
"והניף את העמר לפני ה' לרצנכם ממחרת השבת יניפנו הכהן"

בקצרה: הפסוק מדבר על הקרבת עומר התנופה ביום השני של פסח, עם תחילת ספירת העומר. נקרא עומר התנופה משום 

שהיה הכהן מניף אותו לארבע רוחות השמים לפני שהיה מגישו אל המזבח. קורבן עומר התנופה קשור לאיסור חדש, האיסור 

לאכול תבואה חדשה עד לאחר הקרבת עומר התנופה.

מה טעם הקורבן, ההנפה ואיסור חדש?

ספר החינוך, בשרשי המצווה, מתאר את טעם קרבן העומר כהבעת תודה לקב״ה על התבואה. ראוי לאדם לומר תודה לפני 

שהוא אוכל מהתבואה החדשה שניתנה לו אף היא בחסד.

הקרבת  ע״י  וזאת  ה׳,  עבודת  האמיתית,  לתכלית  האדם  את  לחנך  מטרתם  חדש  ואיסור  שהקרבן  מפרש  עראמה  יצחק  ר׳ 

והקדמת האמצעים הפיזיים לעבודת ה׳. ההנפה מראה לאדם את האמצעים שנתן לו הקב״ה לעבודתו והדגשה שאלו אמצעים 

ולא תכלית בפני עצמה.

הזה,  היבול  את  לי  נתן  ידי״  ועוצם  ״כוחי  אדם  יאמר  שלא  וע״מ  הטוב  הכרת  משום  הם  והאיסור  הקרבן  כי  מלמד  האלשיך 

בדומה לאיסור אכילה לפני שחרית, שנראה כמקבל מלכות שמים לאחר שסיים להתגאות בסעודתו. ועל טענת המקריב כי 

״מדוע עלי להביא את העומר, שהינו הכרת הטוב ל-ה׳, לכהן שאף הוא עבד ה׳ כמוני?״ מורה התורה לכהן להניף את העומר, כאומר למקריב שבא עומר זה ל-ה׳ ולא 

לכהן. 

"שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לה'"

הפרשה עוסקת בחיוב הקדושה של העובדים, הכוהנים, ושל העבודה עצמה, הקורבנות. על הכהנים להיות תמימים ועל הקורבנות להיות תמימים. לאחר שפסלה התורה 

קורבנות עם מום, נפסלים קורבנות מפאת גילם הצעיר, לפני שמונה ימים. ומה פשר ההוראה שלא להקריב לפני גיל 8 ימים?

יומו השמיני, הוא חלש. על כן המילה היא ביום השמיני, כשהגוף מתחזק מעט וכנ"ל  הרמב"ם ממשיך את הקו הקודם של הפרשה: תמימות הקורבן. בעל חיים, עד 

הבהמות. 

ספר החינוך גם מכוון לתמימות הקורבן אך לא מטעם שלימות העבודה מול הבורא אלא "בכוח הפעולה יתעורר האדם להכשיר מעשהו", דהיינו הידור המצווה מושך את 

האדם כלפי המצווה והבורא. כפי הכלל הידוע אחרי הפעולות נמשכים הלבבות.

במדרש פירוש נוסף וגם הוא מוכר בעניין מילה ביום השמיני: אין להביא קורבן )ובאופן זהה אין לבצע מילה( לפני שעוברת עליו השבת. על השבת לעבור לפני הבאת 

הקורבן, שהאמונה בחידוש העולם ובהשגחת האל קודמת למעשה הקורבן עצמו וכך יגיע המקריב בכוונה תמימה.      

                

                           שבת שלום!

קצר ומעניין לפרשת השבוע

19:06 הדלקת נרות 
19:15 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
18:00 מנחה  
20:00 ערבית  
20:03 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת אמור
בס"ד | שקיעה: 19:26 | סוף זמן קריאת שמע: 9:12 | ו אייר התשפ"ב | שבת שלום!



עדכונים נוספים

אימון  כושר קרבי לנוער בבית הכנסת הקהילתי
12- לגילאי  )בנים(  לנוער  קרבי  כושר  אימון 

מעוניינים  שמואל.  שילה  מייג'ור  בהנחיית   20
 50 כ-  של   סימלית  בעלות  שבועי  אימון  לפתוח 

להירשם  נא  המעוניינים  כל  בחודש.    ₪
לפרטים  הווצאפ.  שבקבוצת  הקישור  דרך 

.0546629744 שמואל  שילה  נוספים: 

נתי  של  הרצאה  הזיכרון:  יום  מאירועי 
מלחי - "גיבור בעל כורחו".

 - תחללו"  "ולא  הכפילות  בטעם   | נחמה  גיליונות 
"ונקדשתי" - שאלות ברש"י 

תֹוְך  ּבְ י  ּתִ ׁשְ ְוִנְקּדַ י  ָקְדׁשִ ם  ׁשֵ ֶאת  לוּ  ְתַחּלְ פסוק ל"ב: "ְולֹא 
ָרֵאל". ֵני ִיׂשְ ּבְ

רש"י: ד"ה ולא תחללו: ...ממשמע שנאמר "ולא תחללו" 
יכול  שמו!  וקדש  עצמך  מסור  "ונקדשתי"?  ת"ל:  מה 
ביחיד? ת"ל "בתוך בני ישראל". וכשהוא מוסר עצמו – 
ימסור על מנת למות, שכל המוסר עצמו על מנת הנס, 
אין עושין לו נס. שכן מצאנו בחנניה מישאל ועזריה, שלא 
מסרו עצמם על מנת הנס שנאמר )דניאל ג'( והן לא ידיע 
להוא-לך מלכא וגו' מציל ולא מציל ידיע להוא לך וגו'.
1. כיצד מיישב רש"י את קושיית הייתור של "ונקדשתי"?
בו  נאמר  אילו  פסוקנו  את  להבין  יכולת  )איך 
"ונקדשתי"?( גם  בו  נאמר  ולא  תחללו"  "ולא 
עצמו..."  מוסר  "וכשהוא  מן  החל  רש"י  לדברי   .2
כרמל,  הגרש  בעל  מקשה  הספרא(  דברי  )שהם 
כאן  לפסוק  רש"י  כוונת  אין  והלא  רש"י(:  על  )פירוש 
להשמיענו? בא  ומה  הם,  כיצד  השם  קידוש  מדיני  דין 
רש"י  מצא  קושי  מה  להראות  ונסה  לקושיתו,  ענה 
אלה. בדבריו  מיישב  הוא  אותו  אשר  בפסוקנו 
מסרו  שלא  ג'  פרק  מדניאל  הראיה  מה   .3
הנס"? מנת  "על  עצמן  ועזריה  מישאל  חנניה 
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מאירועי יום העצמאות:


