו
 אחר אולם הלחם, ושחי הביכורים הקציר,, שמחת עמדו החגיגותבמרכז
 הזאת, התורה אלא שיור לנו ואין הגויים, בין נתפור שעמנו ואחריהחורבן

 המלכות ההורת עם עתה הקב"ה. הברית.עם בחידוש השמחהנצטמצמה
 בשמחת לשמוח שנוכל כדי כקדם ימינו לחידוש נשואות עינינולישראל
 שלימה היא אף והברית התורה שמחת ותבא והמקדש והביכוריםהקציר
 פגומה.ועלתי

.. -.
 תורתנו מתן לזמן הכנה הספירה ימי)ג(
 הישראלי. בלוח לה נתייחד נכבד לשבועות-מקום פסח שביןהתקופה
 השבועות ולמניין למניינם אחד אחר אותם שסופרים יום לתשעהארבעים
 "שבעה "שבשות": החג גם נקרא זאת ספירה פי על שבועות.שבעה
 ואעפ"י ט-י(. סו, )דברים שבועות" חג ועשית לך.,. תספרשבועות
 רבו תורה; מתן של לזמן הספירה ימי בין הקשר נזכר לא עצמהשבתורה
 לאומי- היסטורי עיקר חשוב, כעיקר הזה הקשר את שראו המפרשיםמאוד
 מסיני. התורה קבלת לקראת וההיטהרות ההזדככות ימי הם הספייהימי

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ו - שבועות, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשי"ח



24.
 המיאיהייפ

 ראשונים דעות נביא ואאר זה בענייו המדרש דברי את תחילהנזכיר
ואחרונים;
 להם שתיגתן ממצרים שיצאו בשעה ישראל היו ראויים : יצחק רבי"אמר
 של ם 1 י 1 א ב א ל ן י י ד ע : הוא ברוך הקדוש אמר אלא מיד.התורה

 אלא ז התורה את להם נותן ואני יצאו ולבנים טיס משיעבוד וכו'בנ'
 נותן אני כך ואחר ושליו ובאר במן חדשים ושלושה שניים בנ'יתעדנו
 ב(. רבה השירים שיר י ג רבה קהלת )מדרש התורה" אתלהם
 בתקופת גדולינו בדעות יותר רהב ביטוי לידי בא המדרש של הזההכיוון

 במדרש. שנרמז מה במפורש אומר מימון בן משה רבנו ואחריה. הבינייםימי
 תכלית שהיא התורה, מתן ליום הגדולה בציפייה היא הספירה סיבתלדעתו
 : ממצריםהיציאה

 הימים ימנו ההוא היום ולהגדיל תורה. מתן יום הוא"ושבועות
 מונה NTnv שבאוהביו, הנאמן בוא שממתיז כפי אלת. הראשון המועד מז'

 צאתם מיום העומר ספירת סיבת היא וזאת השעות, וגטהיום
 ביציאתם, והתכלית הכוונה היה שהוא תורה, מתן יום עדממצרים
 מג(, ג, נבוכים )מורה אלי'" אתכם 'ואביא : ד( יט, )שמותכאמרו

 הספורים; הימים בתום לבוא ועומד הצפוי לאהבת ביטוי איפוא היאהספירה

 ידי על גם הובאה זה רעיון הדגשת ה'. לתורת רוחש שישראל לחיבהביטוי
 בעל"שביה"ט": הרופא אברהם בר צדקיהור

 כן שאץ מה בספירה, שבועות חג עם הכתוב תלה למה : אגדה"ומדרש
 שהם נתבשרו ממצרים לצאת ישראל שכשנתבשרו לפי ? המועדותבכל

 'ובהוציאך שנאמר ליציאתם, יום חמישים לסוף התורה את לקבלעתידים
 של הנון הרי הזה', ההר על האלהים את תעבד1ן ממצרים העםאת

 האלהים- את האבדון יום חמישים לקץ לומר.לד יהירה,תעבדון
 ואומרים ויום יום כל מונים היו חיבה מרוב וישראל התורה, אתשתקבלו
 ארוך כזמן בעיניהם נראה שהיה כולם, וכן שני ויום אחד יום עברהרי
 )"שבלי לדורות" נקבעה הכפירה לכך הדבר. על הגדולה חיבתםמתוך
 רלו(. ח, ערוגההלוט"
 מטרת ממצרימן היציאה ת תכלי את להבליט )א( באה: העומרסטירת
 י התורה קבלת בעיקר אלא בלבד, והעצמאות ההירות אינה מעבדותהשיחרור

 יום כל עם ובא המתקרב המקווה לזום הכיסופים הרגשת את לגלות)ב(
 )פרשת החינוך" -ספר בעל בוברי יתירד להרהבה זכו אלה רעיונותעובר.
 :אמור(

 עיקרן שכל לפי הפשט צד על העומר( ספירת )של המצווה"משרשי
 וישראל וארץ שמים נבראו התורה ומפני התורה, אלא אינו 'שראלשל
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25 בהרהשב1ע1תחג

 וארי שמים חקות  ולילה 'Da1 בויהי לא 'אם שכתובוכמז
 שמתי' לא

 כרי  ממצרים ויצחו  שגיאלו .הסיבה העיקר והוא כה(. לג,)ירמיה
 היית לך 'ויה למשה aen שימר כמו ויקיימוה, התורה'בסינישיקבלי

 יל  האלהים %ת  ת?ברוו ממצרים העם את בהוציאך שלחתיך  חגייכי
 הם זה שבשביל הגדול, הייקר שהין  התורה שתיבלו כלומר הוה',ההר

 מן יותר להם הוא גדול  יעניין שלהם, הטובה תכלית וחי%נגאלים
 לקבלת מעבדות בצאתם אות למשה השם יעשה מעבדות,'ולכןהחירות
 כן-כי ומפגי  העוקר, אל לעולם fi1S אותו ~a'rl הטפל כיהתורה,
 שעלו הגדולה לכל ועלו נגאלו ובעבורה ישראל של  עיקרו כלהוא

 התורה נתינת יום עד פסח של טוב יום ממחרת למנות נצטוינואליה-
 שיצא אליו הנכסף הנכבד היום אל הגדול החפץ בנפשנולהראות
 הזמן אל להגיע חפצו וכל ישעו כל כי לאדם מראה המניין כילחירות,
 השבת ממחרת אותו מתחילים אנו למה כן אם 1 תשאל ואם - - -ההוא
 הנס להזכרת כולו נתייחד הראשון היום כי התשובה: ? ראשון מיוםולא

 ובהשגחת העולם בהידוש ,מופת אות שהוא מצרים, יציאת והואהגדול
 עניין שום עמו ולהזכיר בשמחתו לערב לנו ואיו האדם, בני עלהשם-
 - שני". מיום ההשבון נתקן כן ועלאחרו
 הר"ן לדעת אינו " ט ש פ ה ד צ ל ע " רואה "החינוך" שבעל מהוהנה
 ואלה למקדש. זכר לדעתו היא הסמירה עיקר כי מררש", . כ"דרךאלא

 : פסחים בסוף הר"ןדברי
 קרבן ולא הבאה דליכא עכשיו העומר דספירת מסכימים מפרשים"ורוב
 אמרו: כן גם ובאגדה וכו'. למקדש זכר בעלמא מדרבנן אלאאינה
 לו אמרו ה1ה', ההר על האלהים את 'תעבדו, משה להם שאמרבשעה
 יום, חמישים לסוף להם אמר זוז עבודה אימתי רבנו, משהישראל:
 העומר. לספירת חכמים קבעו מכאן לעצמו. ואהד אהד כל מוניםוהיו

 מחשבים אלא עומר ולא מביאים'קרבן אנו שאין הוה בזמןכלומר,
 ררך ) א ד ו וזה זמן. באותו ישראל שמנו כמו התורה לשמחת יוםנ'
  וכו'". למקרי ובר רמלתא  רעיקרא הו%, ש ר רמ

 בארשתו ביטוי לירי גם תורה.בא מתו יום של לחביבותו כביטויהספירה
  הקשו אולם לעתים". "בינה בספרו פיגו, אפרים בן עזריה ר'של
 את העוני לחם .מסמל בפסח נוסף. משותף בקו בולט לעצרת פסחשבין
 עבודת ע%  ליבל התשוקה גוברת פסח אתרי  מיד והכנעתם, התאוותרימוז
 הימים על שמחים שאנו והציפייה, התשוקה גורל ' את מראה והספירהה',

 המחלט". הטוב ל"תכלית אותנו המקרביםהחולפים
 וסוכות( פסח : האחרים )החגים כולם על עולה הזה הקדוש השבועוה"חג
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 המיאיכיב26
 שהוא שתתעלה, התורה גדולת תפארת יקר בניין על מיוסדלהיותו
 המועד עלינו חביב וכמה כמה מורים אנו וכבר המוחלט. הטובתכלית
 ואילך. פסח של שני מליל העומר ימי סופרים שאנו כמה הזה,הנורא
 הערב אל הנוטה היצר יד מתחת הראשון בלילה שיצאנו אחריכאילו
 להיכנס מתאווים אנו מיד התאוות, ולרסן להכניעו עוני לחםואכלנו
 ולא התורה. קבלת שהוא הטוב, באהבת יתברך, עבודתו שעבודתחת
 הלכו אכבר והולכים סופרים. אנו חום יום וכל זה, יום יגיע מתיידענו

 וכר". חפצו אל להגיע  הומן ומהקרב ימים וכך כךלנו.
 לישראלן תורה  מתן חג בתו.רה נקבע לי מדוע)ד(
 הוא השבועות, שחג סבור יצחק" "עירת בעל עראמה יצחקר'
 מצרים. מסומאת להיטהר כרי סהרה, ימי הכנה, ימי הצריך ה ור ת החג
 החיבה את מבטאים הספירה שימי קודמיה דעת את גם מביא הוא זה עםיחר

 שבו ההווה, בצער המעורב תענוג 1 הגדול היום לקראת הציפייהותענוג
 המקווה. הטוב נעדרעדיין

 לדבר הזמן שספירת מבואר הוא השבת'... ממחרת לכם 'ומפרחם"אמר
 לפי גהוריתו... המקויה התענוג ועל בהעדרו  ההווה  הצשר על יורהמה

  את  'בהוציאך : רכתיב האלהיה התורה לקבל היתה ממצריםשיציאתם
 להודיע בזה הישווה הזה/ ההר על האלהים את תעבדון ממצריםהעם

 והוא התורה, קבלת בשעת בתחילה עשו מעלה כי ודור, דור בכלולזכור
 שעברו עד מצרים מטומאת כשפרשו מיד קיבלוה לא מעלתה לגודלכי

 שבועות". שבעהעליהם
 וקדוש" גדול "יום בא הספירה ימי שאחרי יצחק" "עקדת לבעל לוברור
 ללחם סמל הלהם שתי כהקרבת גם רואה הוא כי עד תורה, מתןיופ
 שמסקנתו אלא לעולם", וחי האדם איתו יאכל "אשר השמים מן שירדקודש
 זכר הוא השבועות שחג בתורה נוכר לא מדוע לשאול אותו מעוררתזאת
 : אמור בטרשת לשונו והרי תורהלמתן

 בסוף התורה ואת ניתנה בו אשר והקדוש, הגדול היום קדושת על"והנה
 לכם, יהיה קדש מקרא הזה היום בעצם 'וקראתם אמר . . . הספירהימי
 שהיום ציות כא(. בג, )ויקרא עולם' חקת תעשה לא עבודה מלאכתכל

 מקרא לכם יהיה הלחם שתי הקרובו ובו מספרם  שנשלם בעצמוההוא
 האדם אותו יאכל אשר השמים  מן יודש לחם להם יאר בו כייודש,
 והיא, חזקה בכאן'שאלה יש והנה בסיון... השישה יום והוא לעולםוחי
 נזכור השבועות, חג שהוא הזה היום כי התורה, פירשה לא למהכי

 שביאהנוהו ממה שחוייב כמו וקבלתה, האלהית התורה מתן לזכרונעשה
 זמן )יו תמילותינו בתיקוני אבותינו ומנהג ממנהגנו בידינו שהוחזקוסמה
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27 בתורה שבועותחג

 שפירשה הדיל על הדיברות( עשרת )= פרשיותינו וקריאת תזרתנז(מתן
 ? הכיפורים" ויום הדין ביום גם הסוכות ובחג המ13ת בחג)התורה(

 : לקושייתו "העקדה" בעל מביא תשובותשתי
 לצוות לתורה מבוא שום אין כי האחד, 1 תשובות שתי בזה להשיב לי"יש
 שום שאין ז"ל, הראשונים שכתבו כמו קבלתה אחר אם כי העניין זהעל
 שיקדם מבלי מצוה שאין לטי מצוה השם בןמציאות ]האמונה שתהאטעם

 המצוות בכלל נ"ל גדולות הלכות בעל מנאה לא כן על כי מצוה.טצ'אות
 שנחוג התויה תצוה איך וכן שיו, המצוות בספד ז"ל הרמב-1 שכתבכמו
 לא אם בקולה לשמוע חייבים אנו אין אם מציאותה והתחלת קבלתהיום

 פתילה". לאמת אצלנו מקובל זהבהיות
 ממילא, עליו מזיוים שאנו דבר  לחוג לנו תצוה שהתורה ייתכן לאובכן

 התורה קבלת שעניין אומר אתה aR אלא כלל ציות ייתכן לאושבלעריו
 מצוות יתכנו אז כי ציווי, עליה חל ולא ציווי כל לפני ועומד קיים דבההוא

 . זו. קבלה יסוה על שתבואנהאחרות

 ה-עקדה בעל של השנייה תשובתווהרי

 כשאר והד לזמן אינו וקבלתה התוהה שזכרוז"לפי
 שעה ובכל עת ובכל יט בכל מצותה רק המכרים. המועדיםעמית
 ובכל ולילוד, יומם בו והגית מפיך הזה התורה ספר יטוש 'לאדכת'ב
 בו, שניתנו כיום בעינינו וחביבים חדשים שיהיו מצווים אנו ויוםיום

 וביום ציותה'התורה ולזה ~צוך'וכו" אלהיך ה' 'היום-הוהדכתיב:-
 מפורש הנכתב הפירסום על סמכה תורה תן מ ולענייןהביכורים',
 להתעלם". אפשר שאי נפלא פירסום הוא אשר השלי17י' 'בחדשבפרשת

 בכל התורה את מקבלים אנו בגמז, קשורים אינם וקבלתה התורהזכרון
 את במיוחד לפרש התורה הצטרכה לא ידוע, זה שדבר וכיון מחדש.יום

 שאר כדרך שלא וידוע; מפורטם זה דגר שהרי התורה. מתן יוםזכירת
 בלבד. מספר בימים מתוחמים בהם התלויות המצוות וקיום שזכרונםהחגים
 זליגר יוסף ד"ר הרב גם עמד יצחק" "עקדת בעל של שאלתועל
 - . -( - דומה: תשובההמשיב
 ולא לאבותינו תורה ניתנה יום . באיזה בפירוש תורתנו הגידה"לא

 הל תורתנו מתן יום כי "ודיעה ולא בחודש ידוע ביזם תחג אתקבעה
 תורה ומתן מהזמן נעלה התורה כי נדע השבועות-למעןבחג
 שבת עונג הוצאת המועדים,. )ספר וכו'" בלב אם כי ביום תלויאינו
 תש"י(. אביב, תל דביר ידעל
 את ולשמור לזכור בתורה שניתן הרמז על המאמר בתחילת הערנוכבר
 בחודש אסא המלך ביטי שנעשה הברית חידוש ואת הברית כיום הקהל,יום

 יצחק". "עקדת בעל של להסברו זקוקים אנו עוד ואף-על-פי-כןהשלישי,

דעת-מכללת הרצוג
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