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 ה"למה קבעו שלש רגלים כדי להודות להקב« 
"אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם  )כג, לט(בפרשתינו כתוב 

בואר בלשון ומוגו',  "את תבואת הארץ תחגו את חג ה' שבעת ימים
חג ר נקראים בתוא ,כי שלש הרגלים פסח שבועות וסוכות ,הכתובים

את חג המצות תשמור וגו'  טז( –)שמות כג, טו האסיף, כדכתיב והאביב הקציר 
חג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג למועד חודש האביב, ו

מופיע תוארים אלו כן ו .האסיף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה
 .כי תשאבפרשת 

את מצות  תשל החגים מוזכרים כאשר התורה כותב הללושמות 
והנה כלם "בזה"ל:  )שמות כג, יז( וכתב הרמב"ן ,העליה לרגל שלש פעמים

לתת בהם הודאה לאלהים, שהוא שומר חקות  ,כל מעשיו מן השדה באספו
רעבה מלא טוב. שמים ומוציא לחם מן הארץ להשביע נפש שוקקה ונפש 

, שהוא האדון המפרנס עבדיו, ובנטלם פרס 'אל פני האדון ה''וזה טעם 
 .ן"הרמב ", עכ"ליצום. והנה אל פני כמו לפנימלפניו יבאו אליו לראות מה 

מלבד מה שהם זכר ליציאת מצרים  –בדבריו שהשלש רגלים ומבואר 
מיוחדים מחמת זמן  הרי שהם חגים –וחג השבועות הוא חג מתן תורה 

 העונתי שהם חלים בהם.

ן, וכמו שכ' "מקומות בדברי הרמבמתבאר בעוד כמה וכמה והענין 
שפי'  י", שמביא פי' רשל הפסוק באספכם את תבואת הארץעבפרשתינו 

שיהא חודש שביעי זה בזמן אסיפה מכאן שנצטוו לעבר את השנים שאם 
. ומוסיף על זה אין העבור פעמים שהוא בא באמצע הקיץ או החורף

שתעשה החג באסיפת  ,עבר את השנים" ו ז( ,)פרק טוולשון ת"כ בזה"ל: "
לא  ,מגרנך ומיקבך מגרנך"תלמוד לומר  ,יכול באסיפת כל הפירות ,הפירות
תלמוד לומר  ,י באספך מגרנך יכול מקצתא ,ומיקבך לא כל יקבך ,כל גרנך

הא כיצד השתדל לעבר את השנה שתעשה  ,באספכם את תבואת הארץ
 ".החג ברוב אסיפת כל הפירות

אבל שם לימד על האביב  )ר"ה כא(דש האביב ובור מחילמדו העוכבר "
על שלשה דברים ' )סנהדרין יא(שכך שנו חכמים  ,וכאן לימד על פירות האילן

והנה העבור  ',אביב ועל פירות האילן ועל התקופהמעברין את השנה על ה
אבל ענין שיטת הכתוב שיאמר אלה  ,נלמד מאליו שהחג הזה בזמן אסיפה

 ,מועדי ה' אשר תקראו אותם כלם מקראי קדש להקריב בכולם אשה לה'
אכן ביום חמשה עשר לחדש השביעי הזה בעבור שהוא עת אספכם את 

 ."תבואת הארץ תחוגו את חג ה' בשבעת ימים

והוסיף לומר בכאן ביום הראשון שבתון וביום הרמב"ן וכותב: "יף ומוס
ואמר עוד  ,)פסוק כד(השמיני שבתון שתשבתו ותנוחו בהם כאשר פירשתי 

שתוסיפו לשמוח לפני השם בלולב ואתרוג שבעת ימים כי הוא זמן שמחה 
פניו שברך השם אותך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח ל

וטעם תחוגו את חג ה' שתחוגו לפניו לתת הודאה לשמו על מעשיכם אוסף 
 עכ"ל. ."כי בא

שביאר את טעם הקרבת שתי הלחם בחג  )כג, יג(בדברי הרמב"ן וע"ע 
חמץ תאפינה. צוה הכתוב שתהיינה חמץ לפי שהם תודה השבועות וז"ל: "

 ".יבוא על לחם חמץלשם כי חקות קציר שמר לנו וקרבן תודה 

הם חגים גם  ,רגליםה לששהוא,  ל"ן הנ"מכל דברי הרמבבאר שמתה מ
רמב"ן ה ביתר שאת בדברי ומפורש כן ,תובומשום ההודאה לה' על שפע ט

 שחייבין כל" :ל"בזה שכתב בתוך דבריו )דברים טז, ח(בסוף פרשת ראה 
וג שם ישראל ללכת בשלש הרגלים האלה אל המקום אשר יבחר ה' ולח

לשמור לפניו להודות על כל  ,נתן לו ראיש במתנת ידו כברכת ה' אש
 הטובה אשר גמלנו כרחמיו וכרוב חסדיו".

 שנוודאי שין, שהרי "להתבונן היטב בדברי הרמבריך צכל זה אחר ו
ה על זה שהוא זן ומפרנס את כל "חשיבות גדולה לייחד זמן להודות להקב

 ,עד כדי לקבוע שלש ימים טובים נפרדים כאןאולם מ ,בשפע באי עולם
ולמה יחסה התורה חשיבות כה רבה לענין זה עד  לכאו' המרחק עוד רחוק,

 .העליה לרגלשלש רגלים האלה וכדי קביעות מצות 

 ?במנחת העומרה הגדול זכותמהו ה« 
דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי " )כג, י( בפרשתינו כתוב ,והנה

ר מתבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את ע
למה שינתה התורה כאן , 'באר יוסף'הוהק' ראשית קצירכם אל הכהן", 

והיא  ,הוא רק מדה מדברית 'עומר', הלא בשם 'עומר' ותולקר מנחה זוב
והעומר 'בשלח  שתרפבי כאן, וכן כתיב "עשירית האיפה כמו שכתוב ברש

ה, ר זה של עשירית האיפוכל המנחות היו בשיעו, 'עשירית האיפה הוא
כ "לשון זה נוקטת התורה תמיד כשהיא כותבת את שיעור המנחה, ואו

ר הארץ' נוקטת התורה הק' וקוראת ן במצות הבאת 'ראשית קצילמה כא
 .לה בשם מנחת 'העומר'

 על מנחת עומר הזו, יותרדברים מופלגים  שאנו מוצאים ,היאאמת וה
 )פרשה כח( מדרש רבהבשאר מנחות שבתורה, שכן אי' מה שמופיע אצל מ

שעל ידי מצות העמר זכה  ,מצות העמר קלה בעיניך אל תהי"ר' יוחנן אמר 
ונתתי לך " )בראשית יז, ח(אברהם לירש את ארץ כנען, הדא הוא דכתיב 

זה  ,, ואיזה"ואתה את בריתי תשמר" )בראשית יז, ט(, על מנת "ולזרעך אחריך
בעיניך, מצות העמר. ריש לקיש אמר לעולם אל תהי מצות העמר קלה 

שעל ידי מצות העמר עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין איש לאשתו, הוי 
 ".אומר בזכות קמח שעורים

מר רבי אבהו ורבי סימון ורבי יהושע בן א" :ממשיכה ואומרתוהמדרש 
ויבא גדעון והנה " )שופטים ז, יג(לוי, היא שעמדה להם בימי גדעון, שנאמר 

והנה צליל לחם  ,ויאמר הנה חלום חלמתי ,איש מספר לרעהו חלום
עליהם  (נתרוקן-) , מהו צליל לחם שערים, רבנן אמרי על שצלל"עריםש

לחם שעורים, ואיזו זו אותו הדור מן הצדיקים, ובזכות מה נצלו, בזכות 
 ".מצות העמר

רבי שמואל בר נחמן היא שעמדה להם בימי חזקיהו, הדא הוא אמר "
" )ישעיה ל, לב(דכתיב 

, וכי יש מלחמת תנופה באותו הדור, "
הוי אומר זו מצות העמר. ורבנן אמרו היא שעמדה להם בימי יחזקאל, הדא 

רבי חמא בר רבי " ואתה קח לך חטין ושערים." )יחזקאל ד, ט(הוא דכתיב 
בה בהן יר ,ין. רבי שמואל בר נחמן אמרבה בהן שעוריר ,חלפתא אמר

 "., וכו'(שזה שעורים-) דברים שהן מריצין לבני מעים

לוי אמר היא שעמדה להם בימי המן, דאמר רבי לוי כיון שראה רבי "
אני שאין רשע זה בא  מרדכי את המן בא כנגדו והסוס בידו, אמר דומה

אמר להם במה אתם עוסקים, אמרו לו במצות העמר , וכו' אלא להרגני
להון הדין עמרא במאי הוה שהיו ישראל מקריבין במקדש ביום הזה. אמר 
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הות טימי , אמרו לו דשעורין. אמר להון וכמה (ממה היה עשוי-) דדהב או דכסף
, אמרין ליה סגין (?מה היה משקל השעורים, עשרה ככרי כסף-) דידיה בעשרה קנטרין

. אמר להון קומו דנצחו עשרת מנכון לעשרת (עשרה מעים-) בעשרה מנין
וכו', עיי"ש במדרש שמאריך עוד בהמשך  אלפים קנטריא דכספא.

 .השתלשלות הסיפור

בזה ביאור, במה גדול כל כך זכות העומר שהוא עשירית האיפה וצריך 
מה שלא מצינו כ"כ  -אל בכל הדורות שעמד להם לישר –קמח שעורים 

 .בשאר הקרבנות והמנחות

 ?ת שב'עומר' של ה'מן'"בא להזכיר את השגחת השי מנחת העומר« 
 ,רבי ברכיה, אמר הקדוש ברוך הוא למשהאמר " ויקר"ר כח, ג()במדרש אי' 

כשהייתי נותן לכם את המן הייתי נותן עמר לכל  ללך אמר להם לישרא
עמר לגלגלת, ועכשיו שאתם  )שמות טז, טז(אחד ואחד מכם, הדא הוא דכתיב 

א שאינו נותנים לי את העמר אין לי אלא עמר אחד מכלכם, ולא עוד אל
 של חטים אלא של שעורים, לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם

אמר "בזה הלשון  )אמור דף צז:(", עכ"ל, וכן אי' בזוה"ק "והבאתם את עמר"
קודשא בריך הוא, אנא יהבית לכו מן במדברא, מההוא אתר דאקרי שמים, 

הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, ואתון  )שמות טז(דכתיב, 
 ."מאי שעוריםמקרבין ק

העומר יש לו קשר ויחס עם  תמכאן שהקרבמבואר 
אותו ומבאר  .המןשקיבלו כלל יותר מ עומרשיעור ה

והענין בזה הוא כי כל ארבעים שנה בזה"ל: " 'באר יוסף'ה
את המן יום יום  שהיו ישראל במדבר הוריד להם הקב"ה

עומר לגולגולת לחם מהשמים, ולא העדיף המרבה 
והממעיט לא החסיר, וביום הששי נתן להם לחם משנה 

)עירובין ובגמרא  )בשלח(שני העומר לאחד, ואמרו במכילתא 

'מכאן אמרו האוכל במדה זו הרי זה בריא ומבורך,  פג:(
פחות מכאן מקולקל במעים יותר מכאן הרי זה רעבתן, 

רד להם המן ישר מן כל מקום מסעיהם וחניותם יוב
מן תיכף לאכילה, ואף שהיה מאכל גופני וזהשמים מוכן ומ

היה ג"כ מזון רוחני לחם  שטועמים בו כל הטעמים,
, וכל זה )כמ"ש כ"ז ביומא עה עיי"ש(אבירים שנבלע בכל האברים 

בא לידם בלי שום עזר וסיוע מבן אדם, אלא ישר מן 
סקים בתורה ועבודת השי"ת במנוחה השמים, והיו עו

ושלוה בלי שום עמל וטורח לפרנסתם ולמחייתם, ובזה 
ראו כולם והכירו וידעו נאמנה כי הכל בא להם מיד 

שהוא הזן ומפרנס ומכלכל אותם בכבוד ונחת, וכן  ,השי"ת
התמיד הדבר ארבעים שנה במדבר הגדול והשמם באין 

האמונה  חריש וקציר ושום צומח, כדי להשריש בלבם
הטהורה והבטחון החזק כי השי"ת הוא המשגיח על כל 
בריותיו מקטנם ועד גדולם, לזונם ולתת להם כל 

 צרכיהם."

עכשיו כשיכנסו לארץ ויפנו איש איש לנחלתו "אבל 
ולשדהו לעבדה בחרישה זריעה וקצירה ודישה, וכל עבודה בשדה והארץ 

ו, ועל ידי זה אפשר תתן יבולה ועץ השדה יתן פריו ויתברך במעשה ידי
הבטחון הלוך וחסר, וכל  ויחלששלפי הטבע תתרופף מעט מעט האמונה 

מה שראו בעיניהם בהיותם במדבר יעומעם במשך הזמן וישכח מלבותם, 
רבות הזמן יוכל לעלות על דעת האדם ח"ו לומר כי בכח ובחיל יגבר וב

התורה  איש ויד חרוצים תעשיר לאסוף הון רב, וממילא ירפו ידיהם מן
 ".ה ארעית ומלאכתם קבע ועיקר חלילהלעשות

ן צנצנת אחת מלוא העומר מן תזה נצטוה משה מהקב"ה לימטעם "
ובימי ירמיהו כשהיה מוכיחם  ,(, לג)שמות טזלמשמרת ככתוב בפרשת בשלח 

למה אין אתם עוסקים בתורה והם אומרים נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה 
 ,אמר להם אתם ראו את דבר ה'הוציא להם צנצנת המן ו ,מהיכן נתפרנס

שמעו לא נאמר אלא ראו בזה נתפרנסו אבותיכם, הרבה שלוחין יש לו 
 "למקום להכין מזון ליראיו, כמבואר כ"ז במכילתא והובא שם ברש"י.

כיון שצנצנת המן היתה עומדת לפני ולפנים בקודש הקדשים, אולם "
העם שיעשה ולא יראה לעיני כל, גם אין בזה שום פעולה מעשית מצד 

עליהם הרושם המקווה בפנותם למלאכתם בשדה וכרם, לזאת באה ג"כ 

ולכוונה להביא מנחת העומר, המצוה הזאת של העומר וצונו בזה השי"ת 
שיהיה לזכרון המן שהיה  , כדיקראה התורה את הקרבן הזה בשם 'עומר'זו 

זמן הבאתו הוא ממחרת השבת שהוא כן במדבר מדת העומר לגולגולת, ו
 רבועמ לואכיו (יג-יב יהושע ה,)ששה עשר בניסן שאז פסק המן, כמו שנאמר 

 תרחמן ממת הבשיו .הזם הוים הצעי בלוקת ווצח מספת הרחמץ מראה
ץ רת אאבותמ לואכין ול מארשי ינבד לה עויא הלץ וראר הבועם מלכאב
 ,לכן נצטוו ישראל שלא לאכול משום תבואה חדשהו, "יאהה הנשן בענכ

או בששה עשר בניסן את עומר ראשית קצירם יבי גם שלא לקצור עד אשר
מוליך ומביא למי  )סוכה לז:, מנחות סב:(אל הכהן להניפם לפני ה', ואמרו בגמ' 

)למי שארבע שהארבע רוחות שלו מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו 

לאמר דזה העומר  - רוחות שלו, מצוה זו אנו עושים לשמו כן מראה בהנפתו, רש"י סוכה שם(
אנו  ,שעורים שהוצאנו מן הארץ ע"י עבודה ועמל ורוב טורח ויגיעהשל 

מודים ואומרים שהוא כולו להשי"ת בורא שמים וארץ וארבע רוחות ורק 
לה' הארץ ומלואה, וכמו עומר המן שהיה יורד מהשמים היה כולו מיד 
השי"ת כן גם העומר הזה שאנו מקריבים אנו מיחסים ומכירים שהוא כולו 

 א לחם מן הארץ להחיות בהם נפש כל חי."ד ה' המוצי

הטעם באה מצוה זו ביום ט"ז בניסן שבו נפסק המן, כדי ולזה "
להסמיך עומר זה לעומר המן, לומר שאלו שני העומרים 
שניהם שוים כאחד, שהם כולם רק מיד ה', וכן שוים ה' גם 
לענין הזה, דכשם שבמדת המן שהוא עומר לגלגולת 

שהאוכל במדה זו הוא בריא  בין פג:()עירואמרו בזה בגמ' 
ומבורך יתר על כן רעבתן, כמו כן צריך להתנהג גם 
באכלנו מלחם הארץ שתהא האכילה במדה וכדי שביעה 
ולא כרעבתן, אלא רק במדה הנכונה להיות בריא 

 ומבורך."

לפי את ביאורו המאלף בזה"ל: " 'באר יוסףה'ומסיים 
הוא שישראל  המבואר שתכלית כוונת מצות העומר

ת מצבם בזמן אכילתם ם ולבם אישימו תמיד נגד עיניה
שהוא יסוד ושורש האמונה והבטחון  ,מן במדבראת ה

הן  ,ויתנהגו כאותן הימיםושכל ימי חייהם ילכו  ,בהקב"ה
במזונם ומחייתם שיהיה במדה והסתפקות והן לקדש 
עצמם בכל דבר עד שיתעלו על ידם, גם כל הדברים 
הארציים להיותם רוחניים עילאיים, ובזה יהיו תמיד 
באמונה ובטחון לכלכל כל מעשיהם רק לתורת ועבודת 
השם כאותו הזמן של הארבעים שנה שהיו במדבר והיו 

 ".על שולחן אביהם סמוכין

, יובן ויונח לנו ע"פ זה מה ארתבשנה מ כלי לפו
שהפליגו חז"ל בזו המצוה וזכותה כל כך עד שאמרו 
שבזכות מצות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען 
ובזכותה זכו ישראל לירש את הארץ והיא שהצילנו בימי 
גדעון ועמדה להם בימי חזקיהו ובימי יחזקאל ובימי 

ר וכמבואר כ"ז בדברי חז"ל המובאים בריש מרדכי ואסת
דברינו, כי אמנם המצוה הזו הנעשית בכוונתה הרצויה 
ומילוי תכליתה גדולה היא שעל ידה יזכו ישראל לירש את הארץ ולהצילם 

 עכ"ל. מכל צרותם ולעמוד להם לעזרתם."

 !!!יסוד האמונה - ההכרה בחסדי ה'« 
ביאור כל ענין הקרבת העומר ניתן להבין בטוב טעם ודעת ענין אחר ו

ה, וכמו שמבארו במתק לשונו "קביעת שלש רגלים לצורך הודאה להקב
 :ל"וז, ר' שמחה זיסל ברוידא זצ"ל()מהגאון 'שם דרך' בספר 

כי ההכרה בחסדי השי"ת  הקציר והאסיף, קובעים חג לעצמם,"האביב 
הינה מיסודות האמונה  ,שהוא עיקר ההלל הגדול ,הנותן לחם לכל בשר

אפסניה לעבדיו והנהגת שנאמין בהשגחת השי"ת בחילוק  ,ןוהבטחו
העולם לפי חוקים הדרושים כדי לגדל ולהצמיח, ונבחין בכל טובה בפני 

כי חג ה"אביב" הוא ההכרה בהשגחתו בזריעה וטובתו בקצירה  ,עצמה
מביאה להכרה ב"חג הקציר", ואחר כך כשזוכים לאסוף הכל ולראות 

ו בחג האסיף, וחגים אלו באים ללמדנו תורת פירות, מכירים ומודים בטובת
האמונה בהשגחת השי"ת וההשקפה שלא כוחי ועוצם ידי עשו את החיל 

 " עכ"ל.הזה.

כי ההכרה בחסדי ..."

השי"ת הנותן לחם 

לכל בשר, שהוא 

עיקר ההלל הגדול, 

הינה מיסודות 

האמונה והבטחון, 

שנאמין בהשגחת 

השי"ת בחילוק 

אפסניה לעבדיו 

והנהגת העולם לפי 

חוקים הדרושים כדי 

צמיח, לגדל ולה

ונבחין בכל טובה 

 "...בפני עצמה


