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מוקדש לע"נ אבי מורי הכ"מ
ר' שמחה טוביה בנ ר' משה יוחננ הלוי קצ ז"ל

ברוכ קהת

מנחת הביכורימ וקרבנ העומר
ּכּוריכָ  .וְ נָ ַת ָּת
ָאביב ָקלּוי ָּב ֵאש ּגֶ ֶרש ַּכ ְר ֶמל ַּת ְק ִריב ֵאת ִמנְ ַחת ִּב ֶ
ּכּורימ ַלה' ִ
וְ ִאמ ַּת ְק ִריב ִמנְ ַחת ִּב ִ
ָע ֶל ָ
ּומ ַּש ְמנָ ּה ַעל ָּכל
יה ְלבֹנָ ה ִמנְ ָחה ִהוא .וְ ִה ְק ִטיר ַהּכ ֵֹהנ ֶאת ַאזְ ָּכ ָר ָתּה ִמּגִ ְר ָשּה ִ
יה ֶש ֶמנ וְ ַש ְמ ָּת ָע ֶל ָ
)ויקרא ב' ,יד-טז(.
ְלבֹנָ ָתּה ִא ֶּשה ַלה'

זיהוי מנחת הביכורימ עמ קרבנ העומר
רש"י ורוב הפרשנימ המ4ורתיימ פירשו שמנחת ביכורימ היא קרבנ העומר שהתורה
מצווה על הקרבתו בפרשת המועדות )כ"ג ,ט-יד( .בפירושמ הלכו פרשנימ אלו בעקבות
דברי חז"ל:
קצרוהו ונתנוהו בקופות ,הביאוהו לעזרה ,היו מהבהבינ אותו באור כדי לקיימ בו מצות קלי
– דברי רבי מאיר .וחכמימ אומרימ :בקנימ ובקליחות חובטימ אותו כדי שלא יתמעכ.
נתנוהו לאבוב ,ואבוב היה מנוקב כדי שיהא האור שולט בכולו .שטחוהו בעזרה והרוח
מנשבת בו ,נתנוהו ברחיימ של גרו4ות והוציאו ממנו עשרונ שהוא מנופה משלֹש עשרה
נפה ...בא לו לעשרונ ונתנ שמנו ולבונתו ,יצק ובלל ,הניפ והגיש וקמצ והקטיר ,והשאר
)מנחות פ"י מ"ד(.
נאכל לכהנימ

המשנה במנחות מתארת את אופנ הקרבת העומר ,אולמ כל הפעולות המתוארות שמ
מבו44ות על פרשת מנחת הביכורימ )ב' ,יד-טז( ,פרט לחובת ההנפה שמקורה בפרשת
קרבנ העומר )כ"ג ,ט-יד( .וככ נאמר בפירוש בברייתא המובאת בבבלי' " :ואמ תקריב
מנחת ביכורימ' – במנחת העומר הכתוב מדבר" )מנחות 4ח ע"ב( .לפי פירוש זה
מתקיימ כאנ העיקרונ של "דברי תורה עניימ במקומנ ועשירימ במקומ אחר" )ירושלמי
ראש השנה פ"ג ,נח ע"ד(1.
*
.1

ההפניות ה4תמיות במאמר זה הנ ל4פר ויקרא.
י' מילגרומ ) – J. Milgrom, Leviticus, New York 1991-2001, pp. 193, 1984-1985הפניות
לדברי מילגרומ להלנ מתייח4ות לחיבור זה( הביא שתי ראיות מהכתוב לשיטת חז"ל ,שזיהתה את
מנחת הביכורימ עמ קרבנ העומר :א .התורה מכנה את קרבנ שתי הלחמ " ִמנְ ָחה ַח ָד ָשה" )כ"ג ,טז(,
ומכאנ שגמ הקרבנ הנזכר לפני כנ ,קרבנ העומר ,היה מנחה ,וזה מתאימ למתואר בפרשת מנחת
הביכורימ .ב .התורה אינה מפרשת מה נדרש לעשות עמ העומר )שלפי הבנת מילגרומ הוא אלומת
שיבולימ; ראו הערה  (20לאחר הנפתו .אמ אכנ העומר הוא מנחת הביכורימ ,הרי שברור מה נדרש
לעשות בו – הוא קרב כמנחה על המזבח )ב' ,טז( ,ושייריה נאכלימ על ידי הכוהנימ )ז' ,י( .את
ראייתו מהמילימ " ִמנְ ָחה ַח ָד ָשה" יש לדחות .נראה שהביטוי 'מנחה חדשה' כאנ אינו מכוונ למנחה

מגדימ נז )תמוז תשע"ח(
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הקשיימ בפירוש חז"ל
ביאורמ של חז"ל מעורר מ4פר קשיימ:
א.
ב.
ג.

ד.

.2

.3
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לשונ "וְ ִאמ" בפתיחת הפרשה אינה מתאימה לקרבנ העומר שהוא חובה ,כמפורש
אשית ְק ִצ ְיר ֶכמ ֶאל ַהּכ ֵֹהנ" )כ"ג ,י(.
אתמ ֶאת ע ֶֹמר ֵר ִ
בפרשת המועדות" :וַ ַה ֵב ֶ
מאחר שהתורה קבעה זמנ להבאת קרבנ העומרִ " :מ ָּמ ָח ַרת ַה ַּש ָּבת יְ נִ י ֶפּנּו ַהּכ ֵֹהנ"
)כ"ג ,יא( ,קשה לפי פירוש זה מדוע לא צוינ כאנ זמנ הקרבתו.
לשונ הפנייה אל היחיד )" ַּת ְק ִריב ...וְ נָ ַת ָּת ...וְ ַש ְמ ָּת ,("...שבה משתמשת התורה
בפרשה זו ,אינה מתאימה לקרבנ העומר שהוא קרבנ ציבור 2.בפרשת העומר ושתי
הלחמ הלשונ היא לשונ פנייה לרבימ ,וכנ בכל קרבנות הציבור של המועדימ
)במדבר כ"ח( .אפ פרשת קרבנ התמיד )שמ ,ד-ח( שמשתמשת בלשונ יחיד פותחת
בפנייה בלשונ רבימ )שמ ,ג( ,ואפשר לראות את השימוש בלשונ יחיד שבהמשכ
כנ4מכ עליה.
חוקי הקרבנות בפרשת ויקרא מ4ודרימ על פי 4יבת ההקרבה :בתחילה קרבנות
הנדבה שמביא היחיד לפי רצונו )א'-ג'( ,ולאחר מכנ קרבנות חובה )ד'-ה'( .לביאור
הנ"ל קשה אפוא מדוע קרבנ שהוא חובת הציבור נכלל במ4גרת קרבנות הנדבה
של היחיד3.

הנו4פת על קודמתה אלא למנחה מהתבואה החדשה ,כמשמעותו של המונח 'חדש' בפ4וק "וְ יָ ָשנ
ּתֹוציאּו" )כ"ו ,י( .לגבי ראייתו השנייה ראו להלנ ,הערות  11ו.22-
ִמ ְּפנֵ י ָח ָדש ִ
ככ פירשו חז"ל וכל הפרשנימ המ4ורתיימ .יש שטענו שעל פי פשוטו של מקרא הבאת העומר
מוטלת על כל יחיד )ראו :מילגרומ ,עמ'  ;1992מ' קוכמנ ,עולמ התנ"כ – פר ויקרא ,תל אביב
 ,1999עמ'  .(164-163ואכנ ,לשונ רבימ משמשת לעתימ גמ במצווה על היחידימ ,כמשתמע מלשונ
התורה בהמשכ פרשת המועדות ביח 4לנטילת ארבעת המינימְּ " :ול ַק ְח ֶּתמ ָל ֶכמ ַּבּיֹומ ָה ִראשֹונ ְּפ ִרי
ּוש ַמ ְח ֶּתמ ִל ְפנֵ י ה' ֶאל ֵֹה ֶיכמ ִש ְב ַעת יָ ִמימ" )כ"ג ,מ(.
ֵעצ ָה ָדר ַּכּפֹת ְּת ָמ ִרימ וַ ַענַ פ ֵעצ ָעבֹת וְ ַע ְר ֵבי נָ ַחל ְ
אולמ מנ הקישור של קרבנ העומר לקרבנ שתי הלחמ משתמע שקרבנ העומר ,בדומה לשתי הלחמ,
הוא קרבנ ציבור .קרבנ שתי הלחמ הוא בוודאי חובת הציבור ,שכנ אילו הייתה הבאת שתי הלחמ
חובתו של כל יחיד ,לא ניתנ היה להקריב ביומ אחד את כל הקרבנות הרבימ הבאימ עמ שתי
הלחמ) .ואינ לומר שאת הלחמ מביא כל יחיד ,אכ את הקרבנ הבא עמו מביא הציבור ,שכנ שני
כבשי השלמימ הכלולימ בקרבנ זה מונפימ יחד עמ הלחמ ]שמ ,כ[( .כמו כנ ,הדרישה מכל יחיד
להביא לפני ה' את עומר ראשית קצירו כשהוא 'כרמל' )ראו הערה  (13נראית לא מעשית ,בשונה
מנ הביכורימ שהיחיד יכול לשמרמ עד עלייתו לרגל.
אשית" )ב' ,יב( ,שהוא לחמ הביכורימ
אמנמ התורה מתייח4ת במ4גרת דיני מנחת נדבה ל" ָק ְר ַּבנ ֵר ִ
שחובה על הציבור להביא בחג השבועות ,אכ עצמ המצווה להביאו אינה מופיעה שמ .רק בשל
הזכרת האי4ור להקטיר שאור ודבש על המזבח נדרשה התורה לציינ שחמצ כנ מובא למקדש
כקרבנ ראשית שאינו מוקטר על המזבח ,ולכנ אינ הבאתו מנוגדת לאי4ור זה.
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לגבי הקושי בשימוש במילה 'אמ' לקרבנ שהוא חובה כתבו רש"י ורשב"מ שיש לפרשה
במובנ של 'כאשר' 4.לעומתמ ,רמב"נ הציע לפרש שפרשת המנחה עו4קת באופנ
הקרבת המנחות אכ אינה מצווה על הקרבת העומר .היא רק קובעת את אופנ הקרבת
מנחת העומר במ4גרת תיאור אופנ הקרבת שאר המנחות .לכנ מתאימ לדעתו השימוש
בלשונ 'אמ' 5.לפי שיטתו שהפרשה מתייח4ת רק לאופנ הקרבת המנחה ולא לנ4יבות
שבהנ מביאימ אותה ,מובנ גמ מדוע זמנ הקרבתה אינו מוזכר כאנ ,ומובנ גמ השימוש
בלשונ יחיד ,בשונה מהפרשיות שבהנ מופיעה מצוַ ות הקרבת קרבנות הציבור בלשונ
רבימ .אולמ נראה שניתנ היה לבאר כנ ביח 4לתורות הקורבנות שבפרשת צו ,שבהנ
התורה באמת אינה מתחשבת בנ4יבות הבאת הקרבנות  6,אכ בחוקי הקרבנות
שבפרשת ויקרא 4יבת ההקרבה מרכזית מאוד ,וקשה מאוד לומר שהתורה הציגה שמ
את אופנ ההקרבה תוכ התעלמות מ4יבותיה.
.4

.5
.6

כבר חז"ל ני4ו להתמודד עמ קושי זה על פי שיטתמ .בתורת כוהנימ על אתר )דיבורא דנדבה
פרשה יג א-ג ,מהד' פינקלשטיינ עמ'  (93התייח4ו רבי יהודה ורבי שמעונ לקושי זה ויישבוהו בדרכ
דרשנית .רבי ישמעאל )מכילתא דרבי ישמעאל מ4כתא דבחדש יתרו פרשה יא ,מהד' הורוויצ-רבינ
עמ'  ,244-243ובמקבילות שצוינו שמ( רק הצביע על שימוש דומה ב'אמ' ביח 4לדברימ שהמ
חובה ,כגונ בדינ המזבח" :וְ ִאמ ִמזְ ַּבח ַא ָבנִ ימ ַּת ַע ֶשה ִּלי" )שמות כ' ,כב( ובדינ הלוואה לעניִ " :אמ
ֶּכ ֶ4פ ַּת ְלוֶ ה ֶאת ַע ִּמי" )שמ כ"ב ,כד( .רש"י )ויקרא ב' ,יד( בביאורו לפרשת מנחת הביכורימ הלכ
בדרכו של רבי ישמעאל והביא כדוגמה את הכתוב ביח 4לדינ היובל" :וְ ִאמ יִ ְהיֶ ה ַהּי ֵֹבל ִל ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל"
)במדבר ל"ו ,ד( .אולמ יש לציינ שהשימוש במילה 'אמ' בשלושת המקומות הללו אינו קשה כמו
השימוש בו לפי פירוש חז"ל ביח 4למנחת הביכורימ .מצוַ ות המזבח מתייח4ת לאפשרות עשייתו
מאדמה או מאבנימ .החובה לבנותו מאבנימ לא התחדשה אלא עמ בניינ המקדש )כמצווה
חד-פעמית נצטוו ישראל לבנות מזבח אבנימ בהר עיבל עמ כני4תמ לארצ – דברימ כ"ז ,ה-ז( .כמו
כנ ,החובה להלוות לעני תלויה בככ שעני מבקש זאת ,ושזו הדרכ היחידה ל4ייע לו) .אמנמ ,רמב"נ
בפירושו השני הציע לפרש שבמצוַ ות מנחת הביכורימ התורה נקטה בלשונ 'אמ' משומ שמצווה זו
תלויה בירושת הארצ ,וירושת הארצ אינה ודאית אלא מותנית בשמירת המצוות .אכ ביאור זה
קשה ,שכנ על פיו היה על התורה להשתמש בלשונ 'אמ' ביח 4לביאה לארצ ולירושתה ,בדומה
ָארצ" ]שמות י"ב ,כה; ויקרא כ"ג ,י; ועוד[ ,ולא ביח 4למעשה הקרבת
לתיאור הזמנ " ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָה ֶ
המנחה ,שאחרי ירושת הארצ אינו מותנה אלא הוא חובה גמורה( .את האמירה ביח 4ליובל לא
התורה אומרת אלא בני שבט מנשה )ושמא לכנ לא הביא רבי ישמעאל מקרא זה שהובא על ידי
רש"י( .מטרתמ הייתה להדגיש שאפילו דינ היובל לא ישיב להמ את הנחלות שיעברו לשבט שלבניו
תינשאנה בנות צלפחד .המ השתמשו בלשונ 'ואמ' כאומרימ למשה :אמ תינשאנה בנות צלפחד
לאחד משאר השבטימ ,יאבד שבטנו את נחלתו ,ואפילו אמ תאמר שדינ היובל יעמוד לזכותנו ,אינ
הדבר כנ ,שהרי אפילו אמ יתקיימ בעתיד דינ היובל הדבר לא ישנה את המצב.
לעניות דעתי גמ לפי ביאורו השימוש במילה 'אמ' אינו מתאימ כל ככ לפעולה שיש לעשותה בכל
מקרה.
ראו על ככ בהרחבה במאמרי 'חוקי הקרבנות – פרשת ויקרא לעומת פרשת צו' ,מגדימ נד ,תשע"ג,
עמ' .73-63
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השימוש במילה 'אמ' בפתיחת הפרשה מעורר קושי נו4פ על ביאורמ של חז"ל.
4גנונ הכתוב במקומות שונימ הוא להשתמש ב'כי' כדי להציג את הדינ הכללי ,וב'אמ'
כדי להציג פרטימ שונימ של דינ זה 7.עיקרונ זה ניכר גמ בהצגת חוקי הקרבנות
בתחילת פרשת ויקרא .הכלל שבראש החוקימ מוצג על ידי המילה 'כי':
ּומנ ַהּצֹאנ ַּת ְק ִריבּו ֶאת ָק ְר ַּבנְ ֶכמ
ָאדמ ִּכי יַ ְק ִריב ִמ ֶּכמ ָק ְר ָּבנ ַלה' ִמנ ַה ְּב ֵה ָמה ִמנ ַה ָּב ָקר ִ
ָ

)א' ,ב(.

והפירוט שאחריו על ידי 'אמ':
ִאמ ע ָֹלה ָק ְר ָּבנֹו ִמנ ַה ָּב ָקר...
וְ ִאמ ִמנ ַהּצֹאנ ָק ְר ָּבנֹו...
וְ ִאמ ִמנ ָהעֹופ ע ָֹלה ָק ְר ָּבנֹו...

)שמ ,ג(.
)שמ ,י(.
)שמ ,יד(.

פרשת השלמימ ממשיכה לפרט מקרימ של הקרבת בהמות תוכ שימוש במילה 'אמ',
כולל עצמ האפשרות להקריב שלמימ ולא קרבנ עולה:
וְ ִאמ זֶ ַבח ְש ָל ִמימ ָק ְר ָּבנֹו ִאמ ִמנ ַה ָּב ָקר הּוא ַמ ְק ִריב...
וְ ִאמ ִמנ ַהּצֹאנ ָק ְר ָּבנֹו ְלזֶ ַבח ְש ָל ִמימ...
ִאמ ֶּכ ֶשב הּוא ַמ ְק ִריב ֶאת ָק ְר ָּבנֹו...
וְ ִאמ ֵעז ָק ְר ָּבנֹו...

)ג' ,א(.
)שמ ,ו(.
)שמ ,ז(.
)שמ ,יב(.

בינ פרשת העולה לפרשת זבח השלמימ מופיעה פרשת המנחה )ב'( .פרשה זו פותחת
ב'כי'" :וְ נֶ ֶפש ּכִ י ַת ְק ִריב ָק ְר ַּבנ ִמנְ ָחה) "...א( .מככ למדו מלבי"מ )א' ,ב( ורד"צ
שהפתיחה הכללית שבראש ה4פר )א' ,ב( מתייח4ת הנ להקרבת עולה הנ להקרבת
שלמימ ,ולכנ פרשיות אלה מפרטות את האפשרויות השונות על ידי המילה 'אמ'.
לעומת זאת ,פרשת המנחה היא מאמר מו4גר שהוכנ 4שלא במקומו ואינו בא לפרט
ָאדמ ִּכי יַ ְק ִריב ִמ ֶּכמ ָק ְר ָּבנ ַלה'" )א' ,ב( ,ולכנ היא פותחת ב" ִּכי"
את האמור בכלל " ָ
כפתיחה לעניינ חדש.
את הכנ4ת פרשת המנחה כאנ ב4מוכ לפרשת העולה תלה רד"צ הופמנ שמ )וכעינ
זה כבר באברבנאל( בדמיונו של קרבנ המנחה לקרבנ העולה מבחינת משמעותו
הרוחנית .בשונה מקרבנ השלמימ ,שעיקרו אכילת הבעלימ בקדושה לפני ה' ,קרבנ
העולה כולו לה' ,ובככ הוא מבטא את ההכנעה והכפיפות הגמורה של האדמ לבוראו.
קרבנ המנחה מבחינת המקריב גמ הוא נתינה גמורה לה' ,אלא שהכוהנימ אוכלימ את
שיירי המנחה משולחנ גבוה כנציגי השכינה .ככ ביאר רד"צ הופמנ את דינה המיוחד
של מנחת כוהנימ ,שאינה נאכלת אלא עולה כליל )ו' ,טז( .לדבריו ,לא ראוי שאכילת

הופמנ8

.7
.8
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כוהנ תחשב כאכילת מזבח עבור כוהנ אחר .הוא ביאר בככ גמ מדוע דינ אכילת המנחה
על ידי הכוהנימ מופיע בפרשת ויקרא )ב' ,ג ,י( ,בשונה משאר הקרבנות שבהמ הדינימ
השייכימ לאחר ההקרבה מופיעימ רק בתורת הקרבנות שבפרשת צו .וככ ביאר גמ
מדוע אכילת שיירי המנחות היא דווקא מצה כמו הקרבתמ ,וכפי שאכנ משמע
מהנימוק שנותנת התורה לדינ זה )ו' ,י( .נמצא אפוא שהתורה ה4מיכה את פרשת
המנחה לפרשת קרבנ העולה כדי להציע תחליפ לקרבנ העולה למי שחפצ להביאו אכ
אינ ידו משגת להביא קרבנ מנ החי9.
מנ האמור יש ללמוד שפרשת מנחת הביכורימ הפותחת ב'ואמ' ,נ4מכת על
הפרשה הקודמת לה ,פרשה הפותחת ב'כי' ,ובאה לפרט את האמור שמ .ייתכנ שהיא
נ4מכת על פרשת מנחת ה4ולת" :וְ נֶ ֶפש ִּכי ַת ְק ִריב ָק ְר ַּבנ ִמנְ ָחה" )ב' ,א( ,אכ אפשר
לראותה כעומדת תחת הפתיחה של פרשיות המנחות ה'מעובדות'" :וְ ִכי ַת ְק ִרב ָק ְר ַּבנ
ִמנְ ָחה ַמ ַא ֵפה ַתּנּור" )שמ ,ד( ,שכנ בדומה להנ גמ במנחת הביכורימ נדרש עיבוד על ידי
ָאביב ָקלּוי ָּב ֵאש" )שמ ,יד( .לפי האפשרות השנייה ,מבנה פרשת מנחות אלה
האשִ " :
יהיה אפוא:
וְ ִכי ַת ְק ִרב ָק ְר ַּבנ ִמנְ ָחה ַמ ַא ֵפה ַתּנּור...
וְ ִאמ ִמנְ ָחה ַעל ַה ַּמ ַח ַבת ָק ְר ָּבנֶ כָ ...
וְ ִאמ ִמנְ ַחת ַמ ְר ֶח ֶשת ָק ְר ָּבנֶ כָ ...
ּכּורימ ַלה'...
וְ ִאמ ַּת ְק ִריב ִמנְ ַחת ִּב ִ

)שמ ,ד(.
)שמ ,ה(.
)שמ ,ז(.
)שמ ,יד(10.

 .9כדברי אברבנאל על אתר" :והנה נזכרו המנחות קודמ השלמימ ...כדי ל4דר מדרגות העולות ...ויענ
היתה המנחה מכללמ ,לכנ אחרי שזכר עולת הבקר היותר משובחת ועולת הצאנ שהיא במדרגה
אחריה ועולת העופ שהיא אחריה ,זכר המנחה שהיא גמ כנ עולה ,ומדרגתה אחרי עולת העופ ,כי
החי מאיזה מינ שיהיה הוא משובח מהצומח .אמנמ השלמימ לא היו עולה ולככ נזכרו באחרונה...
שהכתוב בפתיחת קרבנות הנדבה רצה ל4דר קרבנ עולה ויורד כקרבנות חובה ,ולזה כמו שהזכיר
שמ קרבנ מנ הצאנ ואמר :ואמ לא תשיג ידו די שה והביא שתי תורימ או שני בני יונה ,ואמ לא
תשיג ידו לתורימ ולבני יונה והביא עשירית האיפה 4ולת ,וכנ בכאנ התחיל מנ הבקר ומנ הצאנ
ואח"כ תורימ אחריהמ ,ואחריהמ ואמ דל הוא ה4ולת" )פירושו לוויקרא ב' ,א ,ירושלימ תשל"ט,
עמ' כה-כו( .כעינ זה כתב מילגרומ ,עמ' .196-195
 .10היתרונ באפשרות השנייה הוא שהצגת מנחת הביכורימ דומה להצגת המנחות המעובדות בלשונ
נוכח )ראו על ככ להלנ( .לפי דרכ זו נצטרכ לומר שאי4ור עשיית המנחות חמצ )ב' ,יא-יב( מפ4יק
בינ מנחת מאפה תנור ,מחבת ומרחשת למנחת הביכורימ משומ שדווקא בהנ יש חשש לחימוצ,
בעוד שמנחת הביכורימ כוללת את קליית הכרמל המונעת את חשש החימוצ .מילגרומ )עמ' (192
ביאר שפ4וקימ יא-יג מפרידימ בינ מנחות הנדבה שבפ4וקימ א-י לבינ מנחת הביכורימ ,משומ
שהנ באות מהחיטימ והיא מהשעורימ .אכ כפי שציינתי ,מככ שפרשת מנחת הביכורימ פותחת
ב'ואמ' ,משמע שהיא נ4מכת על פרשיות מנחת הנדבה שקדמו לה )אפ מילגרומ כתב שמ
שמהשימוש ב'אמ' משמע שמדובר במנחת נדבה(.
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מכאנ ראיה נו4פת לככ שמנחת הביכורימ היא מנחת נדבה של יחיד ,כמו המנחה
שהוצגה בפתיחה הכללית בלשונ 'וכי' .אילו מנחת הביכורימ הייתה קרבנ חובה ציבורי,
היה על התורה לפתוח את פרשת מנחת הביכורימ בלשונ 'וכי'.
פרט לקשיימ הנ"ל שמעורר פירוש חז"ל בפרשת מנחת הביכורימ ,גמ מפרשת
העומר )כ"ג( לא משתמע כפירושמ .במנחה שהקומצ שלה מוקטר על המזבח ההקטרה
היא העיקר ,אכ בפרשת העומר לא מוזכרות אלא הבאתו והנפתו .על שמ ההנפה הוא
יפ ֶכמ ֶאת ָהעֹ ֶמר" )שמ,
נּופה" )שמ ,טו( ,ויומ הבאתו מכונה "יֹומ ַהנִ ְ
מכונה "ע ֶֹמר ַה ְּת ָ
יב( ,ומזה משתמע שאינ בו מצוַ ות הקטרה 11.כינויו " ָק ְר ַּבנ ֶאל ֵֹה ֶיכמ" )שמ ,יד( אינו
מלמד שהוא קרב על המזבח ,שכנ המונח 'קרבנ' משמש גמ ביח 4לדברימ המוקרבימ
לה' ואינמ קרבימ על המזבח )ב' ,יב; במדבר ל"א ,נ(.
פירוש ר' אברהמ בנ עזרא
לאור כל הקשיימ הנ"ל ,נראה שהצדק עמ ראב"ע שפירש את דינ מנחת הביכורימ
כמנחת נדבה של יחיד .בדרכו הלכ גמ שד"ל על אתר 12.לפי ביאורמ מובנת פתיחת
הפרשה בלשונ 'ואמ' ,מובנ מדוע הפנייה היא אל היחיד ,ומובנ מדוע משולבת פרשה זו
במ4גרת קרבנות הנדבה .על כל אדמ מוטלת החובה להביא ביכורימ מהמינימ השונימ
של פירותיו )שמות כ"ג ,יט; ל"ד ,כו; דברימ כ"ו ,א-ב( ,אולמ התורה לא חייבה להביא
ביכורימ בתורת קרבנ מנחה אלא השאירה את ההחלטה על הבאתה ביד האדמ
ואפשרה לו להביאה כנדבה .את הביכורימ הרגילימ היה האדמ יכול לשמר על ידי
ִ
ייבושמ או הפיכתמ ליינ או לשמנ ,ככ שניתנ היה להביאמ זמנ רב לאחר הבשלתמ.
לעומת זאת ,מנחת הביכורימ באה דווקא כשהיא " ַּכ ְר ֶמל" )ב' ,יד( ,כלומר בעודה טרייה
ורכה 13,ולכנ התורה לא קבעה את הבאתה כחובה אלא הציעה אותה כמנחת נדבה14.
הבאתה דווקא כשהיא 'כרמל' נועדה לבטא בדרכ מיוחדת את ההודאה על ככ שכבר
.11

.12

.13

.14

12

מילגרומ )לעיל ,הערה  (1טענ שהתורה שמ נ4מכת על פרשת מנחת הביכורימ; אכ זהו דבר תמוה
שעיקר מעשה ההקרבה ייעדר מהפרשה שמצווה על הבאת העומר ,בלא כל רמיזה למקומ שבו הוא
מוצג )בדומה ל"וְ ֶאת ַה ֵּשנִ י יַ ַע ֶשה עֹלָ ה ַּכ ִּמ ְש ָּפט" ]ה' ,י[(.
ככ פירש גמ מ' פראנ ,עולמ התנ"כ – פר ויקרא )לעיל ,הערה  ,(2עמ'  ,23וראו מילגרומ ,עמ'
 .193-192נראה לי שהראיות שהביא רד"צ הופמנ )לעיל ,הערה  ,8עמ' קיב-קיד( לפירוש חז"ל איננ
משכנעות.
רש"י על אתר" :בעודה לחה" ,וכנ משמעות דברי התורת כוהנימ )דיבורא דנדבה פרשה יג ח ,מהד'
פינקלשטיינ עמ' " :(96רכ מל" ,כלומר 'רכ ומלא' .כעינ זה במילונימ :מ"צ קדרי ,ערכ 'כרמל' )ב(,
מילונ העברית המקראית ,רמת גנ תש"4ז ,עמ' ’ (III), The Dictionary ;462כרמל‘ D.J.A. Clines,
 ,Of Classical Hebrew IV, Sheffield 1998, p. 533וכנ אצל מילגרומ ,עמ' .1989 ,194
בדומה להתחשבות התורה בקושי שבהעלאת פירות המעשר אל המקומ אשר יבחר ה' )דברימ י"ד,
כד-כו( .כעינ זה הקלת התורה בעניינ אכילת בשר תאווה )שמ י"ב ,כ-כא(.
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ניתנ לאכול מהיבול החדש .שלב זה חשוב ביותר לחקלאי ,שבאוצרו לא נותר מיבול
השנה הקודמת ,ולכנ היכולת להביע הודאה על ככ בדרכ של הקרבת מנחת ביכורימ
משמעותית מאוד .לפיככ ,לעומת מנחת 4ולת רגילה שבאה מתבואה ישנה ויבשה
שניתנ לטחונ אותה ל4ולת ,מנחת הביכורימ באה דווקא מתבואה לחה – 'כרמל' ,ולכנ
כדי שניתנ יהיה לגרו 4אותה נדרשת קלייה מוקדמת שתייבש את הגרעינימ )רש"י על
אתר( .לעומת הביכורימ שמעמדמ כ'קודשי הגבול' ,כלומר פחות ממעמדמ של קודשימ
קלימ ,ביכורימ אלו שהוקרבו כמנחה מעמדמ גבוה ביותר ,והרי המ 'קודשי קודשימ',
כמו קרבנ העולה.
י' גרו4מנ 15עמד על ככ שבשונה משאר הקרבנות שבפרשת ויקרא ,שהנחיות
הקרבתמ נאמרו בלשונ נ4תר 16,במנחות המעובדות )ב' ,ד-ח( הפנייה למתנדב היא
בלשונ נוכח .לפי הצעתו ,הדבר נובע ממעורבותו הגדולה של מביא המנחה בתהליכ
ההכנה של מנחתו .מצוַ ות מנחת הביכורימ פונה אפ היא אל המקריב בלשונ נוכח,
אולמ קשה לבאר את הדבר באותה הדרכ .המקריב של מנחת הביכורימ מעורב אמנמ
בתהליכ הכנתה בככ שהוא קולה את גרעיני התבואה הלחימ ,אכ פעולה זו נדרשת
כאמור מ4יבה טכנית בלבד ,כדי שניתנ יהיה לגרו 4את הגרעינימ ,ולא נראה שניתנ
לתלות בככ את הפנייה בלשונ נוכח .ניתנ להציע שלגבי מנחת העומר יש ללשונ זו
טעמ אחר :במנחה זו יש ביטוי מיוחד של הודאה מצדו של המקריב ,כפי שהתבאר
לעיל ,ולכנ הכתוב פונה אליו בלשונ נוכח.
העומר ושתי הלחמ
התורה בפרשת המועדות מצווה להביא לפני ה' שני קרבנות מנ הדגנ )כ"ג ,ט-כא(.
שניהמ קרבנות ראשית :קרבנ ראשית הקציר ממחרת השבת ,ושתי לחמ הביכורימ
אשית" )ב' ,יב( .בשני הקרבנות מצוַ ות
"ק ְר ַּבנ ֵר ִ
ביומ החמישימ ,שאפ הוא מכונה ָ
נּופה" )שמ ,יז( .נדרש
"ל ֶחמ ְּת ָ
נּופה" )כ"ג ,טו(ֶ ,
תנופה ,ועל שמה המ נקראימ" :ע ֶֹמר ַה ְּת ָ
אפוא להבינ מדוע אינ די בקרבנ ראשית אחד מהדגנ ,ומה עניינו המיוחד של כל אחד
מקרבנות אלו.
המשנה במ4כת 4וטה )פ"ב מ"א( קובעת שכל המנחות ,ושתי הלחמ בכללנ ,באות
מנ החיטימ .מכלל זה יוצאות מנחת קנאות ומנחת העומר הבאות מנ השעורימ .ביח4
לשתי הלחמ מפורש בתורה שהמ באימ "ֶֹ 4לת" )כ"ג ,יז( .מונח זה מתייח 4כנראה
לחיטימ ,כפי שמפרשת התורה במקומ הראשונ שבו מוזכרת ה4ולת ביח 4למנחות
אתיִ מ
"ָ4אה ֶ ֹ4לת ְּב ֶש ֶקל וְ ַַ 4
)שמות כ"ט ,ב( ,וכפי שמשתמע מדברי הנביא אלישעְ :
 .15לעיל ,הערה  ,7עמ' .39-36
ָאדמ ִּכי יַ ְק ִריב ִמ ֶּכמ ָק ְר ָּבנ ַלה' ִמנ ַה ְּב ֵה ָמה ִמנ ַה ָּב ָקר
 .16פרט לתחילת הפרשה שנאמרה בלשונ נוכחָ " :
ּומנ ַהּצֹאנ ַּת ְק ִריבּו ֶאת ָק ְר ַּבנְ ֶכמ" )א' ,ב(.
ִ
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ְשעֹ ִרימ ְּב ֶש ֶקל" )מל"ב ז' ,א( .ביח 4לעומר ,התורה אינה מציינת במפורש שהוא בא מנ
השעורימ ,אפ שברור שהוא אכנ בא מהנ ,שכנ ראשית הקציר הוא של שעורימ
המקדימות את החיטימ בהבשלתנ )שמות ט' ,לא-לב( 17.אכ נראה שאינ בהבדל זה בינ
שני הקרבנות כדי לבאר את הצורכ בהקרבה הכפולה 18,שהרי התורה בפרשת המועדות
אינה מציגה כלל הבדל זה ואינה מציינת שהעומר בא מנ השעורימ .אילו היה חילוק זה
ה4יבה להקרבה נו4פת של קרבנ ביכורימ מנ הדגנ ,הייתה התורה מפרשת זאת.
ננ4ה לעמוד על משמעות קרבנ העומר לאור כינויו" :ע ֶֹמר" )כ"ג ,י( .רש"י פירש
"עֹמר – עשירית האיפה ככ שמה" ,כלומר העומר הוא שיעור ומידה ,כמפורש בפרשת
יפה הּוא" )שמות ט"ז ,לו( .אכ ביאור זה קשה ,שכנ תמוה
המנ" :וְ ָהעֹ ֶמר ַע ִש ִרית ָה ֵא ָ
שהקרבנ ייקרא על שמ שיעורו )ובפרט ששיעור זה אינו מיוחד דווקא לו ,שהרי מנחות
רבות שיעורנ עשירית האיפה( .כמו כנ ,השימוש במילה 'עומר' לציונ שיעור עשירית
האיפה תמוה ,שהרי בקרבנות אחרימ )כולל בפרשת העומר עצמה – כ"ג ,יג( התורה
משתמשת בביטוי 'עישרונ' או 'עשירית האיפה' כדי לציינ שיעור זה 19.לפיככ נראה
שצדקו דברי אברבנאל שפירש ש'עומר' בפרשתנו הוא אלומת שיבולימ 20,כשימוש
התורה במילה זו ביח 4למצוַ ות שכחה" :וְ ָש ַכ ְח ָּת עֹ ֶמר ַּב ָּש ֶדה" )דברימ כ"ד ,יט( .קרבנ
העומר הוא אפוא קרבנ אלומת השיבולימ הראשונה של הקציר .בשעה שבני ישראל
פותחימ את עונת הקציר ,המ נדרשימ להביא למקדש את האלומה הראשונה ולהניפה
לפני ה' כדי להביע את שייכותה לה' .על ידי פעולה זו ִמתרצימ ישראל לפני הבורא:
"ל ְרצֹנְ ֶכמ" )כ"ג ,יא( ,ובעקבות זאת תצלח בידמ מלאכת הקציר 21.בהנפתו לפני ה' תמה
ִ

.17
.18
.19

.20

.21
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ראו :מילגרומ ,עמ' .1982
מדברי מילגרומ )שמ( משמע שהבינ בדרכ זו את הצורכ בשני קרבנות הביכורימ הללו.
שמות כ"ט ,מ; ויקרא י"ד ,י ,כא; במדבר ה' ,טו; ועוד .ראו :פר ויקרא מפורש בידי דוד צבי הופמנ
ב ,ירושלימ תשל"ו ,עמ' קיב ,שלאור קושיות אלו וקושיות נו4פות דחה פירוש זה )אפ שקיבל את
דעת חז"ל ,שהעומר קרב על המזבח כדינ מנחת הביכורימ; ראו בהערה הבאה(.
פירושו לוויקרא כ"ג ,א )לעיל ,הערה  ,9עמ' קל( .ככ תרגמו גמ השבעימ והוולגאטה ,וכנ פירשו
החדשימ; ראו :י"ש ליכט ,ערכ 'עֹמר' ,אנציקלופדיה מקראית ו ,ירושלימ תשל"ב ,טור ;301
מילגרומ ,עמ'  .1983 ,192רד"צ הופמנ )לעיל ,הערה  (19דחה את פירושמ לאור פירוש חז"ל
שמנחת הביכורימ היא מנחת העומר ,ועל פי המשנה מנחות פ"י מ"ד הקובעת שההנפה נעשית
כאשר המנחה כבר גרו4ה ובלולה בשמנ .להנפת המנחה באופנ זה לא מתאימ התיאור "וְ ֵהנִ יפ ֶאת
ָהע ֶֹמר" )כ"ג ,יא( ,אמ נפרש שעומר הוא אלומת שיבולימ .נראה שקושי זה הוא שהביא את רש"י
ורוב המפרשימ המ4ורתיימ לפרש שעומר הוא שמ המידה עשירית האיפה .לאור הקשיימ בשני
הפירושימ הוצרכ רד"צ הופמנ )שמ( לחדש שלמילה 'עומר' הוראה שלישית – 'מנחה' או 'מתנת
מכ ,'4וראו שמ ,עמ' קיג הערה  ,17את ני4יונותיו לביאור האטימולוגיה של המילה על פי הוראה
זו .אכ קשה על פירושו מדוע דווקא כאנ תשתמש התורה בהוראה יחידאית זו.
ראו :מילגרומ ,עמ' .1985
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הקרבת העומר 22,וכנראה מאחר שאינ מקריבימ ממנו על המזבח יש ללוות את
הקרבתו בקרבנ )שמ ,יב( ,שמנחת ה4ולת המלווה אותו קרבה על המזבח בשיעור כפול
)שמ ,יג ורש"י(.
תהליכ קצירת השיבולימ מגיע לשיאו בתומ 4פירת שבעה שבועות ,וביומ
נּופה ְש ַּתיִ מ
ּמֹושב ֵֹת ֶיכמ ָּת ִביִאּו ֶל ֶחמ ְּת ָ
החמישימ מגיעימ לתכליתו – מאפה הלחמִ " :מ ְ
ּכּורימ ַלה'" )שמ ,יז( .לעומת אלומת
ָאפינָ ה ִּב ִ
ְשנֵ י ֶע ְשרֹנִ ימ ֶֹ 4לת ִּת ְהיֶ ינָ ה ָח ֵמצ ֵּת ֶ
השיבולימ הגולמית שעל ישראל להביא לפני ה' בתחילתו של התהליכ ,בשיאו נדרשימ
ישראל להביא לפניו לחמ 4ולת משובח האפוי חמצ .לעומת קרבנ הקציר המתבטא
באלומת השיבולימ ,קרבנ זה הוא קרבנ ברכת הבית שביטויו הלחמ המשובח .לכנ
ּמֹושב ֵֹת ֶיכמ" ,מהבתימ שבהמ יושבימ בני ישראל
מדגיש הכתוב שהקרבנ בא " ִמ ְ
ואוכלימ את לחממ ,מהמ עליהמ להביא ממנו ולהניפו לפני ה' .באמצעות שני קרבנות
ראשית אלו מבטא עמ ישראל את אמונתו שהתהליכ כולו ,מתחילתו הטבעית
הגולמית ועד תכליתו המלאכותית המושלמת ,תלוי בברכת ה' ובהשגחתו ,ולה' התודה
עליו .מאחר שביומ החמישימ מובא המוצר המוגמר והמושלמ ,נקבע יומ זה כמקרא
קודש ,והקרבנ הקרב על המזבח המלווה אותו הוא קרבנ עשיר ומפואר לעומת הקרבנ
שליווה את העומר שהובא בתחילת התהליכ )שמ ,יח-כא( .נראה שכדי שקרבנ העומר
יבטא את תחילתו הטבעית והגולמית של התהליכ יש להניפו דווקא כאלומה ,ולא
ראוי שתיעשה כל פעולה אחרת של עיבוד ,דוגמת דישת השיבולימ ,קליית הגרעינימ
וגרי4תמ.
מיזוג מנחת הביכורימ עמ קרבנ העומר
ניתנ ל4כמ ולומר שלפי פשוטמ של המקראות מנחת הביכורימ וקרבנ העומר המ שני
קרבנות נפרדימ לגמרי .מנחת הביכורימ היא קרבנ נדבה של היחיד ,שבאמצעותו
מביע חקלאי החפצ בככ הודאה מיוחדת לה' על היבול החדש שקצר זה עתה .לשמ ככ
הוא מביא תבואה טרייה ורכה ,קולה אותה באש כדי שניתנ יהיה לגרו 4אותה ,ולאחר
גרי4תה מביא אותה כקרבנ מנחה עמ שמנ ולבונה .קרבנ העומר ,לעומת זאת ,הוא
קרבנ חובה של הציבור המציינ את פתיחת עונת הקציר .עמ ישראל נוטל את האלומה
הראשונה הנקצרת ,והכוהנ מניפ אותה לפני ה' כדי לבטא את שייכותה לה' .אלומה זו
אינה עולה על המזבח ,ולכנ הנפתה מלּווה בקרבנ נו4פ שמנחתו כפולה .קרבנ העומר
פותח כאמור את תהליכ קצירת השיבולימ ,וכשמגיע תהליכ זה לשיאו ,שבעה שבועות
 .22לפי זה לא קשה קושייתו של מילגרומ )לעיל ,הערה  ,(1מדוע התורה אינה מפרשת מה נדרש
לעשות עמ העומר .אכנ ,כל מה שנדרש לעשות עמ העומר הוא להניפו ,ובככ מושלמת מצוותו.
נראה שלאחר הנפתו הוא אמור להינתנ לכוהנ ,כפי שמפורש ביח 4לכל התנופות המונפות לפני ה'
או לשאר מתנות הראשית )במדבר י"ח ,יא-יב(.
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אחר ככ ,מוקרב קרבנ שתי הלחמ המציינ את המוצר המשובח – לחמ הנאפה חמצ
מ4ולת החיטימ של התבואה החדשה .קרבנ העומר ושתי הלחמ יחדיו מבטאימ את
ההכרה בככ שהתהליכ כולו ,מתחילתו הגולמית עד תכליתו המושלמת – תלויימ
בברכת ה' .לאחר שהוקרב העומר הציבורי בפתיחת עונת הקציר ,ובעקבות זאת
הותרה האכילה מהתבואה החדשה – 'לחמ וקלי וכרמל' )כ"ג ,יד( ,יכול כל יחיד
להתנדב ולהביא מנחת ביכורימ ולהודות בככ על הברכה שבה זכה.
אולמ ההלכה איחדה את מנחת הביכורימ וקרבנ העומר וקבעה שיש להקריב את
קרבנ העומר הציבורי על פי דיני מנחת הביכורימ 23,ואינ להקריב את מנחת הביכורימ
כקרבנ יחיד .נראה שיש לבאר את קביעת ההלכה באופנ הבא .ראשית ,לאור חשיבותה
של מנחת הביכורימ המבטאת את ההודאה על היבול החדש ,כפי שנתבאר לעיל ,נקבע
שאינ זה ראוי שהדבר יהיה תלוי בנדבת לבו של כל יחיד .כמו כנ ,לא ראוי שקרבנ זה
יוקרב רק על ידי אלו הקרובימ לבית המקדש ,שבידמ להביא את תבואתמ 'כרמל' ,ולא
על ידי הרחוקימ יותר .לכנ קבעה ההלכה שמנחה זו תהפוכ לחובת הציבור ,וככ יזכה
העמ כולו לקיימה .בעקבות קביעה זו נמנעה מעתה האפשרות של היחיד להביא את
מנחת הביכורימ בתורת נדבה.
גמ לאור קביעה זו עדיינ ניתנ היה להביא את קרבנ העומר ומנחת הביכורימ
בזמנימ שונימ ובנפרד – להביא את העומר ולהניפ אותו לפני ה' ממחרת השבת,
ולאחר מכנ לקחת כרמל מה'אביב' ,כלומר מתבואת השעורימ החדשה ,לקלותו ,לגרו4
אותו ולהביאו לבית המקדש כדרכ שמביאימ למקדש 4ולת מוכנה לצורכ מנחות
אחרות ,וככ לקיימ בו את האמור בפרשת מנחת הביכורימ .אכ ההלכה קבעה שבאותה
אלומת השיבולימ המובאת למקדש בתורת עומר התנופה ,ייושמ גמ דינ מנחת
הביכורימ ,שכאמור נקבע כחובת הציבור .בככ איחדה ההלכה את שני הקרבנות לקרבנ
משולב אחד ,שבו מעבדימ את העומר בדומה למנחת הביכורימ ,ואחר ככ מניפימ
אותו לפני ה' ומקטירימ את אזכרתו על המזבח ,ובככ מתקיימות שתי המצוות יחדיו.
ייתכנ שאיחוד שני הקרבנות נועד לחזק את הקביעה שמנחת הביכורימ היא קרבנ
ציבור .מאחר שקרבנ העומר מוצג בתורה באופנ מובהק כקרבנ ציבור ,ואילו מנחת
הביכורימ מוצגת כקרבנ נדבה של היחיד ,על ידי איחוד שני הקרבנות ניתנ תוקפ לככ
שאפ מנחת הביכורימ היא קרבנ ציבור24.
 .23ככ מתועד גמ אצל יו4פ בנ מתתיהו ,קדמוניות היהודימ 4פר שלישי י ה ,מהד' שליט עמ'  .98ככ
עולה גמ מדברי פילונ ,ואפ הצדוקימ לא יצאו כנגד קביעה זו.
 .24אולמ נראה שניתנ לבאר את הדבר גמ בלא להזדקק לטעמ מקומי זה .ככ היא דרכה של התורה
שבעל פה :כאשר התורה שבכתב מצווה במקומות שונימ לבצע מצוות באופנימ שונימ ,התורה
שבעל פה מאחדת אותנ וקובעת שיש לעשותנ כמצווה אחת .לעתימ מהתורה שבכתב עצמה עולה
שיש לעשות כנ .הרב מ' ברויאר )פרקי מועדות ,ירושלימ תשמ"ו ,עמ'  ,(353אחרי שהציג שלוש
בחינות של 'חג השבועות' השונות זו מזו במשמעות החג ,בזמנו ובאופנ חגיגתו ,כתב" :התורה לא
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דרכ כעינ זו של הפיכת שני קרבנות לקרבנ אחד מצויה כבר בתורה שבכתב ,ביח4
לפר החטאת הקרב בשבעת ימי המילואימ .במ4גרת הציווי על קידוש הכוהנימ במשכ
שבעת ימי המילואימ נצטווה משה לכפר עליהמ באמצעות פר חטאת )שמות כ"ט,
י-יד( .ב4ופ אותה פרשה נצטווה משה גמ על כפרת המזבח וקידושו בפר חטאת )שמ,
לו-לז( ,ומשמע מלשונ הכתוב שמדובר בפר נפרד .אולמ בתיאור הביצוע של ימי
המילואימ )ויקרא ח' ,טו( פר החטאת של הכוהנימ משמש גמ לחיטוי המזבח
ולקידושו 25.מפורש אמ כנ בתורה שבפר אחד התקיימו שני העניינימ השונימ שהופיעו
בציווי26.
אולמ התורה שבעל פה ביח 4למנחת העומר הרחיקה לכת יותר מהתורה בכתב
ביח 4לפר החטאת של המילואימ .בחטאת המילואימ מדובר בשני קרבנות ,שמעשה
הקרבתמ וזמנו כמעט זהימ לגמרי .נראה שהמ נבדלו רק במצוַ ות ה4מיכה על ראש
הקרבנ )שמות כ"ט ,י( ,השייכת בחטאת הבאה לכפר על אהרנ ובניו ולא בקרבנ שנועד
לכפר על המזבח .עיקר ההבדל ביניהמ הוא מבחינת התכלית ,והתורה לימדה שניתנ
לקיימ את שתי התכליות בפעולה אחת .לעומת זאת ,מנחת הביכורימ וקרבנ העומר
שונימ לגמרי באופנ הקרבתמ ,ואפ אינמ חופפימ בהכרח מבחינת זמנ הקרבתמ.
למרות זאת קבעה התורה שבעל פה שיש לאחד אותמ לקרבנ אחד ,כנראה מה4יבה
האמורה לעיל.

התכוונה שנחוג את חג השבועות בשלושה זמנימ; אלא חובה עלינו לקבוע את זמנו של החג ככ
שכל שלוש בחינותיו יכולות לבוא בו לידי ביטוי" .בדומה לככ ד' הנשקה )' "ממחרת השבת" –
מבט חדש' ,מגדימ יד ,תשנ"א ,עמ'  ,(23אחרי שהציג שתי בחינות של חג זה על פי דרכו והעלה את
האפשרות שלמעשה יתקיימו שני חגימ שונימ ה4מוכימ זה לזה ,כתב שכבר התורה איחדה את
שני החגימ לכלל מועד אחד .במאמר אחר )ב' קצ' ,מעשר דגנכ תירושכ ויצהרכ ,ובכורות בקרכ
וצאנכ' ,עלונ שבות  ,83תשמ"א ,עמ'  (73-60עמדתי על ככ ששתי בחינות שונות של מצוַ ות
המעשר – המעשר של ויקרא כ"ז ,ל שדינו כקודשי המקדש ,והמעשר של דברימ י"ד ,כב-כז שדינו
להיאכל על ידי בעליו בירושלימ – אוחדו על ידי התורה שבעל פה למעשר אחד .וראו הערה .29
 .25ראו על ככ בהרחבה במאמרי 'ימי המילואימ – הציווי וקיומו' ,מגדימ לח ,תש"4ג ,עמ' .28-27
 .26באופנ זה נראה לבאר גמ את שיטת רבי בהקשר אחר .ברשימת קרבנות המו4פימ שבפרשת פנח4
נאמר בינ השאר שיש להקריב ביומ הכיפורימ גמ "ַאיִ ל ֶא ָחד" )במדבר כ"ט ,ח( ,ונחלקו התנאימ
בעניינ היח 4בינ איל זה לאיל העמ הנזכר ב4דר העבודה של יומ הכיפורימ )ט"ז ,ה ,כד(" :תניא,
רבי אומר :איל אחד ,הוא האמור כאנ הוא האמור בחומש הפקודימ .רבי אלעזר ברבי שמעונ
אומר :שני אילימ המ ,אחד האמור כאנ ,ואחד האמור בחומש הפקודימ" )יומא ג ע"א( .לשיטת רבי
שמדובר באותו איל יש להקשות :מדוע מכל קרבנות המו4פימ הוזכר במ4גרת 4דר העבודה דווקא
האיל? נראה שגמ רבי מודה שישננ שתי 4יבות שונות להקרבת איל ,כפי שהגמרא )שמ( אומרת
ביח 4לשיטת רבי אלעזר ברבי שמעונ" :חד לחובת היומ וחד למו4פינ"; אלא שלדעת רבי יש
לקיימ באותו איל את שתי המצוות השונות ,כשמ שקבעה התורה ביח 4לפר של ימי המילואימ.
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בנוגע לאופנ השילוב של שני הקרבנות :ניתנ היה לקבוע כי העומר יונפ כרגיל,
ולאחר שהושלמה מצוַ ות הקרבת העומר יעבור העומר עיבוד ויקרב אל המזבח על פי
דיני מנחת הביכורימ 27.אכ ההלכה העדיפה את השילוב שלהמ בעצמ מצוַ ות הקרבתמ,
ולכנ קבעה שהתנופה שהיא עיקר מצוַ ות העומר תיעשה במנחת הביכורימ ,בדומה
למנחת קנאות המונפת ומיד לאחר מכנ מוגשת וקומצה מוקטר על המזבח )במדבר ה',
כה-כו( .הבאת העומר כאלומה של שיבולימ לפני ה' ,כפי שמתארת התורה את
מצוותו ,באה לידי ביטוי במצוַ ות התורה שבעל פה ,הקובעת כי השיבולימ מובאות אל
העזרה בתוכ קופות ,ורק שמ הנ עוברות את תהליכ הדישה ,הקלייה והגרי4ה 28.זאת
בשונה מ4ולתנ או מקמחנ של שאר המנחות ,המובאימ אל העזרה אחרי טחינתמ29.
 .27כפי שנראה מדברי מילגרומ ,לעיל הערה .1
 .28כדברי המשנה במנחות פ"י מ"ד שהובאה בראש המאמר.
 .29נראה שגמ לקביעה זו של התורה שבעל פה ,שבעקבות איחוד שני מעשימ שהתורה מצווה עליהמ
בנפרד למעשה אחד ,המעשה בפועל יהיה שונה מהנדרש לפחות על פי אחד מהציוויימ ,יש תקדימ
בתורה שבכתב .במ4גרת הציווי על הקמת המשכנ )שמות מ' ,א-טו( ה' מצווה את משה על משיחת
ַאהרֹנ
המשכנ וכליו בשמנ המשחה ,ובמקביל הוא מצווה למשוח גמ את אהרנ ובניו" :וְ ִהלְ ַּב ְש ָּת ֶאת ַ
ּומ ַש ְח ָּת
ּומ ַש ְח ָּת אֹתֹו וְ ִק ַּד ְש ָּת אֹתֹו וְ ִכ ֵהנ ִלי .וְ ֶאת ָּבנָ יו ַּת ְק ִריב וְ ִה ְל ַּב ְש ָּת א ָֹתמ ֻּכ ָּתנֹתָ .
ֵאת ִּבגְ ֵדי ַהּק ֶֹדש ָ
עֹולמ ְלדֹר ָֹתמ" )שמ,
יהמ וְ ִכ ַהנּו ִלי וְ ָהיְ ָתה ִל ְהיֹת ָל ֶהמ ָמ ְש ָח ָתמ ִל ְכ ֻהּנַ ת ָ
א ָֹתמ ַּכ ַא ֶשר ָמ ַש ְח ָּת ֶאת ַא ִב ֶ
יג-טו( .מהכתוב כאנ משמע שמשה נדרש למשוח את בני אהרנ בדיוק כמו את אהרנ ,על ידי
מריחת שמנ המשחה על גופמ .אולמ תיאור קיוממ של ציוויימ אלו אינו מופיע שמ אלא רק
במ4גרת תיאור הביצוע של מצוַ ות קידוש הכוהנימ בשבעת ימי המילואימ )ויקרא ח'( .במ4גרת
מצוַ ות קידוש הכוהנימ בשבעת ימי המילואימ ה' מצווה את משה למשוח בשמנ המשחה את
ּומ ַש ְח ָּת אֹתֹו" )שמות כ"ט ,ז( ,ואילו המצווה
אהרנ" :וְ ָל ַק ְח ָּת ֶאת ֶש ֶמנ ַה ִּמ ְש ָחה וְ יָ ַצ ְק ָּת ַעל רֹאשֹו ָ
לקדש את בני אהרנ בשמנ המשחה אינה כוללת משיחה אלא הזאה" :וְ ָל ַק ְח ָּת ִמנ ַה ָּדמ ַא ֶשר ַעל
ּובגָ ָדיו
ַאהרֹנ וְ ַעל ְּבגָ ָדיו וְ ַעל ָּבנָ יו וְ ַעל ִּבגְ ֵדי ָבנָ יו ִאּתֹו וְ ָק ַדש הּוא ְ
ית ַעל ַ
ּומ ֶּש ֶמנ ַה ִּמ ְש ָחה וְ ִהּזֵ ָ
ַה ִּמזְ ֵּב ַח ִ
ּובגְ ֵדי ָבנָ יו ִאּתֹו" )שמ ,כא; וראו על ככ :א' שמאע' ,שתי מגמות בחנוכת המשכנ' ,מגדימ ב,
ּובנָ יו ִ
ָ
תשמ"ז ,עמ'  ,38וביתר הרחבה במאמרי ,לעיל ,הערה  ,25עמ'  ,31-30שמ נתבאר שבשני פרקימ
אלה שב4פר שמות ]כ"ט ומ'[ התורה מתארת שתי בחינות של קידוש הכוהנימ( .בוויקרא ח'
התורה מתארת בעיקר את קיומ הציווי של קידוש הכוהנימ בשבעת ימי המילואימ שבשמות כ"ט,
אכ היא משלבת בתיאור זה גמ קיומ מצוות שנאמרו במ4גרות אחרות ,ובכלל זה מצוַ ות משיחת
כלי המשכנ שבשמות מ' )ראו בהרחבה במאמרי הנ"ל( .אולמ משיחת בני אהרנ בשמנ המשחה,
שעליה נצטווה משה בשמות מ' ,יג-טו ,נעדרת מתיאור זה .לא מופיעה שמ אלא הזאת השמנ על
בני אהרנ יחד עמ הדמ שעל המזבח )ויקרא ח' ,ל( .רמב"נ )שמ ,יב( הציע בתחילה לפרש שבבני
אהרנ אכנ נעשתה משיחה כמו באביהמ ,אלא שהכתוב לא ציינה בפירוש .אכ לב4ופ הציע רמב"נ
שלא נעשו בהמ אלא ההזאות מהשמנ יחד עמ הדמ שעל המזבח .לאור התיאור המדוקדק של קיומ
מצוות ה' של קידוש המשכנ והכוהנימ בוויקרא ח' ,נראה שהצדק עמ פירושו השני של רמב"נ.
מכאנ שאמנמ מצד הבחינה של קידוש הכוהנימ יחד עמ שאר כלי המשכנ )שמות מ' ,יג-טו( היה על
משה למשוח את בני אהרנ על ידי מריחת שמנ המשחה על גופמ בדומה למשיחת אביהמ ,אולמ
למעשה קבעה התורה שמשיחה זו תתקיימ על ידי הזאת שמנ המשחה עליהמ עמ הדמ שעל
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מנחת הביכורימ וקרבנ העומר

המזבח .זאת בדומה לעובדה שאפ על פי שמשה הצטווה פעמיימ על רחיצת הכוהנימ והלבשתמ
בבגדי הכהונה בהתאמ לשתי הבחינות של קידוש הכוהנימ )שמות כ"ט ,ד-ט; מ' ,יב-יד( ,למעשה
הוא ביצע פעולות אלה פעמ אחת בלבד )ויקרא ח' ,ו-יג( .נמצא שכדי לאחד את שני האופנימ של
קידוש הכוהנימ בשמנ המשחה השתנה למעשה אופנ קיומו של אחד מהמ )זה המופיע בשמות מ',
יג-טו( ביח 4לאופנ הנזכר בציווי.
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