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נעסוק הפע� בפסוק האחרו� של ההפטרה מספר שופטי� ונקשר אותו לחג . אל פרשת נשא" רגל"נעבור דר� ה, ה"בע, בשבוע זה
�  .שזכינו לציי� ולחגוג בשבוע שעבר, השבועות וליו� ירושלי

  : ההפטרה מסתיימת בפסוק
  ). ג כה"שופטי� י" ( ְ*ַמֲחֵנה ָד� ֵ*י� ָצְרָעה #ֵבי� ֶאְ)ָ&אֹלְלַפֲעמ!קָֹוק ַוָ&ֶחל ר#ַח ְי"

 �  ".ֵ*י� ָצְרָעה #ֵבי� ֶאְ)ָ&אֹל"והמיקו� " ַמֲחֵנה ָד�"להמש� הפסוק בו מוזכרי� " ַוָ&ֶחל ר#ַח ְיקָֹוק ְלַפֲעמ."נעמוד על הקשר בי
  ". ְלַפֲעמ."נתחיל בביאור הביטוי 

: שמשמעותו. לא נחה עליו בקביעות אלא לעתי� מזומנות, ששרתה עליו' כלומר רוח ד". לבא בקרבו לפעמי�: "מסבירי "רש
  . לשרות עליו לפעמי�' ותחל רוח ד

� "הסבר זה מתאי� להסברו של הכללי של הרמב)�רוח הקודש והשגות רוחניות אינ� שורות , שנבואה) בהקדמתו למורה נבוכי
  . גבוהה יותר  המעלה, ככל שהתדירות גבוהה יותר". רצוא ושוב"ה� תמיד בבחינת אלא , באופ� קבוע

הגבורה , כלומר, פירושו לחזקו" פעמו"לפי זה ל, "קפותיהתל' ושריאת רוח גבורה מ� קד� ה: "ק מביא את  תרגו� יונת�"הרד
מעני� פעמו� ": ְלַפֲעמ."ל כי פירוש "רזובדברי , אבל זה הפירוש הוא הנכו� בעיני: "ק"לאחר מכ� מפרש הרד. והכח שהיה לו

  ". יהי ד� נחש עלי דר�:   נבואתו של יעקב אבינו החלה אז שאמר0' ופירוש רוח ד, שהיתה רוח נבואה מקשקשת לפניו כזוג
שפע� היה חושב להלח� ע� פלשתי� ופע� חושב להימנע מזה כפעמו� זה שמכה : "ג משלב בי� שני הפירושי� ומסביר"הרלב
  ".  ואיל�איל�

  ". ותפע� רוחו"כלומר לזעזע אותו כמשמעות הביטוי , "לנענע אותו: "קרא מפרש0י"ר
  " עני� צעדה והלו� כמו פעמי מרכבותיו: "בעל המצודות מוש� אותנו לכיוו� חדש ומסביר בעקבות הירושלמי

  ). ב' ש ז"שיה" (ַמה 3ָפ# ְפָעַמִיְ� ַ*2ְָעִלי�"ואנחנו נוסי� כמו 
הוא המקו� שחנו ש� בני ד� כשהלכו ללכוד את ליש והוא המקו� בי� צרעה : "ק מסביר"הרד". ְ*ַמֲחֵנה ָד�"ביאור הציו� נמשי� ב

לכ� הוא טוע� ". בי� צרעה ובי� אשתאול"הרי היה אפשר לציי� רק , הסברו איננו מבאר מה הצור� לציי� זאת". ובי� אשתאול
  . שבט ד�שהביטוי בא לרמוז על נבואתו של יעקב על

 �כיו� שהיו אלה שתי עיירות ספר , את מעשיו באר� פלשתי�, קרא0י"בא להסביר לפי ר, "ֵ*י� ָצְרָעה #ֵבי� ֶאְ)ָ&אֹל"ציו� המקו
�  .בגבול הפלשתי

� ז" תשסבהעלות� ונשאבדברינו לפרשת . נמשי� בדרכ� ונבאר את הפסוק, לאחר שהבאנו את עיקר הסבריה� של הראשוני
, ר את יהודה וישראל מעול הכיבוש והשעבוד הפלשתי ולהביא גאולה ועצמאותכי מעשיו של שמשו� היו ניסיו� לשחר, הסברנו

  : בעת שכזו עולות על הפרק שתי שאלות. בעקבות נבואתו של יעקב טר� מותו
  ? צאצאיה של לאה או צאצאיה של רחל? מי נבחר להנהיג את ע� ישראל. שאלת המנהיג. א
הכרחיות ג� ה� בשעה , רוח הקודש וסייעתא דשמיא! ת אי� סיכוי לגאולה  ללא אחדו0  יהיה המנהיג מי שיהיה 0האחדות . ב

  . שכזו
  : רומז לשני הדברי�" ְלַפֲעמ."הביטוי 

העליה לרגל . בחג0"רגל"רמז ג� לצעדיה� של העולי� לרגל ב). ב"סוטה ט ע" (שכינה מקשקשת לפניו כזוג "0האחד רוח הקודש 
  ). א"ה ה"ירושלמי סוכה פ(באמצעותו נית� לקבל רוח הקודש , רועהיא ג� האי. היא אקט מאחד של כלל ישראל

צפונה " ַמֲחֵנה ָד�"כששבט ד� הל� מ. בנה הבכור של שפחת רחל, שמשו� בא מכח בכורתו של ד�. השני אחדות ושילוב כוחות
שמשו� איננו בא ). של רחלבכור בניה , כמו יוס�(אני הבכור שמגיע לו שתי נחלות , ליש=הוא מכריז אני האריה, לקחת את ליש

במדבר (אביו משבט ד� ואמו משבט יהודה  .אלא מתו� שילוב הכוחות, לבטל את כוחו של יהודה וליטול ממנו את כח הארי שבו
יהושע . ( בניה של רחל0וה� לשבט ד� ,  לשבט יהודה0צרעה ואשתאול היו שייכות ה� לבניה של לאה ). ג' א ד"פ דבהי"ה ע' רבה י

  ). ט"יהושע יו מול "ט
�  . הכרזת עצמאות ושחרור מעול זרי�0שמשו� יכול היה לצאת מצויד בכוחות אלה למשימה הגדולה , על כ

  
  . נשכיל להשתדל ולחזק מגמות אלה, "אתחלתא דגאולה"דור ה, הבה נתפלל כי ג� בדורנו

  תו� שילוב כוחות של כל חלקי האומה , עליה לרגל לירושלי� המאחדת והמאוחדת
  .שתשרה על מנהיגינו' ה לזכות להשכנת שכינה ורוח דבמטר

     
  

   ל" זאשר וסרטיל נ הרב"לע
  ט"כסלו תשס' ע ט"נלב

  

   יעקבנ רבי "לע  
  ב� אברה� ועיישה סבג
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        פרשת נשאפרשת נשאפרשת נשאפרשת נשא

        
  
  

  
  

  לה.כט מציעאבבא , אייר'  ז.' א
  

  שניי	 ששאלו או לוו
  הרב עופר לבנת

.  פרק זה פותח בהלכה הבאה. הפרק השלישי במסכת בבא מציעא, "המפקיד"השבוע בדפי הד� היומי אנו מתחילי� את פרק 

על פי ההלכה הגנב נקנס . השומר שיל� לבעלי� תמורת החפ� ולאחר מכ� נמצא הגנב.  חפ� לשמירה והוא נגנבשומר קיבל

מבררת מספר שאלות ) לד עמוד ב(הגמרא . השומר הוא שזוכה בכפל התשלומי�, במקרה זה. בתשלו� כפול מער� הגניבה

לאחר מכ� הגמרא ? הא� הוא זוכה במחצית מהכפל, �מה הדי� א� השומר שיל� מחצית משווי החפ, �ביניה, ביחס להלכה זו

הא� הוא זוכה במחצית , החפ� נגנב מה� ורק אחד מה� שיל� למשאיל את חובו, שואלת מה הדי� א� שותפי� שאלו חפ�

ג� א� נניח כי שומר ששיל� . מסביר כי הספק השני בנוי על הספק הראשו�) �"שבועות יז עמוד א בדפי הרי(� "הר? מהכפל

יתכ� כי שומרי� שותפי� שאחד מה� שיל� מחצית מהחיוב יזכה במחצית , ית מחיובו אינו זוכה במחצית מהכפלמחצ

לכ� כל עוד לא נפטר מחיובו הוא איננו . ההבדל הוא שבמקרה הראשו� חיובו של השומר היה לשל� את כל הסכו�. מהכפל

השות� שיל� את כל , בשותפי� ששאלו, לעומת זאת. כפללכ� לא יזכה ב. יכול לזכות בזכויות הנובעות מהבעלות על החפ�

  . לכ� יש מקו� לומר שהוא יזכה בחלק היחסי בכפל, אשר היה מוטל עליו

כל שות� , או לוקחי� הלוואה בשותפות, � מבוסס על הנחת יסוד כי כאשר שני אנשי� שואלי� חפ� בשותפות"הסברו  של הר

� "הובא ברי, שבועות פרק ה הלכה א(בתלמוד הירושלמי . רת חצי מההלואהאחראי על חצי מהחפ� הנשאל או אחראי להחז

ומשמע בירושלמי שכ� הדי� ג� , ה� נעשי� אחראי� וערבי� זה לזה, נאמר ששניי� שלוו ביחד) שבועות ד� יז עמוד א

נשאלת . ב בכל הסכו�מכא� למדו הראשוני� ששניי� שלוו או שאלו או קיבלו פיקדו� כל אחד מתחיי. �בשניי� שקיבלו פיקדו

  ?נסביר זאת, �"לשיטת הר, כיצד, השאלה

� "הר)�, אמנ� המלווה או המשאיל יכול לתבוע את כל הסכו� מכל אחד מהשותפי�, הראשונה היא. עונה שתי תשובות) ש

צי יוכל לתבוע ח, לכ� שות� ששיל� את כל הסכו�. א� בחשבו� הפנימי בי� השותפי� כל אחד מהשותפי� חייב רק חצי

דהיינו את כל , לפי זה עדיי� יש מקו� לראות שות� ששיל� את מחצית הסכו� כמי ששיל� את כל המוטל עליו. מהשות� שלו

  . שמוטל עליו לשל� מכיסו

שניי� שלוו או שאלו כל שות� , � שאכ�"טוע� הר. � משנה את הגדרת חיוב� של שניי� שלוו או שאלו"הר, בתשובתו השנייה

המלווה או המשאיל צריכי� לכתחילה לתבוע , לכ�. על החצי השני הוא רק ערב לחיובו של שותפו. סכו�חייב רק במחצית ה

�, אז נית� לתבוע את השני, רק א� התברר שלאחד אי� אפשרות לשל�. את שני השותפי� שכל אחד ישל� את מחצית הסכו

כיוו� שעל החצי השני , היה לשל� כחוב ישירשות� ששיל� מחצית הסכו� באמת שיל� את כל שמוטל עליו , לפי זה. כערב

  .חיובו אינו אלא כערב

�כאשר שניי� לוו נית� לתבוע את כל הסכו� ) ב, שבועות ה(ש "לדעת הרא. נקודה זו היא אכ� נתונה במחלוקת בי� הראשוני

�נו אלא ערב על החצי ועוד ראשוני� כל שות� חייב מחצית הסכו� ואי) ט, מלוה ולוה כה(� "א� לדעת הרמב. מכל אחד מה

� שלכתחילה המלווה צרי� לתבוע כל שות� על חלקו"פסק כדעת הרמב) א, חוש� משפט עז(השולח� ערו� . השני , �ורק א� אי

�  .    הוא רשאי לתבוע את השאר מהשני, לאחד לשל

  :  סיכו	

� לאור הסוגיה שלמדנו בדפי הד� ,הראשוני�. כל שות� חייב בכל הסכו�, הירושלמי קובע ששניי� שלוו או קיבלו פיקדו

. לדעת חלק� המלווה או המפקיד יכולי� לתבוע את כל הסכו� מכל אחד מהשותפי�. נחלקו בטיב חיוב זה, היומי השבוע

�  . ואינו אלא ערב על החצי השני, כל שות� חייב רק חצי, לדעת אחרי

      

  
  

   גרשו� שמואל שלו� ב� לייב ומלכה בת יחזקאל,  נ ההורי�"מוקדש לע

  בטסי קפל�' גב, על ידי הבת

  



   

   
3333        

 

        פרשת נשאפרשת נשאפרשת נשאפרשת נשא

        

  

  
  

  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי�"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 
  

יפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת בית יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ו"  שער לדי�"המדור 
�  .בכ� נבנה נדב� נוס� בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב .הדי� על פי די

  

  מקח באיסור
  אוריאל אליהוהרב 

  .הא� קני� שנעשה באיסור חל או לא
 �  :  נביא כמה מה�–מצינו כמה דוגמאות בדברי הפוסקי

במקרה זה ). א' רח סע' סימ "ע חו"שו( דהיינו שקנה ביוקר תמורת הסכמת המוכר לדחות את התשלו� –אד� שמכר בריבית . א
  .)ה"ס(מ "בב' ע שהמקח קיי� ולמדו כ� מהגמ"הטור והשו, ש"פסקו הרא

ממצוא "או שעבר על  דברי קבלה משו� , ועבר על דברי חכמי� שאסרו לעשות קני� בשבת שמא יכתוב, מי שעשה קני� בשבת. ב
  )ה משו�"י ד"ורש. עיי� ביצה לז" (חפצ�

  ". קנו–פ שעשו עבירה "אי� קוני� בשבת קני� סודר וא� קנו אע "–) א"יקצה ס' מ סי"חו(ע "פסק השו
פ שמכי� אותו על שעבר "אע, ט"המוכר או קונה קני� בשבת ויו� הכיפורי� ויו) "ח"כ' רלה סע' סי(מ "ע חו"וכ� פסק המחבר בשו

�  "על דברי חכמי� מעשיו קיימי
  .עבירהפ שעשה ב"אע, א� כ� קני� שנעשה באיסור לא בטלה חלותו

  . לכאורה המקח קיי�–ולפי זה לכאורה הוא הדי� באד� שנשבע או נדר שלא ימכור ומכר 
י "ואכ� הב, )רל' ד סי"ע יו"שו(א "וכ� פסק הרמ, כתב שבמקרה כזה אי� במעשיו כלו�) סו� מסכת שבועות(אלא שבהגהות מרדכי 

  ]א"ע בסתירת פסקי הרמ"וצ). [ש�(א "פסק הרמוכ� , דחה את דברי המרדכי האלו וסבירא ליה שהמקח קיי�) רח' סי(
אמנ� יש מהאחרוני� שפסקו כמרדכי וחילקו בי� מקח שנעשה בשבת או מקח שכולל ריבית או מקח שנעשה תו� כדי מעבר על 

  .שבועתו
ור במקח כגו� העובר על שבועתו אבל באיסור ריבית אי� האיס. תיר� שכל שיש איסור בגו� המקח המקח בטל) ק ג"ש� ס(ע "הסמ

  .אלא בתוספת המעות וא� א� יחזיר את הריבית תיק� את איסורו
  .אלא שתירו� זה לא מסביר כיצד חל המקח בשבת

באופ� מעט שונה שכל שהאיסור הינו במעשה המכירה כגו� שבעצ� המכירה עובר על שבועתו בטל ) ק ב"ש� ס(� "לכ� תיר� הש
 – כלומר שא� יעשה בזמ� אחר או באופ� אחר לא יעבור על האיסור –בר אחר  האיסור הינו מחמת ד–אבל בשבת ובריבית . המקח

  .כ ג� כשעושה באיסור לא בטלו מעשיו"א
 המקח בטל ולכ� בעובר על בשבועתו הרי נשבע –ביאר שכל שא� נבטל את המקח יתוק� האיסור ) ק ב"ש� ס(בנתיבות המשפט 

  .ל שבועתושלא למכור וא� לא חל המקח נמצא שלא מכר ולא עבר ע
כיוו� שלא יועיל . אבל כשמכר בשבת הרי החשש הינו שמא יכתוב ומה יועיל ביטול חלות המקח סו� סו� חשש הכתיבה נשאר

  . לא בטלוה–ביטול המקח לתיקו� איסורו 
�ר על שדחו את דברי המרדכי וסוברי� שג� העוב) רח' מ סי"ע חו"שו(א "י והרמ"נחלקו האחרוני� א� לפסוק כב, על כל פני

�  .שסוברי� שבכהאי גוונא המקח בטל) רל' ד סי"ע יו"שו(א "או שהלכה כמרדכי והרמ. שבועתו מעשיו קיימי
� .ולכולי עלמא הקונה בשבת או בריבית מעשיו קיימי

  
  
  

  

  משפטי שאול
  ל "ר מר� הגאו� הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די� עקרוניי� של מו  הספרהוצאה מחודשת של

�  . בשבתו בבית הדי� הגדול בירושלי
  )לח$ לקניה(   =80מחיר הספר  .בספר ג� משא ומת� בנושאי� אלה ע� גדולי הדור

  

  
  

  

  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי	 
   " גזית–אר$ חמדה " בתי הדי3   רשת : פנו אל

  02.5379626: פקס       077.2158215: טלפו3

ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN  
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  הרב מרדכי הוכמ3
 

  ? זמ3 מת3 תורתנו.שבועות 

נצטווינו על הקרבת ) כג(בספר ויקרא . רה נראה לכאורה שחג השבועות הוא חג של החיבור אל העבודה ואל הארציותבתו
קרב� את  שמקריבי� בו 0" חמישי�"ונצטווינו לספור ימי� החל מיו� זה ועד היו� ה; "עֶֹמר"ראשית הקציר שהוא קרב� ה

"�  ".ַהִ�;�ִרי	י.� "ג� בש� ) כו, במדבר כח(ועות שנקרא בתורה יו� זה הוא חג השב. שנאפו מהתבואה החדשה" שתי הלח
שבי� חג השבועות לבי� מת� תורה שהיה בהר סיני  זיהויה".  מת� תורתנוזמ� "0בסדור התפילה נקרא חג השבועות לעומת זאת 
היו מקדשי� את בזמ� שמבואר שראש השנה  במסכת .של ספירת העומר" חמישי�"חג השבועות חל ביו� ה. מעורר קושי

� וא� כ� ! לכל הדעותזההמת� תורה לא ארע בתארי� . �ובסיו'  בתארי� השחג השבועות חל פעמי� 0 החודש על פי ראיית העדי
  ?1" מת� תורתנוזמ�"כמזוהה מדוע חג השבועות 

  
לה את הקשר שבי� חג  מג0, "שתי הלח�"וכ� במשמעות של קרב� , "עֶֹמר"ושל ספירת ה" עֶֹמר"התעמקות במשמעות של קרב� ה

  .השבועות לבי� מת� תורה
  

  ר"העמ
..."  *. #ְמָכר.ְוִהְתַעֶ>רCִי ִיBֵָצא ִאי) Aֵֹנב ֶנֶפ) ֵמֶאָחיו ִמְ*ֵני ִיְ@ָרֵאל  "0 ר היא שיעבוד של צער "המשמעות היסודית של השורש עמ

  .מושאל במקומות נוספי�� משתמש במשמעות הזו באופ� "אול� התנ). י ש�"וברש; ז, דברי� כד(
והוא נקרא ; "�DEְֵמ" נקרא בחלו� יוס� 0" ֳעָמִרי	"שה� ה" אלומות"הקטנות שנקצרו ומחבר� ל" כריכות"מי שמלקט את ה

ַהF.ֵרַע ְוַהח.ֵר) : "בכלל מלאכות האד� להשגת לחמו" ַהְמַעֵ>ר"מונה את ) שבת פרק ז(המשנה ". ַהְמַעֵ>ר) "קכט(תהלי� בספר 
  ? כדי לציי� את פעולת הליקוט0 שמציי� שעבוד 0ר "מדוע נבחר דווקא השורש עמ". '  וכו ַהHָ) ְוַהF.ֶרהְוַהְמַעֵ>רַהG.ֵצר ְו
  

 היא תחושה 0מפני שתחושת הסיפוק שהאד� מקבל בעת שהוא מלקט בידיו את התבואה , הליקוט קשור לפעולת ר"עמהשורש 
המלקט .  הוא יחסר את תחושת הסיפוק שבפעולת הליקוט0ר את התבואה שנצרכת לו לאחר שהמלקט יחדל מלצבו. משעבדת

 מפני 0ר "המלקט נקרא מעמ. הוא ימשי� ללקט דברי� שהוא אינו זקוק לה�, ולפיכ�; ירצה להמשי� ולקבל את התחושה הזו
  .יא אינה נצרכת להמשי� ולעסוק בפעולת הליקוט ג� כשה0 את עצמו ) מעמר(שהוא גנב את עצמו והוא משעבד 

  ?אי� משתחררי� מ� ההתעמרות העצמית הזו
  

   בליקוט המ3.ר ככלי מידה "העמ
0ְ*ה.ִציֲאָ� ֶאת ָהָע� ִמBְִצַרִי� ַ&ַעְבד#� ֶאת ָהֱא "0 והוא הודיע לו , ה שלח את משה להוציא את בני ישראל משעבוד מצרי�"הקב

 מהשעבוד ה� התחנכו לשחרור 0ה על הר סיני "� היו בדרכ� לעבוד את הקבכשישראל יצאו ממצרי� וה". לִֹהי� ַעל ָהָהר ַהFֶה
  ).ליקוט (העימורלפעולת 

  
מתו� המ� את הכמות היומית שנדרשת ) לעמר(וה� היו צריכי� ללקט ; "ָמ�"ה המטיר לה� אוכל מ� השמי� שנקרא "הקב

וכאשר ה� חזרו מהליקוט ומדדו את מה שה� ליקטו בכלי המידה שנקרא , "עֶֹמר"הכמות הקצובה הזו נקראה . למאכל כל נפש
' בסופו של דבר כול� קיבלו את כמות האוכל שה".  ְולֹא ֶהְעHִי� ַהBְַרֶ*ה ְוַהBְַמִעיט לֹא ֶהְחִסירָבעֶֹמרַו3ָמHֹ# : "נאמר, "עֶֹמר"

�ואילו מי שליקט פחות ;  בזבז את זמנו לריק0ו שמי שליקט מעבר למה שנצר� ל, מדי יו� התברר לה�!! הקציב לה
 �  !! הרוויח זמ� פנוי0מהמלקטי� האחרי

  
   השבת והתורה. ְ?ֵני ָהעֶֹמר

  :היתה התגלות נוספת" מ�"בירידת ה
ֵ)ֶ)ת ... ָמָחר' ה ַ)ַ*ת קֶֹד) ַלַ?ָ�ת!3 'הר ַו3ֹאֶמר ֲאֵלֶה� ה#א ֲאֶ)ר Hִֶ*...  ָלֶאָחדְ?ֵני ָהעֶֹמר ֶלֶח	 ִמְ?ֶנהַוְיִהי ַ*3.� ַהJִJִי ָלְקט# "

 �ה�ָיִמי ֶאל מֶֹ)ה ַעד ' ַו3ֹאֶמר ה:  ְולֹא ָמָצא#ִלְלקֹטַוְיִהי ַ*3.� ַהJְִביִעי ָיְצא# ִמ� ָהָע� :  #ַב3.� ַהJְִביִעי ַ)ָ*ת לֹא ִיְהֶיה *.Aְִלְקט@
� ַהJִJִי ַהBַָ�תָנַת� ָלֶכ� ' ְרא# Cִי ה: ְות!רָֹתי ִמְצ!ַתיKָנה ֵמDְנֶ&� ִלְ)מֹר .3*ַ �� ה#א נֵֹת� ָלֶכCֵ ַעל 	י!ָמִי 	ִרית ְוָהעֶֹמר ...ֶלֶחCֲִע 

  "ָהֵאיָפה ה#א
ולגלות בשוב� , הליקוט מהמ� כפי תאוות ללקטלצאת , כלומר.  בעצמ� במש� ימות החוללהתעמרה התיר לישראל "הקב

ומי שיצא ללקט בשבת ;  בעצמ� בשבתלהתעמרה אסר עליה� "אול� הקב. הזוההתעמרות שה� לא הרוויחו דבר מ� למחנה 
להגות בתורה ובמצוות שה� קיבלו , כלומר; "ְות!רָֹתי ִמְצ!ַתיִלְ)מֹר  ":להשבת נועדה .  באופ� מיידי0 בעצמו התעמרגילה שהוא 

 הוא 0  שלכבוד השבת ולכבוד העיסוק בתורה שהוא נת� לה� 0 ה� באופ� ניסי ה גילה ל"הקב. 2"מרה"לפני כ� במקו� שנקרא 
  !!מעניק לה� את מה שה� צריכי� בלא שו� צור� ללקט
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ה גילה לה� שמי שיבחר "הקב. גילתה את הקשר שבי� השבת ובי� התורה" ֶלֶח	 ִמְ?ֶנה"שנקראה ג� " ְ?ֵני ָהעֶֹמר"ההופעה של 
 ויתעמר, ואילו מי שיבחר להמשי� לעבוד את עצמו;  לא יבזבז את זמנו לריק0הגות בתורתו  ולשבות ול0 לעבוד אותו בשבת 
  . לא ימצא כלו�0בעצמו ויצא ללקט 

  
   שהכינה את מת3 תורה.ספירת העומר הקדומה 

שראל היו כשי. אול� פעמי� שאי� לו זמ� פנוי לפתח את הרצו� הזה. האד� נברא כשנטוע בו רצו� ליצוק משמעות אמיתית לחייו
�ו בניס� ישראל יצאו מתחת "בט. ושעבד אות� ועשק מה� את הפנאי הזה;  בה�שהתעמרהמצרי� היו גור� חיצוני , במצרי

�לפעולת הליקוט ;  לעצמ�–ישראל נותרו משעבדי� את עצמ� . אול� ה� השתחררו רק מהמשעבד החיצוני; שעבוד מצרי
  !ה� לא היו ראויי� עדיי� למת� תורה, ולפיכ�. רכי� לושמשעבדת את האד� ללקט דברי� שאינ� נצ) עימור(
  

ה� התחנכו להשתחרר באופ� מדורג ; "עֶֹמר"וה� ליקטו אותו ומדדו אותו ב, ה המטיר לישראל את המ�"כאשר הקב
) רהעימו(בשבת נכפה עליה� להימנע כליל מהליקוט , בנוס� לכ�.  ולהרוויח זמ� פנוי0  העצמית שבפעולת הליקוט מההתעמרות

  .נכפה עליה� להיות פנויי� כל היו�, המשעבד
ה� החלו לבקש אחר המשמעות ; ומכיוו� שהאד� נברא כשנטוע בו רצו� ליצוק משמעות לחייו, מכיוו� שלישראל היה זמ� פנוי

�פו ישראל צי; "מרה"ה יית� לה� תורות נוספות על התורות שה� קיבלו כבר ב"ישראל החלו לרצות שהקב. האמיתית של חייה
ולאחר שישראל ביקשו בכל ליב� את התורה . תורה שתית� משמעות לכל ימי חייה�; ה יופיע ויית� לה� את כל התורה"שהקב

  .ה הופיע ונת� לה� אותה"הקב, הזו
  

  ְטָפח!ת ָנַתAָה ָיַמי
זה היה תהלי� ניסי אול� .  היה תהלי� חינוכי שהכשיר את כל אחד מישראל לבקש את התורה0" עֶֹמר"ל" מ�" העימורתהלי� 

 לזרוע ולקצור 0ע� ישראל נכנס לאר� ישראל מתו� מגמה לחיות את הקדושה בתו� החיי� הטבעיי� . שהתבצע באוכל ניסי
  ? תבואה רגילהומעמרי	כיצד אפשר לעשות תהלי� חינוכי דומה בזמ� שנכנסי� לאר� ישראל . תבואה גשמית רגילה

  
  :דברי� שאינ� נצרכי� לו) לעמר(עזור לאד� להפסיק ללקט ט בתהילי� דויד מציע פתרו� שי"בפרק ל
 , Dְ� ְ*ֶצֶל� ִיְתַהEְֶ� ִאי) Dְ� ֶהֶבל ֶיֱהָמי#�...ְטָפח!ת ָנַתAָה ָיַמי ִה2ֵה . ... ֵאְדָעה ֶמה ָחֵדל Kִני,�ִמDַת ָיַמי ַמה ִהיאִקMִי ' ה.ִדיֵעִני ה"

  ".ִיְצ�ֹר ְולֹא ֵיַדע ִמי אְֹסָפ	
ואי� וודאות מי ישתמש במה , והוא מספר שזו פעולה של הבל; יצור שעוסק בצבירה" נמלה אנושית"ד מתאר את האד� כדוי

ולהפסיק ;  תעזור לאד� להכיר את אפסיותו0 שההבנה שימיו של האד� בעול� ה� ספורי� ומדודי� 0דויד מגלה . שנצבר
  . נבראולעסוק במשמעות האמיתית שלמענה, )עימור(לעסוק בצבירה 

  
בזמ� שישראל נכנסו לאר� ההנהגה הניסית של ירידת . הרעיו� שרמוז בדברי דויד הוא הרעיו� שנמצא במצוות ספירת העומר

ע� ישראל צרי� לקצור תבואה רגילה ולעמר . כעת כבר לא יהיו ניסי� גלויי� ומיידיי�.  חדלה0המיוחד " עומר"המ� ואיסופו ל
 0 ' ולהקריב כקרב� ציבור לה, ע� ישראל הצטווה להתגבר על תאוות הליקוט והצבירה. הרבה הרבה יהיה לו שיעמרומי ; אותה
  .' אלא יוקרב לה– למילוי תאווה אנושית פרטית יתעמר לא הראשו� העומר. עימר הראשו� שהוא העומראת 

  
י� והשבועות מפנימה בלב כל ספירת הימ.  כל יחיד ויחיד נצטווה לספור ימי� ושבועות0 העמרהחל מיו� הקרבת , בנוס� לכ�

�הוא יהפו� לאד� ;  וליקוט של דברי� מעבר למה שהוא נצר� לה�בעימורוא� הוא מבזבז אות� . אחד שימיו ה� מדודי
והיא מעוררת בו ; ספירת הימי� מפנימה בלב האד� את אפסיותו. "ִיְצ�ֹר ְולֹא ֵיַדע ִמי אְֹסָפ	 "0  בעצמו ועסק בהבל שהתעמר

רק לאחר שנוצר . כדי לקבל משמעות אמיתית וקיימת לימי� שהוקצבו לו בעול�, ל מבורא העול� את התורהאת הרצו� לקב
  .3ה בא ונות� לו את התורה" הקב0ונקבע רצו� כזה בלב כל אחד ואחד 

  
   והמ3 שהיה יורד לכבוד שבת.קרב3 הביכורי	 

שתי ", שראל הצטווה להקריב כקרב� ציבור את הביכורי�ביו� החמישי� ע� י. החינו� לרצו� לקבלת התורה מופיע באופ� נוס�
�הקרב� המיוחד הזה נועד להזכיר את ההופעה של ". ְ?ֵני ֶעCְרִֹני	 ,ְ?Aִַי	 ְ&נ#ָפה ֶלֶח	 "0שאפויות מהתבואה החדשה " הלח

התורה מספרת ". לח�שתי "שמשמעותו היא " ֶלֶח	 ִמְ?ֶנה"ע� ישראל קיבל לכבוד כל שבת . לכבוד השבת" מ�"ירידת ה
שישראל " שתי הלח�". " ָהֵאיָפה ה#אֲעCִִריתְוָהעֶֹמר "והיא מוסיפה לספר , "ְ?ֵני ָהעֶֹמר"של המ� היו בכמות של " שתי הלח�"ש

 0 שישראל מקריבי� בחג השבועות ה� באותה המידה " שתי הלח�"ו; "ְ?ֵני ֶעCְרִֹני	"קיבלו במדבר לכבוד שבת היו בכמות של 
  .4"ֵני ֶעCְרִֹני	ְ?"
  

הגאולה .  כדי שישבתו מהמלאכות ויהיו לה� פנאי לעסוק בתורה0" שתי לח�"שהוא נות� לה� , ה הודיע לישראל במדבר"הקב
 �לא נתאוו ): "מלכי� יבהלכות (� "רמבכ� מבואר ב". שבת מ� המלאכות"שלעתיד תבוא לאותה מטרה והיא תהיה ג� כ

כאשר ישראל ". כדי שיזכו לחיי העול� הבא...  בתורה וחכמתה	פנויי אלא כדי שיהיו ...החכמי� והנביאי� ימות המשיח
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 �תוכ� ה� רוצי� להגיע לגאולה 0 ה� מגלי� שבתו�, זהה למנת המ� הכפולה שה� קבלו לכבוד שבת" קרב� ביכורי�"מקריבי
  .ועיסוק בתורה" שבת מ� המלאכות"גאולה שתהיה תקופת פנאי של . כזו

אול� זו לא התכלית של בני ; וה� מקריבי� את ביכורי הקציר והליקוט,  לאר� ישראל כדי לעסוק בקציר ובליקוטישראל נכנסו
 0ובעקבות גילוי הרצו� הזה "!! בתורה וחכמתה"ולעסוק " �פנויי"התכלית של בני האד� היא להיות . האד� עלי האדמות

  .ה נות� לע� ישראל את התורה"הקב
  

  "שבת" והחזו3 של ה–ר קרב3 העומר וימי העומ
  .  מבצבצת ג� מבעד ללשו� התורה ביחס לקרב� העומר וביחס למצוות ספירת העומר0" שבת מ� המלאכות"השאיפה אל ה

אול� מכיוו� שהחזו� של ימי הספירה הוא הפסקת . טוב הראשו� של פסח0 ממחרת היו�העומרהתורה מצווה לקצור ולהקריב 
 התורה 0 " שבת מ� המלאכות"טוב הוא במידה מסוימת 0ומכיוו� שיו�; "מ� המלאכות שבת" העצמית וההגעה לההתעמרות

�  "!!ַהBַָ�ת#ְסַפְרֶ&� ָלֶכ� ִמBֳָחַרת  "0 "!! שבת"טוב הזה 0 מכנה את היו
אול� מכיוו� שהחזו� של ימי הספירה . בתקופה שמ� הפסח ועד חג השבועות יש מצווה לספור ימי� ויש מצווה לספור שבועות

 התורה 0מתאי� ג� ככינוי לשבוע " שבת"ומכיוו� שהש� ; " מ� המלאכותשבת" העצמית וההגעה לההתעמרותהוא הפסקת 
 �  "!! ְ&ִמימֹת ִ&ְהֶייָנהַ?ָ�ת!תֶ)ַבע  "0"!! שבתות"מכנה כא� את השבועות שסופרי� בש

  
   תלוי בעבודתנו ולא בתארי�.זמ3 מת3 תורתנו 

ואילו ; שבתורה נראה לכאורה שחג השבועות הוא חג של החיבור אל העבודה ואל הארציות, וכזכור בתחילת הדברי� הקשנ
 לא  בהר סינית� תורהבסיוו� ואילו מ'  שפעמי� שחג השבועות חל בה,הקשנו". זמ� מת� תורתנו"ילה הוא נקרא בסידור התפ
  ?"תנו מת� תורזמ�"כמזוהה  וא� כ� מדוע חג השבועות ! לכל הדעותזההארע בתארי� 

  
 ובהבנת המשמעות שחג השבועות מגיע דווקא לאחר ספירת ימי� ושבועות מהקרבת עמראול� לאחר שעיינו במשמעות המילה 

אנו מביני� שהתורה קושרת את התקופה שבי� פסח לעצרת לתקופת החינו� שישראל עברו מיציאת מצרי� עד הגיע� . העמר
וה� התחנכו ג� .  בעצמ� וללקט ליקוט מיותרמלהתעמר ולחדול ומרבעישראל התחנכו אז למדוד את המ� . למת� תורה
  .ולהגות בתורה) הליקוט (העמור מ3 כליל לשבות לשאו� – ")ָהעֶֹמר ְ?ֵניֶלֶח� ִמְ)ֶנה " ("שתי הלח	"באמצעות 

  
 �הוא מביע !! פ�אול� הוא מביע דווקא את ההי;  הוא קרב� שבא מהחיבור אל העבודה והארציות0 שתי הלח� 0 קרב� הבכורי

 � מת� זמ� "0ולכ� חג השבועות נקרא בסדור התפילה .  ולקבל את התורה0 העצמית ההתעמרותאת הרצו� להשתחרר מה� ומ
  ".תורתנו

  
�;  ישראל לא קבלו עדיי� את כל התורה0אול� ג� ש� ; ואמנ� מת� תורה הראשוני שהיה בהר סיני היה מלווה בקולות וברקי

 ישראל קבלו רצו� חזק לקבל עוד 0במת� תורה הראשוני . ר סיני כדי להוריד לה� את יתרת התורהומשה עלה לאחר מכ� לה
מכשירה " ספירת העומר"העבודה של !!  א� בלא קולות וברקי�0 והתעוררות דומה חוזרת על עצמה כל שנה !! ועוד מ� התורה

�,  בחג שבועות שבא לאחר מכ�.ו� לקבל את התורהנוטעת בו את הרצוהיא , בלב כל אחד את ההכרה שימיו בעול� ה� ספורי
  .ה נוטע ונות� בו בצנעה רצו� חזק לקבל עוד ועוד מ� התורה"הקב

  
________________________________________________________  

  
; )ה אמרי ליה"ב ד,  ד� פזמסכת שבת(א "חידושי הריטבנידו� כבר ב" זמ� מת� תורתנו"בסיוו� לבי� חג שבועות בתור ' הקשר שבי� ה   1

 )ה ונראה משו�"סימ� מב ד(ת עונג יו� טוב "שווב; )סימ� צו(ש "ת הריב"שווב
� ל. ... ַו3ָבֹא# ָמָרָתה"   2@ָ � )שמות טו" ( ְוָ)� ִנRָה#חֹק �ִמְ?Eָטָ)
3   �, ארבעי� ושמונה, ארבעי� ותשעה: י� פוחת במנ–סופר את הימי� שנותרו לו עד המאורע , אד� שמצפה למאורע שמח, בנוהג שבעול

ולפיכ� הוא נדחק להסביר מדוע ; הסביר שספירת ימי העומר היא לקראת מת� תורה שבחג השבועות) ו"מצוה ש(ספר החינו� . 'וכו

 ֶחְרֵמ) ֵמָהֵחל "–אלא ספירה ממאורע ; הספירה אינה ספירה אל מאורע, אול� לפי מה שהתבאר. הספירה אינה במניי� פוחת והול�

באי� על חשבו� הימי� שהוא ,  התבואהבעימורוהיא נועדה להפני� בלב האד� שהימי� שהוא מנצל , מטרת הספירה שונה". ַ*Gָָמה

 .צרי� לחפש בה� את המשמעות האמיתית שלמענה הוא נברא
היו מקריבי� יחד עימו כבש , את העומרכאשר היו קוצרי� ומקריבי� . הרמז שבגילוי הזה נמצא כבר ביו� הראשו� של הקרבת העומר   4

ואלו המנחה של , כל המנחות של הכבשי� ה� של עישרו� אחד. והמנחה שהיתה מובאת יחד ע� הכבש הזה היתה יוצאת דופ�; לעולה

ומה שמרומז בקרב� של היו� הראשו� מודגש באופ� בולט בקרבנות המיוחדי� של היו� ". שני עשרוני�"כבש העומר היתה של 

והיה קרב� מיוחד שאי� ; "Dִיל ֶאָחד"למרות שהקרב� הרגיל בחגי� הוא " ְ?ָנִי	ֵאיִל� "היו מקריבי� "  הלח�שתי"בנוס� ל. ישי�החמ

 �  ". ְכָבִ@י�ְ?ֵני" שהיו 0" שלמי צבור"דומה לו בשאר החגי
  
  
  

  ה"בנימי3 בוני	 ע' ר רחל בת ר"נ אמו"לע
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  )א"מתו� ח(

   enedSw ,Malmo                      שוודיה, למומ
  א"תנש, בטש

  )2%עד (יות שאחוז החלב בה	 נמו� די3 הלח	 הנאפה בתנור שאפו בו עוגות חלב

  אלהש
אבל רוב הלח� . יש לחמי� הנאפי� בתנורי� ובמכונות שאי� בה� שו� מגע ע� חלב, גדולה שמשתמשת רק בשומ� צמחי אפייהמ

אבל לא באותו (אבל נאפה בתנורי� שאופי� ש� לח� ע� חלב ,  שאי� בו חלבמה הדי� של הלח�: השאלה. הנאפה ש� מכיל חלב
�י שאלתי את הממונה ש� על המאכלי� והוא אמר לי שהאחוז הכי גבוה נא? וג� על אות� תבניות שנאפה ש� לח� ע� חלב, )הזמ

אבל , ו שאי� בה� חלבהא� אפשר לדו� את הלחמי� האל. 0.29%ובעוגות זהו , 1.59%של אבקת חלב המצוי בלחמי� זה 
לח� העשוי בצורת חלה לשבת שהרבה מהיהודי� רוצי� , בי� הלחמי� האלו? "פארווע"שעשויי� בתנורי� ובמגשי� האלו כ

  .אבל כמוב� א� זה חלבי אז לא יוכלו לקנות אותו לאכול בשבת ע� בשר. לקנות
  
  שובהת
  : ע� בשר בהתקיי� התנאי� הבאי�מותר לאכלו 0דבר הלח� הנאפה בתבניות שאופי� בה� לח� חלבי ב
  .12%שיעור אבקת החלב בעיסת הלח� הוא אמנ� פחות מ  . א
  .2במקביל אפייה של לח� חלבי באותו תנור ל לא מתבצעת"בזמ� אפיית הלח� הנ  . ב
  .3דפנות התנור והתבניות נקיות מנטפי� של עיסת חלב בעי� 0ל "יש הקפדה על כ� שטר� אפיית הלח� הנ  . ג
שאחר אפיית הלח� , ממחזור שני של אפיית הלח� הרגיל, קרי". תנור שני"רצוי להקפיד על קניית הלח� מ, דת האפשרבמי  . ד

  .4החלבי
  

_________________________________________________  
  
. ב ).'סעי� ו, ד"צ' ד סי"א יו"רמעיי� (נ "בהיתר לא שיי� חנ. א: ג נית� לקבוע בוודאות שכמות אבקת החלב בלח� השני בטל בשישי�"בכה   1

' ש סי"ובפת. ד"ק כ"ס, ב"צ' ז סי"ט' עי(חישוב שיעור החלב הנפלט מהקדירה לעיסת הפרווה נעשה לפי השיעור המדומע בעיסת החלב 
  ).ב"ק כ"� ש� ס"ובש. 'סעי� ו, ט"צ' א סי"עיי� רמ(וממילא מותר לאוכלו ע� בשר ). 'ק א"ס, ה"צ

2   �שלא , ובוודאי. שבתנורי� בזמנינו יש לחוש לזיעה העולה ממאכל אחד ונבלע במשנהו) דועו' מ' סי, א"ח, ד"מ יו"אג (שכ� כתבו האחרוני
  .שיש שישי� בעיסה כנגד חלב שבכל הלח� האחר, נוכל לקבוע בוודאות

ושיירי� שעל (שו� תערובת חלב ואילו בזה שבתבניות עושהו לחלבי ג� בלאו הכי מ, הוא מטע� דלעיל 0לגבי עיסת חלב שעל הדפנות    3
  ).אלא להיוותר בשוליו, כיוו� שאי� דרכ� להתערב בכל עיסת הלח� השני, קשה לתלות שיתבטלו ברוב 0תבנית מאפייה קודמת ה

 שעה מאז 1/3על ידי זה מובטח שעבר . שיוצאת ונבלעת בלח� הרגיל, תנאי זה מצטר� להסיר החשש לזיעת חלב הבלועה בדפנות התנור   4
, ט מותר בבישול"ט בר נ"שנ 0' סעי� א, ה"צ' סי, ד"יו 0ובצירו� דעת המחבר . כליבו� קל שמהני בהיתרא ונית� להקל שיהיה, אפיית החלב
שהסיקו מבפני� אי� לחוש ) 'ז' סי, ד"יו, ה"ח, הובאו ביביע אומר(כ באב� יקרה "ובצירו� מש, ג שאי� זיעה באוכלי�"כ הפמ"ובצירו� מש

  .ועוד כתב ש� שבאפייה אי� לחוש לזיעה. א� יש גו� חימו� בחלק העליו� של התנור, ט"נ' יס, א"ח, ד"מ יו"וכ� כתב באג. תלזיעה הנשרפ
  

  
  ,בש� צוות המשיבי� ובברכת התורה

  

  הרב משה ארנריי�          הרב יוס� כרמל
  ראשי הכולל

  
�  :אני מאשר ג
   שאול ישראליהרב

  

  

  

   ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  

  

  ' ו.'חלקי	 א, "במראה הבזק"ת "שו
התשובות . השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. תשובות לשאלות מרבני הגולה

" שלח� ערו�"הספרי� עוסקי� בארבעת חלקי ה". דרכיה דרכי נע�"מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר� של 
         ".תורת חיי�"� את התורה לתו� ניסיו� לקחת בחשבו� ג� את החלק החמישי ההופ

 �  )0205371485' טל(   )לח$ לקניה( S 360במקו� =  300 מחיר מבצע לששת הכרכי
   480Sמקו	 ב S 400מחיר מבצע לששת הכרכי	 !  במהדורה מהודרת"במראה הבזק"ת " שו!!!חדש

  


