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  הלחם שתי                    
     

        
  עניינא דיומא       

  
                                      

  

,  עבר שבועות–בא אלי בחור טוב לא מזמן ואמר לי .. "...
 לאחד – אמרתי לו –הא למה זה דומה ? למה לא השתניתי

 הוא הרי –שנכנס לבורסת היהלומים ויצא החוצה ותמה 
והנה הוא נכנס ולא יצא , שמע שבבורסה כולם עשירים

 בבורסה אתה לא שאם אתה מטייל,  אלא ודאי–! ?עשיר
בבורסה אתה נהיה " עובד"רק אם אתה , נהיה עשיר

 מזה הוא לא נהיה –אם אחד טייל בשבועות !! עשיר
שמעתי שהגאון ! מזה הוא גם לא מקבל אהבת תורה, עשיר

א דיבר בליל שבועות ובסוף השיחה "שלמה וולבה שליט' ר
פ "עכ, כי זהו יום דין של תורה"! גמר חתימה טובה"אמר 
יך לבוא ולפחד מיום דין של תורה ולהשתוקק לגדול צר

אהבה "לשפוך לב ב, לפתוח את כל מעין הדמעות, בתורה
אבל "! גמר חתימה טובה"ז נראה שיש באמת "אח, "רבה

אבל לא יצא ,  זה אמנם די נחמד–סתם לטייל בשבועות 
  .מזה כלום
ויסעו מהר "ל היה אומר באופן אחר "מאיר זצ' המשגיח ר

 –' הר ה" עם"היה צריך ליסוע !  זה היתה התביעה–" 'ה
להשאיר , לקחת את המטען הלאה, ללכת עם מעמד הר סיני

ל זה הרי מלווה אותו "שנפטר לו בן רח' כמו א, רישומים
 –' ה' יש ויסעו עם ה, "'הויסעו מהר "אין . כל החיים

כי , עם מעמד הר סיני כל החיים, לצעוד עם קבלת התורה
ד מתנהג "ובחור מהביהמ, ד אוכל אחרת"בחור מהביהמ

ד "על בחור מהבימ, מדבר אחרת ומתלבש אחרת, אחרת
ראו מי שלמד תורה כמה ! "רואים שהוא מהבית מדרש

  . לקדש שם שמים–" נאים מעשיו
ל היה אומר שיש כאלה בשבועות "מאיר זצ' המשגיח ר

ומתעוררים , הולכים לישון" ותיקין"ת שאחרי תפיל
  !בשבועות של שנה הבאה

שיש נונין " ויהי בנסוע הארון"ל אומרים על הפסוק של "חז
פורענות של , הפוכין משום להפריד בין פורענות לפורענות

 כתינוק הבורח –" 'ויסעו מהר ה"המתאוננים לפורענות של 
,  ענןהיה? מה היתה התביעה, נשאלת השאלה, מבית ספר

אבל , נכון שצריכים לעזוב, וצריך לומר? יכלו להשאר שם
כי הנה בביזת הים אנחנו ? איפוא הקושי? איפוא הגעגועים

רואים שהם לא רצו לעזוב את הביזה עד שהכריחו אותם 
בישיבה . זה היתה התביעה? מדוע פה לא היה את זה, ללכת

רצים לחדר " סדר"נגמר ה, "סדר" יש –אמרו יותר מזה 
"! סדר" הרסת את ה–זה הרי פורענות אמיתית ! ?האוכל

אני חייב , ד"צריך להיות שיהיה קשה לעזוב את הביהמ
 נצא לאכול –! ומה אני יכול לעשות, לאכול ולישון

  ! ולישון
 יהודי עומד באמצע עיסקא של חמש –נתאר לעצמינו 

הרי רק , ואומרים לו באמצע ללכת לאכול, מליון דולר
תן לגמור את ! ר הוא יקבל התקפת לבמלשמוע כזה דב

ולנו הרי צריך להיות הרבה ! ז נלך לאכול"העיסקא ואח
  ..".יותר שיהיה קשה לעזוב

  
   –א "קבוסקי שליטשיח מ"הגרמתוך שיחת ( 

   )'דחיזוק 
    

  א"הגאון רבי נתן זוכובסקי שליט
   רחובות-חכמה ודעת , ראש ישיבות גאון יעקב

  

  בגדר קרבן שתי הלחם
  

לחם , שתי הלחם נילושות אחת אחת ונאפות אחת אחת, א"ד ע"מנחות צ'       מתני
ר שני עשרונים "מ דת"מנה' ובגמ. 'הפנים נילושות אחת אחת ונאפות שתים שתים וכו

, ל יהיה"מנין שאף שתי הלחם כך ת, ד שנילושות אחת אחתיהיה החלה האחת מלמ
  .'ל אותם וכו"ת, יכול אף שתי הלחם כן, ל ושמת אותם"ומנין שאפייתן שתים שתים ת

פשוט שנאמר בזה שכך הוא ,       והנה הדין שנילושות אחת אחת שנלמד מקרא דיהיה
כ "וא. ע"כל אחד בפנאלא איכא דין לישה של , בבת אחת' והיינו דאין ללוש ב, הדין

דכיון , ז שם לחם הפנים ולא שם שתי הלחם"לא יחול ע, א"אם ילוש תרוייהו בב
וכן באפיה דלחם הפנים נאמר דנאפה שתים . ל שהם מעכבים"שנאמר דיני עשיה י

  .כיון שנאמר דין אפיה שתים שתים בודאי דזה מעכב, שתים כדכתיב ושמת אותם
, מעטינן מיניה דדוקא לחם הפנים נאפה שתים שתיםע בקרא דאותם דמ"      אולם יל

צ לאפותן שתים "ע אם הוא רק מיעוט שא"ובזה יל. אבל שתי הלחם נאפה אחת אחת
, או דילמא דהאי מיעוטא הוא גילוי, שתים אבל אין דין לאפותן אחת אחת בדוקא

וראיתי בטהרת הקודש שם . דבשתי הלחם איכא דין אפיה אחת אחת וזה באמת מעכב
צ שתים כמו בלחם הפנים "או דרק נתמעט דא, דכתב לדון אם בדוקא בעינן אחת אחת

ק כתב "ובטה. ל"ולמבואר יש להסתפק גם לגבי עיכוב וכנ, אבל יכול לעשות גם שתים
  .דמלשון המשנה משמע ששוין הלישה והאפיה בזה

רק , "לחם הפנים"דלחם הפנים הרי עצם שם המנחה הוא ,       ונראה בביאור הדבר
אבל בשתי הלחם עצם . ונאמר דין ללוש אחת אחת ולאפות שתים, ב לחמים"דבעינן י

, ע רק זה מעכב זה את זה"וכל לחם הוי כקרבן בפנ, הלחם" שתי"שם המנחה הוא 
ע "דכל לחם הוא שם בפנ, ל דזה גופא הביאור בילפותא ללוש אחת אחת"ומעתה י

ל דשתי הלחם "ורק בלא ילפותא י. חםהל" שתי"ועצם שם המנחה הוא , ע"וכקרבן בפנ
וכן , אבל לאחר דילפינן מיהיה דנילושות אחת אחת, הוא בהבאה ולא בלישה ובאפיה

ל דנתחדש דבעינן שם "כ י"א, על האפיה איכא מיעוט דאותם שנאפות אחת אחת
ז שם שתי "והלישה והאפיה הלא הם הקובעים ע, הלחם בשעת עשיית הלחם" שתי"

דנילושות אחת אחת ונאפות אחת אחת והוא ' סתים תנא במתנילכן שפיר , הלחם
  .לעיכובא

האם דוקא , א שם נסתפק בהא דתני דלחם הפנים נאפה שתים שתים"      והנה בשפ
צ לאפותו אחת אחת אלא "ורק אתו לאפוקי שא, ב לחם בבת אחת"כל י' שתים או אפי

אלו המלאכות כולן "תב מ כ"ם בפיה"א דברמב"והביא שם השפ. ביחד' פ ב"שיהיה עכ
ם נטה "ד הרמב"ולפ, "ה ועד ימיהם"קבלה וכן הגידו שהיו עושין אותן מימות משה ע

  .א לומר דאפשר דדוקא שתים ותו לא"בשפ
ל דהמיעוט דשתי "כ י"א, "שתים"ל דאם נימא דבלחם הפנים איכא דין "      ומעתה י

ר דגם בלחם הפנים יכול אבל אם נאמ. צ שתים אלא יכול לעשות כפי שירצה"הלחם א
כ כדאמרינן "וא, הרי נמצא דהילפותא בלחם הפנים היא שלא יאפה אחת, להוסיף

, היינו דבשתי הלחם יכול אחת, דנתמעט מאותם דדוקא לחם הפנים ולא שתי הלחם
ק מסתם לישנא "ודלא כמו שנקט הטה, אבל מהיכי תיתי לומר שיהיה צריך בדוקא אחת

, ל דאף דהמיעוט הוא דיכול אחת"נ י"אמנם למש.  ולעיכובאדבעינן דוקא אחת' דמתני
דכך הוא , ה נאפות"הרי כל דליכא דין אפיה שתים אמרינן דכמו דנלושות אחת אחת ה

  .וממילא היינו גם בלישה וגם באפיה, ע בעשייתו"א יהא בפנ"הדין דשתי הלחם שכ
אפו אחת אחת היאך יתכן דשתי הלחם י,       והנה בקרן אורה במנחות שם תמה

וכן בלחם הפנים , דתנור מקדש) ב"ה ע"צ(והלא איתא במנחות , פ שתים שתים"ולחה
, דהא ליכא שיעורא, ואי אינו נאפה כאחת אלא שתים היכי מקדש להו, התנור מקדש

ומשום כך כתב לחדש דנאפות . וכלי שרת אינו מקדש אלא אם יש בו כל השיעור כאחת
הלא , אמנם. האפיה יהא הכל כאחד ואז התנור יקדשאבל עצם , היינו ההנחה בתנור

ובשתי הלחם כל משך , מסתימת הדברים משמע דהאפיה בשתי הלחם אחת אחת
  .א"ע קושית הקר"כ שוב צ"וא, האפיה הוא שנים

היינו דזה גופא ,       ונראה דבשתי הלחם דנתחדש דנילושות אחת אחת וכן נאפות
הלחם וכל לחם הוי כקרבן " שתי"נ דהיינו "שוכמ, ע"נתחדש דכל אחד יש לו שם בפנ

ל "וכן י. ע"ל דחל קדושה על כל אחד בפנ"כ שפיר י"וא, ע רק זה מעכב זה את זה"בפנ
הרי כך הוא שם לחם הפנים ועל , בלחם הפנים דילפינן מושמתם אותם שנאפות שתים

 אם אמנם כל זה שייך רק. [ע ולכן שפיר מתקדשות"כל שתים חל שם לחם הפנים בפנ
אבל אם כל , דבלחם הפנים איכא דין דשתים שתים) א"כמו שהסיק השפ(נאמר 

כ ליכא כלל גילוי גבי לחם הפנים דשתים הוי שם "הילפותא דאין דין אחת אחת א
ל "ויהא צ, ב לחם"א דלא יתקדש כשליכא כל הי"הקר' כ אכתי יקשה קו"וא, ע"בפנ
  ].א"כ הקר"כמש

דבאמת בלחם הפנים השלחן מקדש , א"הקר'  ליישב קוכתב) 'סימן ג(      ובמקדש דוד 
ומה , ועל השלחן הרי כל הלחם ביחד, שיהא ראוי לסילוק הבזיכין דהוי כקמיצה
אמנם כל . וזה יכול גם להתקדש לחצאין, שהתנור מקדש היינו רק שיהא ראוי לסידור

אן אבל בשתי הלחם יקשה דהרי אין כ, כ המקדש דוד זה רק לגבי לחם הפנים"מש
, י שחיטת הכבשים נעשית זיקה שמעכבין זה את זה"ורק ע[, קידוש אחר על עצם הלחם

במנחות ' כ התוס"י התנור כמש"ד תנור מקדש הרי שתי הלחם מתקדשים ע"אבל למ
דבשתי הלחם מכיון שנתחדש דנילושות ונאפות , ש היטב"נ א"אולם למש]. א"ו ע"מ

ולכן אם תנור מקדש , נ"ע וכמש"בפנל דכל לחם הוי שם וקדושה "כ י"א, אחת אחת
  .ע"מתקדש כל לחם בפנ

  )א"ד ע"דביר הקודש מנחות צ     (                                                         
  
  

 

 

  
  

  בענין היתר שאור 
  בשתי הלחם

   

ומפרש .  שאור הותר מכללו במקדשא תניא דאיסור,מנחות נח
ואף שאין בהם הקרבת , שם דהיינו בשתי הלחם הבאים חמץ

י שמאחר שעם "ופירש. מ הותר מכללו לקרב עמהם"מ, חמץ
כ בזה נמצא "א, חהקרבים על המזב, שתי הלחם באים כבשים

מה ענין הקרבת ) ב,שם נז(ז "והקשה הגרי. ששאור הותר מכללו
והרי החמץ עצמו דהיינו שתי , הכבשים לאיסור הקטרת שאור

ע איך יתכן "עוד צ. ע"ש וצ"יעוי, אינו עולה על המזבח, הלחם
והרי , לומר שאיסור הקטרת חמץ הותר מכללו בשתי הלחם

ל המזבח לא יעלו לריח וא: מפורש בכתוב גבי שתי הלחם
כ אף אי נימא דהקרבת הכבשים מישך שייכא "וא. ניחוח

אם הותרה בו הקטרת , מ קשה ממה נפשך"מ, להקטרת החמץ
  .וכי לחצאין הותר, למה לא הותר להקטיר הלחם עצמו, החמץ
וגם מנאום מוני , דהנה שני איסורים נפרדים נאמרו בזה, והנראה

' שנא, ר להקטיר חמץ על המזבחאיסו' הא: המצוות לשני לאוין
אף , איסור להחמיץ מנחה' והב', לא תקטירו וגו' כל שאור וגו
לא תעשה ' כל המנחה אשר תקריבו לה' שנא, בלא הקטרה

  . חמץ
א אשר תקריבו ,אמרו שם נז, והנה לענין איסור מחמץ מנחה

מיבעי ליה , ]ל כל המנחה לא תעשה חמץ"דהול[, למה לי
, לרבות לחם הפנים לחימוץ', וכו, בואשר תקרי, לכדתניא
, שמהן קרב למזבח, דלא תימא בנקמצות אמר רחמנא: י"ופירש

, דלכך צריך ריבוי' ז בתוס"וכעי, אבל האי דלא קרב מיניה לא
דמאחר , א"והקשה השפ. משום שלחם הפנים אין מהן לאישים

הוא מדאינו , פ מכלל האיסור"א להוציא לחה"שכל עיקר ההו
כ איך לפי האמת מרבינן ליה מקרא דאשר "א, בחקרב על המז

פ "ותירץ ע. דאדרבה משמע מיניה שדוקא הקרב אסור, תקריבו
קרבים על , שמאחר שבזיכי הלבונה שעמו' כ שכ"ד בתו"הראב
ז ראיתי " וכעי .כ"ע. ה קרינן ביה אשר תקריבו"משו, המזבח

  .יד יעויש,ן בויקרא ז"הרמב' שכ
האיסור הוא אף במנחה שאין ש, שגם להאמת, והמבואר בזה

מ התנה הכתוב באיסור זה שאינו אלא "מ, היא עצמה קרבה
ואשר , פ בדבר הנטפל לה"עכ, במנחה שיש בה איזה צד הקרבה

ה "ז ה"ולפ. על ידו נחשבת היא עצמה כקרבן שיש ממנו למזבח
, שהוצרך הכתוב להתיר בהם איסור מחמץ, שתי הלחם

ז אלא משום "הרי אי', ם להקרבן ראשית תקריבו אות: כדכתיב
כלבונה הנחשבת , הנחשבים קרבן אחד עמם, הכבשים שעמם

ה נחשבים שניהם כקרבן שיש "ומשו, פ"קרבן אחד עם לחה
ב ששניהם נחשבים קרבן ,נז' וכמו שמצינו בגמ, ממנו למזבח

י משום שכבשים ובזיכין כגופן "וכפירש, שיש ממנו לאישים
ענין כלל גדר האיסור ולענין ל, ן ויקרא שם"מ ברמב"וכ. דמו

  .היתר שתי הלחם
' כל המנחה אשר תקריבו לה: דהנה כתיב, ובביאור הענין נראה

לא תעשה חמץ כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה 
. 'וגו" כי"שנאמר עליה , ב מהי נתינת הטעם בזה"וצ', לה

דהנה האיסור להחמיץ מנחה מקורו ברישא דהאי , והנראה בזה
והנה מצינו ,  והאיסור להקטיר חמץ מקורו בסיפא דקרא,קרא

וכגון לענין ,  התורה שאינם אלא סייג לאיסור אחראיסורים מן
ן בריש פסחים שאיסור בל יראה אינו "שמבואר בר, חמץ בפסח

: פ הכתוב שם"ולפי דבריו יל, ת לאיסור אכילה"אלא סייג מה
 כי כל אוכל מחמצת -שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם "

 הוא, י דרישא דקרא"שפירושו שאיסור ב, "ונכרתה הנפש ההיא
שהוא לשון ', והיינו דכתיב כי וגו, מטעם איסור אכילה דסיפא

  .נתינת טעם
האיסור להחמיץ מנחה אינו , ל שגם לענין חמץ במנחה"ואשר י

שמא יחמיץ המנחה , ת לאיסור להקטיר חמץ"אלא סייג מה
שאיסור החמצה , ל"פ הכתוב הנ"ז יל"ולפ, כ יקטירנה"ואח

ואף שגם . (סיפאהוא מטעם איסור הקטרה ד, דרישא דקרא
הרי זה ילפינן מלא תאפה חלקם , שיירי המנחה אסור להחמיץ

שוב כבר גזר הכתוב סייג , ל שהואיל והקומץ נקטר"וגם י', וגו
ס אף "שהרי סוכ, בכל המנחה שלא יחמיצנה שמא יקטירנה

ובזה יוטעם היטב מה שנתבאר שלא ). המקטיר שיריים עובר
, דבר הקרב על המזבחנאסרה החמצה אלא במנחות שיש מהן 

דהיינו טעמא משום שכל עיקר סיבת האיסור היא משום סייג 
כ רק במנחה כי האי יש מקום שיגזור בה הכתוב "וא, להקטרה

כ לחמי תודה "משא. (שמא יקריב כולה, סייג שלא להחמיצה
, ל"ן הנ"כ הרמב"וכמש, שנחשב שאין מהם למזבח כלום

כן לא הוצרך הכתוב ול, ממילא אין בהן עיקר סיבת האיסור
  ).להוציאן מכלל האיסור

  א"ג ישראל מאיר בריסקמן שליט"הרה 

  

ל "די, א,בדף נח' ל על הגמ"הקושיות הנ' ובזה יתיישבו ב
שכונת הברייתא שאיסור מחמץ הותר מכללו ולא איסור 

דשאור הותר מכללו הוא ) ש"יעוי(ומה שמבואר שם , מקטיר
שהרי גם , ז פירכא על ביאורנו"אי, קולא באיסור הקטרת חמץ

ואר שם שהיתר שיירי מנחות הוא קולא באיסור לענין דבש מב
פ שגם שיירי מנחות אין ענינם לאיסור "אע, הקטרת דבש

כ דהיינו משום שאיסור מחמץ אינו אלא סייג "וע .הקטרה
, וממילא בשאור שהותר בו מכללו הסייג, נ"וכמש, להקטרה

וכן בדבש , ז קולא בגוף האיסור דהקטרה"הרי, דהיינו מחמץ
והיינו אף בקומץ כל [, ר כלל בשיירי מנחותשאין בו איסו
כלומר שלא נאמר בדבש איסור קודם הקטרה , ]שאינו מקטירו
נמצא שלא עשה הכתוב סייג לאיסור הקטרת , כמו בשאור

שאמנם כונת , וזהו דמסיק שם. ולכן הוי זה קולא בו, דבש
מ "מ, פ שהם עצמם אינם קרבים"ואע, הברייתא לשתי הלחם
ז נחשבים שתי הלחם "ועי, מהם קרביםהכבשים הבאים ע

דומיא , "אשר תקריבו"וקרינן בהו , עצמם כיש מהם למזבח
ונמצא שמעיקר הדין היה להם להיות , י הלבונה"פ ע"דלחה

וממילא כשהתיר בהם הכתוב איסור , בכלל האיסור דמחמץ
  . הרי מצינו בזה שהותר השאור מכללו, זה
כל המנחה אשר : "ז יוטעם היטב כל הכתוב בפרשה"ולפ

לא תעשה חמץ כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ' תקריבו לה
ואל המזבח ' קרבן ראשית תקריבו אותם לה: 'ממנו אשה לה

שכונת הכתוב בזה שכל המנחות נאסר , "לא יעלו לריח ניחח
דהיינו , כ קרבן ראשית"משא, חימוצן משום סייג להקטרתן

א הותר בו אלא מ ל"אך מ, הותר בו שאור מכללו, שתי הלחם
אך עדיין הוא בכלל עיקר , דהיינו איסור מחמץ, הסייג

  .ולכן אל המזבח לא יעלה, דהיינו הקטרת חמץ, האיסור
 

 



 

  מ בזה"ברכה נכנסת בשתי הלחם והנפ
        

, נ זרק כזית תרומה לבית טמא"בעא מיניה רבא מר.] א"צ[איתא בשבת 
וכגון דאיכא פחות ] לענין שבת דבעינן בו הוצאה בשיעור גרוגרת[מהו 

שנחה אצלו , י והאי משלימו"ופרש, שלימו לביצהמכביצה אוכלין והאי מ
מאי מדמצטרף לענין טומאה מחייב נמי . י הנחה זו נטמאו"והשלימו וע
י מאי מדחשיב הך זריקה לענין טומאה חשיב נמי "ופירש, לענין שבת

אבא שאול , אמר ליה תניתוה. ל"לענין שבת כאילו הוא כגרוגרת ומחייב או
ואמאי נימא מדלענין יוצא , רן כגרוגרתפ שיעו"אומר שתי הלחם ולחה

  .בכזית לענין שבת נמי בכזית
פ דשיעורן "דוקא הא דשתי הלחם ולחה' ב אמאי נקטה הגמ"ולכאורה צ
הוה להו למינקט כל אכילות קדשים למיניהם שאף ששיעור , כגרוגרת

הא ' ואמאי בחרה הגמ, מ שיעור הוצאה הוא בכגרוגרת"אכילתן בכזית מ
  .פ"חהדשני הלחם ול

דמשמת שמעון הצדיק לא , עוד נראה דהנה בתוספתא דסוטה שם איתא
והשמיט שם מה שביומא , פ ולא בשני הלחם"היתה ברכה נכנסת לא בלחה

ומבואר דנקט התוספתא דלא , הוזכר דגם בעומר לא נכנס ברכה] א"ט ע"ל[
  .ב"וצ, פ היתה ברכה"אלא דרק בשתי הלחם ולחה, כסוגיא ביומא
 כבר הקשו הראשונים בשבת שם מה ספק איכא דילמא והנראה דהנה

נ לא בעינן השיעור גרוגרת "מדאחשביההלגבי טומאה בשעת הנחה ה
הראשונים הא בהוצאת שבת עקירה והנחה ' והק. ויהיה חייב אהוצאה זו

כ בשלמא בשעת הנחה איכא כאן אחשביה דהרי מצטרף הוא "וא, בעינן
ום אחשביה ועקר פחות אבל בשעת עקירה ליכא הכא ש, לטומאה
א להאי חיובא דמטמא תרומה בלא "ן דכיון דא"הרמב' ותי. מכשיעור

  .עקירה נמצא דעקירה צורך הנחה וכבר אחשביה משעת עקירה
ן דעקירה צורך הנחה "כ הרמב"חדא דכל מש. ונראה מסברא שני הקדמות

' ולכאו, ה חשבינן לאחשביה דאיסור טומאת תרומה משעת עקירה"ומשו
כ נימא דכל זמן "א, הא כיון דאיסור חמור יש בזה דמטמא תרומהב "צ

. דהרי קודם שיטמא מי יימר לן שיטמא, שלא טימא בפועל לא אחשביה
ן היינו בזורק שהחזרה "נ וכל האי מילתא שכתב הרמב"ונראה דאה

ובזה איכא סברא דכיון , מזריקתו ממנו והלאה ואין יכול להחזיר מה שזרק
כ כיון דעקירה צורך הנחה "יה בא לידי טומאה אדבלא עקירתו לא ה

כ במוציא תרומה כדי "משא. מיחשב שהחשיבו כבר משעת עקירה
א "דא' בזה לא נסתפקה הגמ, לטמאותה בדרך הוצאה ולא בדרך זריקה

דאפשר ומסתבר דעל כל פסיעה ופסיעה , לומר בזה עקירה צורך הנחה
, יה אלא בשעת הנחהכ בזה ליכא אחשב"א, יחזור בו מכוונתו לטמאות

' ז התם דדנה הגמ"ושפיר מדויק לפ. ולגבי שבת לא יהני דבעינן נמי עקירה
ולדברי , בזה' וכבר דנו שם התוס, בזרק תרומה ולא בהוציא תרומה

דדוקא בזריקה שייך האי סברא שנאמר שיש כאן , ן אתי שפיר"הרמב
  .אחשביה משעת עקירה

דשיעור גרוגרת .] צ[ בשבת דהרי מבואר, ועוד נראה כהסכמה מוכרחת
אבל בצריך לרפואה כיון דחשוב גם פחות מגרוגרת איכא , היינו גם בסתמא

כ נראה דהא "וא. לחיוב אהוצאה גם בפחות משיעור זה כיון דאחשביה
והאי מילתא תני לה , פ שיעורן כגרוגרת"דאיתא התם דשתי הלחם ולחה

לימא מדלענין יוצא נ "הוכיחה דה' ז הגמ"וע, נמי בהוצאה וגם בזריקה
דהרי בזמן , ד גם בהוצאה"התם שפיר ס, נ לענין שבת בכזית"בכזית ה

כ אחשביה "שמעון הצדיק כיון דהיה ברכה בכזית והיו שבעים ממנו א
נמצא דבשעת עקירה ודאי יש כאן , טובא ואין לך אחשביה גדול מזה

אבל בשעת הוצאה , אחשביה לענין שבת דלא גרע זה ממוציא לרפואה
כיון , בזה נראה דודאי הברכה נעלמה וכלא היתה, מעזרה שנפסל ביוצא

בזה בעינן לדינא , דפסול הוא כבר חוזר לטבעו הרגיל והוה רק כזית
אבל , נ יהא חשוב לענין שבת"דמדחשוב הוא לענין יוצא שהוה בכזית ה

וודאי , חסרון בעקירה אין כאן בכלל דבשעת עקירה ברכה שרויה בו
  .מהני לגבי שבתג "אחשביה כה

פ ושני הלחם ולא נקט עומר ושאר "ז מבואר הסוגיא בשבת דנקט לחה"ולפ
] פ גם בהוצאה ולא בזריקה גרידא"ועכ[דהתם דאיירי בהוצאה , קדשים

כ בעינן לשתי "וא, ן דעקירה צורך הנחה"ולא די לן בזה בתירוץ הרמב
וטה וכמבואר בתוספתא בס, פ שדוקא בה היתה ברכה שורה"הלחם ולחה

. ט"ודלא כסוגיא ביומא ל[שאפילו בעומר לא היתה ברכה שורה רק באלו 
  .   ה בשעת עקירה יש כאו עקירה שפיר"ומשו, ]שכן הזכירו ברכה גם בעומר

  )א"ט ע"יומא ל' הערות במס                                                 (
  

פ "והקרבתם עה"בביאור מהות הקרבן של שתי הלחם ) ז"ג ט"כ(בפרשת אמור 
ה אצל כי התורה צריכה להיות חדש, סימן ליום מתן תורה" 'מנחה חדשה לה

ועל כן אין יום נתינתה מבואר ', האדם בכל יום כאילו היום קבלה מהר סיני וכו
להיות שהתורה מנחה חדשה , בתורה יותר ממה שנרמז בהבאת מנחה חדשה

ר "ולכן זהו הטעם ששתי הלחם הם חמץ דווקא משום שיצה, בכל יום ויום
כן קרבן שתי ול, ר יכול להזיק"נמשל לשאור ובמקום שתורה מצויה אין יצה

) דהוא חיבורו של הכלי יקר(ש בעל עוללות אפרים "וזמ". הלחם רומז לתורה
דהיינו , בזמנה' נ בשבועות כאילו הקריב מנחה לה"ת חדש לביהכ"דהנותן ס

ל שהמנחה החדשה של שתי הלחם הוא "ת מבוסס על יסודו הנ"שהכנסת ס
  .סימן לתורה שמתחדשת בכל יום

ת בחג "ב לבאר דברי העוללות אפרים דהנותן סת אפרקסתא דענייא כת"בשו
 דהוא כמקריב מנחת ביכורים בעצרתדהוא כמקריב מנחת ביכורים בעצרתדהוא כמקריב מנחת ביכורים בעצרתדהוא כמקריב מנחת ביכורים בעצרתהיינו ' השבועות כמקריב מנחה חדשה לה

וכוונת דבריו דהרי עתה הספר תורה הוא ', וד' ג משנה ג"מסכת ביכורים פ' ועי
ת הזה "כ כשמביא את הס"וא, "מנחה חדשה"חדש ודינו כדין ביכורים והיינו 

שתי מעלות דהוא עת קבלת התורה וגם הוא כמנחת ביכורים בשבועות יש 
' וב" בזמנה"וזה שאמר , ת חדש שזמן דבר זה הוא גם בשבועות"שהוא ס

' עי(דברים אלו של עצרת וביכורים קשורים בספר התורה הזה שמביא עתה 
  ).ע"ד סימן ק"ל חיור"ר מקלוזנבורג זצ"ת דברי יציב להאדמו"שו

ת בחג השבועות עצמו "נו אין נוהגים להכניס את הסאולם ראוי לציין דבזמנ
דדבר זה היה נהוג בשנים , אלא אחד מימות החול הסמוכים לחג השבועות

ת ברוב עם והדרת מלך בתופים "אבל בזמנינו דעושים הכנסת ס, קדמוניות
ובמחולות ולפידים של אש וזהו כבודה של תורה ודבר זה אי אפשר לעשות 

ון להביאו סמוך לחג השבועות ובכך מספיק שיחשב לכן נכ, בחג השבועות
' י סימן ח'ח פלאג"מועד לכל חי מהגר' בס' עי. ('כאילו הקריב מנחה חדשה לה

  ).ז"אות ל
 משום ששתי הלחם הם רמז בשתי הלחם למתן תורהרמז בשתי הלחם למתן תורהרמז בשתי הלחם למתן תורהרמז בשתי הלחם למתן תורהן בפרשת אמור "הרמב

והנה בחג השבועות שהוא אם מתן תורה "ל "באות חמץ שהוא קרבן תודה וז
וכוונתו שהתודה ". המשכיל יביןהמשכיל יביןהמשכיל יביןהמשכיל יביןבן בדין תודה כי הוא יום העצרת יבוא הקר

ת "היא הקרבן הראוי ביותר למתן תורה משום שהחסד הגדול ביותר של השי
  .לאדם הוא שניתנה לו תורה

        שתי הלחם מחיטים ולא משעוריםשתי הלחם מחיטים ולא משעוריםשתי הלחם מחיטים ולא משעוריםשתי הלחם מחיטים ולא משעורים

  חלב מאכלי
 זכר משום הן, חלב מאכלי לאכול ישראל של למנהגם ניתנו שונים טעמים

 אוממיל, ובשר חלב פת אותה עם אדם שיוכל אפשר אי שהרי הלחם לשתי

 עליהם שנאסר כיוון בטור כתוב טעם עוד. לחם שתי לפניו שיהיו מוכרח

 ואכלו בשר לבשל יכלו לא, להם נאסרו להם שהיו והסירים טרפה לאכול

 לעניין הטעמים בין מיניה ונפקא. (חלב מאכלי אנו אוכלים לזה זכר, חלב

 לחם שתי משום הטעם שאם. פת בסעודת חלב מאכלי לאכול צריכים אם

  ).פת דווקא צריך

  דגים

 נכון השער מייקרים הדגים מוכרי אם"' ב ק"ס ב"רמ' סי ב"המשנ כתב

 קנה ואחד שבתות כמה דגים לאכול לאסור תקנו אם. דגים יקנו שלא לתקן

 מאכלים לו יש ואדם תקנה ישנה אם כי בזה מבואר. ל"עכ." מותר, מקודם

 נאסרו אז שהיו הסירים מדוע, וקשה. לאכלם מותר זו תקנה שנתקנה לפני

 שיש מה להם יאסר ומדוע, "התקנה לפני "תורה מתן לפני סירים הם והרי

 וידוע בחולין גמרא על בנוי העניין יסוד בהמשך שיבואר כפי. כן מלפני להם

 באב תשעה בו שחל שבוע של משבת שנשאר בשר לאכול נהגו זה פ"ע כי

 לאכול שהחל מי לעניין בזה לברר יש כי ודע. היתר דין לו שהיה משום

  . בתרומות היא ומשנה במעשר ונתחייב לבית נכנס כ"ואח בהיתר פירות

  עריות

 עסקי על שבכו" למשפחותיו בוכה העם ויהי "הפסוק על ל"חז מאמר ידוע

 והיו תורה מתן אחר שונים מסוגים עריות להם שנאסרו והיינו, משפחות

 הן והא להפרד כיםצרי היו מדוע, וקשה. בכו זה ועל, מהן להפרד צריכים

 נאסר זה ודבר היתר דבר לאדם יש ואם תורה מתן לפני נשותיהם היו

 אסורים מדוע הם אף, כן לפני לו שהיה במה להשתמש לו מותר, בהמשך

  . שלפני במה

  נחירה בשר
 לא (נחירה בשר הותר במדבר כי הסוברים שיש מבואר יז דף בחולין בגמרא

 הדין מה שם ירמיה רב ובעי. נאסר בארץ ורק) שלנו השחיטה לפי שחוט

 כיוון שמא או לו אסור האם. לארץ והכניסו במדבר כזה בשר לו שיש אדם

 כדוגמת. (בידו ונשאר לו שהותר דבר לאדם אוסרים לא במדבר שהותר

 מותר כך ומשום שעה באותה כשחיטה נחשבת דנחירה ואפשר). ל"הנ הדגים

  . הראשון במקומו שחיטה היתר עבר שהרי ישראל בארץ אף הבשר

  ש"הרא
 של גבינות לו שהיו מי לעניין להסתפק כתב שם בחולין ש"הרא בפסקי והנה

 בשר גם שהרי אלו גבינות אסורות האם, נאסרו כ"ואח הגזרה לפני גויים

 דבר כי ליה דבסבירא ש"הרא מדברי ונראה. אחרי מותר לפני להם שהיה

 ומדוע, לאוסרו תקנה יש כ"אח אם גם מותר נשאר האדם אצל שנמצא מותר

  . ל"וכנ הכלים נאסרו כ"א

  היתר שם
 נפסק מותר עליו שנאמר דבר בין יסודי הבדל שיש בפשטות ליישב ונראה

 שהיה גבינות וכמו נחירה בשר אברי כמו, עליו חל היתר ודין מותר עליו

 הם מותרים ב"במשנ המבוארים הדגים וכן. תורה מתן אחר היתר דין להם

  . סרונא כ"שאח רק

 דין "להם היה לא כן לפני מותרים שהיו דברים תורה שאסרה מה כל אבל

 לעשות מה נאמר תורה וכשניתנה אליהם התייחסות הייתה לא אלא" היתר

  . תורה מתן אחר שנאסרו הוא שפשוט כך בהם

 הם גברא איסורי תורה איסורי כי הסוברים הראשונים לדעת ועוד זאת

 הוא צריך לו וכשנאמר תורה מתן לפני האדם על דין שום נאמר שלא פשוט

 היתר ודין להדיא שהותרו הנזכרים איסורים כמו שלא הנאמר את לקיים

  .להם היה

  

  א"ש אלישיב שליט"רבינו הגרי
  

   ג אלחנן פרץ"הרה

  מנהגי חג השבועות 
  כזכר לשתי הלחם
        אכילת מאכלי חלב בחג השבועותאכילת מאכלי חלב בחג השבועותאכילת מאכלי חלב בחג השבועותאכילת מאכלי חלב בחג השבועות

ונוהגין בכמה מקומות "ג "ד ס"א בסימן תצ"כתב הרמ
ע הרב "בשו" לאכול מאכלי חלב ביום ראשון של שבועות

מות לאכול נוהגין בכל המקו"כתב ' ד סעיף ז"סימן תצ
ומנהג אבותינו תרוה ומנהג אבותינו תרוה ומנהג אבותינו תרוה ומנהג אבותינו תרוה דשבועות ' מאכלי חלב ביום א

  .ו"סק) שם(א "כ המג"וכ, "היאהיאהיאהיא
א שם כתב שכשם שנוהגין בכל מקום "והנה הרמ

שלוקחים בליל פסח שני תבשילין זכר לפסח וזכר 
כ מאכל בשר "כך אוכלים מאכלי חלב ואח, לחגיגה

לחם על השלחן שהוא במקום ' וצריכים להביא עמהם ב
 שהיו מקריבים ביום הלחםהלחםהלחםהלחם' ' ' ' ויש בזה זכרון לבויש בזה זכרון לבויש בזה זכרון לבויש בזה זכרון לב, מזבחה

והיוצא מדברי . ב"כ במטה משה סימן תרצ"וכ, הביכורים
א שהשני הלחמים שמביאים לשלחן הם זכר לשני "הרמ

כ יהיו של "הלחם וא' זכרון לב"א "כ המג"וכ, הלחם
  ".חיטין דוגמת שתי הלחם

ל כשם "ר"ל "א וז"ב כתב להסביר את דברי הרמ"המשנ
שבפסח עושין זכר לקרבן כך אנו צריכים לעשות 
בשבועות זכר לשתי הלחם שהיו מביאים ועל כן אוכלים 

כ מאכל בשר וצריכים להביא עמהם "מאכלי חלב ואח
שתי לחמים דאסור לאכול בשר וחלב מלחם אחד ויש 

ולכאורה היה אפשר לפרש דברי ". בזה זכרון לשתי הלחם
בשר מקיימים זכר א שבעצם אכילת חלב ואכילת "הרמ

לשתי הלחם דכיון שאוכלים שני מינים נפרדים זה מזה 
תבשילין שאוכלים בליל ' לגמרי בשר וחלב זה כמו ב

אולם מלשון , נפרדים זה מזה' הסדר זרוע וביצה שהם ב
ל משמע לא כך אלא שקיום המנהג הוא רק "ב הנ"המשנ

בשתיה לחם שמביאים לשלחן ולא במאכלי החלב והבשר 
הוא רק " כמו שני תבשילין"א "למה שכתב הרמעצמם 

  .להוכיח שצריכים לעשות בשבועות זכר לשתי הלחם
ס "סימן ק' ח חלק א"ת אגרות משה או"וכך משמע בשו

א פשוט שאין כוונתו שגם כאן צריך שני "כ הרמ"דמש
תבשילין דלכאורה יספיק באכילת מאכלי חלב ובשר וזה 

ז אין צריך לעשות "נחשב מספיק זכרון לשתי הלחם ולפי
אלא דבא להוכיח , לחמים לשלחן' זכר נוסף בהבאת ב

שעושין זכר לקרבנות לכן צריך לנהוג גם בשבועות זכר 
ואולם עדיין קשה מדוע , לשתי הלחם לאכול שני לחמים

, צריך לאכול בשר וחלב ולא מספיק בהבאת שני לחמים
ל שצריך שיהיה היכר לכן שהם שנים והיינו משום "די
סור לאכלם ביחד ועוד דלכל יום טוב צריך לבצוע על שא

ז יוצא שאם אוכלים רק "ולפי. שני לחמים ואין היכר
מאכלי חלב ובשר ללא לחם אין יוצאין ידי חובת המנהג 

  .שהרי חסר הזכרון לשתי הלחם
שמחמת שצריך לאכול ) שם(א "לפי הסברו של המג

 כ מחוייב לאכול בשר בחג השבועות"מאכלי חלב ואח
בהכרח צריך לאכול שתי לחמים והוא מדין הלכות בשר 

שצריכים להזהר ) שם(א "כ המג"יובן מש, בחלב
ולכן נהגו לאפותו ללחם עם "ל "בחששות דבשר וחלב וז

חמאה דאז בודאי יצטרך להביא לחם אחר לאוכל עם 
ג דאין לשין "ש במחצית השקל שכתב אע"וע, "בשר

ואינו ניכר שהוא עיסה בחלב שמא יבוא לאכלו עם בשר 
ו "ד סימן צ"כ ביור"ג מותר ממש"מ בכה"מ, מאכל חלב

  .דהוי דבר מועט וגם יש בו שינוי צורה

        אפיית לחם ארוך ולו ארבעה ראשיםאפיית לחם ארוך ולו ארבעה ראשיםאפיית לחם ארוך ולו ארבעה ראשיםאפיית לחם ארוך ולו ארבעה ראשים
נוהגין לאפות לכבוד חג השבועות לחם ארוך ולו ארבעה 

א בספרו לב דוד "החיד. יש כמה טעמים לכך, ראשים
ארוכה מארץ  "כתב דהיות והתורה נקראת לחם וכתוב

ולזה עושים לחם ארוך שרומז לתורה ארוכה " מדה
) ודססססרש דדדדמז ררררשט פפפפ(ראשים כנגד פרדס ' ורחבה ובו ד

ועוד טעם מובא באחרונים דהוא , שהתורה נדרשת בהם
חג ,  עצרת–כנגד ארבעה שמות שיש לחג השבועות 

כל בו ' אולם בס. חג הקציר, חג השבועות, הביכורים
,  דקרב בעצרת זכר לשתי הלחם זכר לשתי הלחם זכר לשתי הלחם זכר לשתי הלחםדהואדהואדהואדהואד כתב "סימן נ

  .דהיינו שלשתי הלחם יש ארבע קצוות

        הכנסת ספר תורה בחג השבועותהכנסת ספר תורה בחג השבועותהכנסת ספר תורה בחג השבועותהכנסת ספר תורה בחג השבועות
א על מי שאינו "ע' ל במסכת מנחות דף ל"אמרו חז

ת מן השוק אלא כותבו בעצמו "מסתפק בלקיחת ס
ופירש . דמעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני

ו שכר סופר כתב הוא בעצמו א"ל "וז) שם(הינמוקי יוסף 
שכתבו וטורח בתיקון הקלפים ולסבול עול הסופר עד 

כאילו קיבלו מהר סיני שיש למדת רחמים לומר , שנכתב
כמו שטרח טורח זה כן היה טורח ללכת במדבר כדי 

  ".'לקבל תורה מהר סיני וכו
מצינו בספרי הפוסקים שהרבו במעלת הנותן ספר תורה 

ד " סימן תצח"כ הברכי יוסף או"בחג השבועות וכמש
) ת"מחבר כלי יקר עה(ב בשם בעל עוללות אפרים "ק י"ס
ס "הנותן ספר תורה חדש לביהכנ"ל "א וז"ב סימן קמ"ח

וכן מובא , "בזמנה' בעצרת כאילו הקריב מנחה חדשה לה
הרי שראו חכמים . ז"ד סק"דבריו בשערי תשובה סימן תצ

ביחס לכתיבת ספר תורה והכנסתו ענינים של ריצוי 
הוה אומר הטורח שטורח אדם עם , ה"יו של הקבמידות

ספר התורה מהוה ביטוי גדול לרצונו ולהשתדלותו 
וקרבנו לפני "ה מעין הנאמר באבותינו "ולהתקרב להקב

  ".'כאילו הקריב מנחה לה"ובכך נחשב הוא " הר סיני
א להסביר "מנחת אהרן עניני חג השבועות פ' כתב בס

כ מצות "וכמו, רהלמתן תו" שתי הלחם"שייכות מצות 
והוא שכאשר יצאו , שתי הלחם למצות ספירת העומר

י עשיית "ישראל ממצרים יצאו מטומאת הגילולים שלה ע
ט "ומשם והלאה התחילו מ, פסח שאכלו על שלחן אביהם

ימי הטהרה שהם כדי להתקרב ולקבל את התורה ויום 
החמישים הוא השלמת הטהרה והוא יום מתן תורה שנתנו 

להביא את קרבן להביא את קרבן להביא את קרבן להביא את קרבן ת "וכנגד זה ציוה השי, ת התורהשני לוחו
לכו " שהוא לחם התורה שנאמר היום שהוא שתי הלחםהיום שהוא שתי הלחםהיום שהוא שתי הלחםהיום שהוא שתי הלחם

כ כתב בעל הכלי יקר "וכ) 'משלי ט" (לחמו בלחמי

  דבורקסג אליקום "הרה

של פסח ' כאשר נתבונן נראה שיש הבדל גדול בין הקרבת העומר ממחרת יום א
מנחות ' ל קבעו בגמ"והוא דחכמינו ז. י הלחם בחג השבועותלבין הקרבת שת

לעומת זאת , א שהקרבת העומר היתה משעורים ולא מחיטים"ד ע"ב ופ"ח ע"ס
ויותר מזאת שעורים הם מאכל בהמה כדמשמע , שתיה לחם היה בא מן החיטין

ב וחיטים מאכל אדם ונראה דלא רק מפני שכך מתאים שיהיה "ע' פסחים ג' בגמ
כ יש "א, ת עוונות השנה שבפסח מבשילות השעורים ובשבועות החיטיםמבחינ

  ?המקרא אומר דרשניהמקרא אומר דרשניהמקרא אומר דרשניהמקרא אומר דרשנילדעת מדוע עומר בא משעורים ושני הלחם מחיטים 
) עניני חג שבועות(ל "ש פינקוס זצ"שיחות מהגר' ז בס"מצאתי שכבר עמד ע

והוא קרבן העומר בא משעורים מאכל בהמה זהו ממש הסוגיא של ספירת 
ביום הראשון של פסח אנו ,  הפסח הוא מוגדר כלידה של עם ישראלהעומר חג

היהודי דומה בשעה זו לתינוק במעי אמו שמלמדים , זוכים למדרגות עצומות
כאשר , אך לאחר מכן הוא צריך להתחיל מחדש, אותו את כל התורה כולה

מסתיים היום הראשון של חג עלינו להתחיל לבנות את עצמנו ולשם כך אנו 
דהיינו כאשר היהודי , ים את קרבן העומר הבא משעורים מאכל בהמהמקריב

מתקרב לפני השם יתברך את מאכל הבהמה שלו פירושו שהוא מתנתק 
מהבהמיות ואז העליה הרוחנית פתוחה לפניו ואז יכול להתחיל לספור יום אחד 

, וזו המהות של ספירת העומר בניית עולם הרוחני, אחרי השני ללא הפסקה
שמגיעים בסוף תהליך הבניה בחג השבועות מקריבים את שני הלחם ואחרי 

אם מקריבים את מאכל הבהמה מתעלים להיות , שעושים מחיטים מאכל אדם
אלה הדברים ' בס' עי(אדם ומשם מתעלים עוד להקריב גם את המאכל אדם 

יש שכתבו שבפסח סמוך ליציאת מצרים עם ישראל היה ). ז"פרשת אמור משכב
ובשבועות שאנו מקבלים את התורה ,  שנמשלה לשעוריםבהמהבהמהבהמהבהמהרגת עדיין במד

ולכן בפסח אנו מביאים ,  שמאכלו בעיקר חיטים ולא שעוריםאדםאדםאדםאדםאנו במדרגת 
כ "משא, קרבן שעורים בהתאם למדרגה אז מדרגת בהמה כל עוד לא ניתנה תורה

בשבועות שקיבלנו את התורה והתרוממנו למדרגת אדם אנו מביאים קרבן מן 
  ).נ"שפת אמת ויקרא תר' עי. (יטים שהוא מאכל אדםהח
 



  

חרת השבת עד ממ"יז -ויקרא כג טזנאמר בפרשת אמור 
, "'הת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה ליהשביע

נים ותיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרוממושב"
עוד נאמר בפרשת פנחס  "'הלת תהיינה חמץ תאפינה בכורים לוס
תיכם ועו בשב'הוביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ל) "במדבר כח כו(

שאחר שים יחמהביום זה ונתחייבנו ב ."'וגומקרא קדש יהיה לכם 
 להקריב,  הוא עצרתחג השבועותב, ספירת העומרתחילת 
 מנחה חדשה של שתי ככרות לחמי המוסף קרבןלבנוסף 

אותם ויאכלו . חמץ מהחיטים החדשות שגדלו באותה שנה
ל "ובלשון חז. הכהנים אחר הנפתם עם כבשי השלמים

ספים תמידים ומו' ם הל"רמב "שתי הלחם"נקראו אותם לחמים 
חינוך , ם עשה מו"רמב  חיוב זה נמנה במנין מצוות עשה.א"ח ה"פ

כ "וכ. ץ עשה נ"זוהר הרקיע לרשב, ג פרשה מז"ג עשין רב רס"סמ, מצוה שז
' ספר האגור סי, ד"רבינו ירוחם חלק אדם נתיב ה ח, רצד' בספר הרוקח סי

  ]מאמר זה נערך בעזרת ספר אלה המצוות[.נה' כל בו סי, תתנח
 

ושני אילים ושבעה אחד פר ים עם שתי הלחם מקריב
ושני , חטאתעיזים אחד לושעיר , עולותכולם , כבשים
והקרבתם על הלחם ) "כ- ויקרא כג יח(כמפורש בתורה  שלמיםלכבשים 

 'הם שנים יהיו עלה לים בני שנה ופר בן בקר אחד ואילישבעת כבשים תמימ
ר עזים אחד לחטאת ועשיתם שעי", "'הומנחתם ונסכיהם אשה ריח ניחח ל

מלבד קרבנות המוסף  ."ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים
 קרבנות המוסף הם שני שמקריבים בחג השבועות כבכל יום טוב

, חטאתאחד לזים יושעיר ע, כולם עולות, פרים ואיל אחד ושבעה כבשים
 ,התמידיןכבשי  שני מקריבים מלבדיום זה שבאותו נמצא 

שה וושל]  עם שתי הלחם1 למוספים ו2[שה פרים ושל
 וארבעה עשר כבשים]  עם שתי הלחם2 למוספים ו1[אילים 

 ותעשרים בהמביחד , ] עם שתי הלחם7 למוספים ו7[
 עם שתי 1 למוספים ו1   [ושני שעירי חטאות, העולל

].  עם שתי הלחם2[ לחטאת ושני כבשים שלמים, ]הלחם
כבשים ה שבי עקיבאעת רוד, ם בדין זה תנאינחלקו) ב"מה ע(במסכת מנחות ו
תבאר שם שאותם מ ו,נאמרו בויקרא אינם הכבשים שנאמרו בבמדברש

והכבשים  ,הלחםכבשים שנאמרו בספר ויקרא צריך להביאם בגלל קרבן שתי 
פסק , שם חולקרבי טרפון שג " ואע,ם מוספי היוםה בפרשת פנחס שנאמרו
תם בכסף כדאיתא ה, בי עקיבאכר) תמידים ומוספים שם' הל( ם"הרמב
   .משנה

  
מהחיטים החדשות שגדלו בארץ שתי הלחם עושים את 

, "'ממושבותיכם תביאו לחם תנופה וגו" שנאמר ישראל באותה שנה
תמידים ' ם הל"ונפסק ברמב ,"ץ לארץלא מן חוו"דרשו בתורת כהנים ו

 .ב"ומספים שם ה
  

יעשו את שתי , אם לא מצאו חיטים שגדלו באותה שנה
מנחות ( כדעת הברייתא ו קודם לאותה שנההלחם מחיטים שגדל

ואף שבגמרא , "שתי הלחם הבאות מהישן כשירות אלא שחיסר מצוה:) "פג
ופרה שם (שנה משם נאמר שהתנא של אותה ברייתא חולק על דברי התנא ב

 ,ל מן החדש ומן הישן"והצבור והיחיד באים מהארץ ומחקרבנות ) "א"ב מ"פ
מ "והכס". ים אלא מן החדש ומן הארץחוץ מהעומר ושתי הלחם שאינם בא

ו את רשיבגמרא פכיון ש, פסק כתנא של הברייתא) ב"שם ה(ם "כתב שהרמב
עוד כתב  .ם התנא של המשנהטעאת  וברייתא ולא פירשטעם התנא ב

אם הביא של המשנה סובר שאם תנא ם סובר שה"הרמבאפשר לומר עוד שש
לכתחילה נמי מותר סובר שברייתא של התנא וה , כשרנות הישהחיטיםמ

 .ם כתנא במשנה"ופסק הרמב, ]י שם"ודלא כרש [להביא שתי הלחם מן הישן
שהתנא של הברייתא והתנא של המשנה , והלחם משנה שם תירץ באופן אחר

מודים שאת שתי הלחם מביאים לכתחילה מהחיטים החדשות ובדיעבד אף 
א חולק והפשט במה שנאמר בגמרא שם שהתנא של אותה בריית, מהישנות

שהתנא של המשנה סובר שפסול גבי עומר נאמר ל, שנהמעל דברי התנא ב
ם ד ש"הראבו .ש"עי, והתנא של הברייתא הכשיר בדיעבד, אפילו בדיעבד

מ שביאר "ועיין בכס, "הלכה זו בהפך"ם "בהשגותיו כתב על דברי הרמב
  .)מצוה שז אות א(ובמנחת חינוך , והאריך שם, דבריו

  
האם אפשר לעשות את שתי : חות סט מנהסתפקו בגמרא

כלומר שירדו החיטים בארץ  ,חטים שירדו בעביםהלחם מ

  הרב נחום זאב הלוי רוזנשטיין
 

  

        מוסד מוסד מוסד מוסד 
        הרב קוקהרב קוקהרב קוקהרב קוק

  

  

  חדש

 ש"תוספות רא
ביצה /יומא

 תורת חיים
   השיריםרות שיר 

  

  .ענינא דיומא,  עניני שתי הלחם-נשא 

  . הפסקה-בהעלותך 

  
  
  
  

 

   מכון ירושלים
  
  

   הופיעו

 יד דוד

 ס נדה וסדר טהרות"עמ

 ל"להגאון רבי דוד זינצהיים זצ

 שערי תורה

 א"הלכות רוב ח
 ל"להגאון רבי בנימין וולף לעוו זצ

  

שהעננים שהורידו את הגשם , ישראל יחד עם גשם
 ויחד עם המים בלעו באוקיאנוסבלעו את מימיהם 

או מחיטים שירדו בנס , י שם"רשספינה מלאה חיטים 
ועיין [י " שדחה את פירוש רשה חיטין" דשם' תוסמן השמים 

ובגמרא שם מבואר ]. שיישב דבריו) קכח' ח סוף סי"או(ס "ת חת"בשו
אם כלומר ה, "ממושבותיכם"שהספק הוא האם מתקיים בחיטים הללו 

אבל עבים , ל"חודוקא את החיטים שגדלו ב בא למעט "מושבותיכם"
או שבא למעט כל מה שאינו בכלל מושבותיכם וגם , ל"אין להם דין חו

, א"עכלאים דף ג (צפנת פענח בו. מושבותיכםעבים אינם בכלל 
רץ אב גדלואם צריך מעלה שספק הוא ההש רשפי, )פז' ת סי"ובשו

לפיכך לא יביא ו.  אותםל פוסלת"חוגדילת חיטים באו שישראל 
מהם יצא אם הביא בדיעבד ומהם את שתי הלחם 

  .ג"ם שם ה"רמב
  
ש סאין של ו מביאים של-, ם את שתי הלחםעושיכך 

חדשות ומשפשפים אותם ביד על כלי שלוש חיטים 
ובועטים בהם ברגל או ביד חמש מאות , מאות פעמים

כך הוא ו, פעם כדי שיהיה נח להסיר את קליפתם
כ שף "ואח, עושה שף פעם אחת ובועט שתי פעמים

וחוזר חלילה עד , ש פעמיםושתי פעמים ובועט של
כדרך כל  ש מאות שיפה וחמש מאות בעיטהושיגמור של

וכדאיתא במשנה , ג"תמידים ומוספים שם ה' ם הל" רמב-נחות המ
' ם בהל"והרמב, ב"ם והרע"י והרמב"וכדפירש התם רש ,.)עו(במנחות 

  .ה"ה-ד"ז ה"איסורי מזבח פ
  

 ם ומנפי,סולת החיטים שיהיו  אתםטוחניאחר כך 
שני עשרונות עד שיהיו  ות בשתים עשרה נפאותם
, ד"ה-ג"ם שם ה"רמב  עשרון מכל סאה ומחצה,מנופהסולת 

 םדת הסאייבה במיאם ר ו:).דף עז( מנחות פ הגמרא"ע
פ התוספתא "ה ע"ם שם ה"רמב  מהן או מיעט כשרםשבאי
העומר ושתי הלחם " ) כל המנחותהובא שם בפרק, ח"פ( במנחות

דת עשרונן שהיתה ידת עשרונן או שחיסר מיולחם הפנים שריבה מ
 ריבה .הרי אלו פסולות ,מדה מרובה מחברתה או חסרה מחברתה

  ." הרי אלו כשירות,מדת סאין או שחיסר מדת סאין
  

 אחת ם אותם שני העשרונות ולשים אתלוקחיכ "אח
.  אחת אחתם אותםואופי, מחוץ לבית המקדשאחת 

פרק יא משנה (משניות במנחות  ככל המנחותבבית המקדש 
  .ז"ה-ו"ם שם ה"ונפסק ברמב, )ב"צה ע, א"דף צד ע, ב-א
  

ולכן , ת שתי הלחם לא דוחה שבת ויום טובעשיי
שנאמר הוא לבדו יעשה לכם לכם  ערב יום טובב ם אותםאופי

  .ח"ם שם ה"ונפסק רמב, וכדאיתא במשניות שם. ולא לגבוה
  

שתי הלחם  את םאופי, כשחל יום טוב ביום ראשון
שלישי יום טוב שהוא היום האכלו ביי ו,ערב שבתב

  .ט"ם שם ה"בונפסק רמ, משניות שםם לאפיית
  

 .)ויקרא כג יז(כמפורש בתורה שתי הלחם עושים אותם חמץ 
כלי לתוך האותו  יםתננו ו, שאור ממקום אחרומביאים
כך יתחמץ  ו,העשרון סולתאת מלא יעשרון ושנקרא 
 ,י"מ ור"רנחלקו ) ב"מנחות דף נב ע(שנה  במהשאורי "הסולת ע

  .י"כר) ט"שם ה(ם "פסק הרמבו
  

אורך , ים כלחם הפניםמרובעותם שתי הלחם אופים א
 ו ארבעה טפחים וגובהו שבעה טפחים ורחבחםכל ל

ם "כפירוש הרמבו) א" עדף צו (מנחותמשנה ב ארבע אצבעות
  .י שם"ודלא כרש, )י"שם ה(ופסקו 

  
עם שני כבשי צריך להניף את שתי הלחם יחד 

, והניף אותם תנופה) שם(שנאמר   חייםםהשלמים בעוד
משנה  י עצמו וזה בפני עצמו יצאואם הניף זה בפנ
תמידים ' ם הל"ונפסק ברמב, )א" עדף סא(בפרק כל המנחות 

ונלמד שם בגמרא מפסוקי התורה . א"ח הי"ומוספים פ
גבי אשם ולוג שבדיעבד אם הניפם בנפרד יצא כמו שמצינו ל

 ואם הניף זה בעצמו וזה בעצמו ,שמן שטעונים תנופה כאחד
ראה בלחם משנה ו. בשי העצרתה לגבי שתי הלחם וכ"היצא 

שם שכתב שאף בהנפה מחיים צריך להניח את הכבשים בצד 
) א" עדף סב(מנחות שם בשהרי , שני הלחם ולהקריבם יחד

אלא מניח זה ' והניף הכהן אותם על לחם הבכורים וכו" ואמר
שהרי , חייםמהנפה פסוק זה נאמר על ה ו,"בצד זה ומניף

שלמי יחיד ירה שווה מז מגנלמדת םשחוטיכשהם הנפה ה
שנאמרה להדיא  אבל ההנפה ".שלמיהם"מנלמדה ולרבינא 
שממנה נלמד להניח את שתי הלחם בצד " והניף"בתורה 
יישב הלחם ו.  הכבשיםבחיינאמרה לגבי הנפה , הכבשים

 "ומניח בצד שתי הלחם"שם  ם שכתב"ל שהרמב"המשנה שצ
הנפה שלגבי הג "אעש ם"הרמב וסובר ,שתי הנפותכוונתו ל

למדו מהנפה  "על הלחם "אמרשבפסוקי התורה בחיי הכבשים נ
יש לעשות כאשר הכבשים שחוטים זו שאף את ההנפה כשהם 

  .בצד הלחםנמצאים 
  

, שמניפים את הכבשים בעודם חיים יאחר
הכהן את קח יו, ים אותם ומפשיטם אותםשוחטי

ניח י ו הכבשיםשוק מכל אחד משניהחזה וה
שתי ידיו את ניח י ו,בצד שתי הלחםאותם 

הכל כאחד במזרח את ניף י ותחת שתי הלחםמ
, ביאיוליך ווי, כל התנופותשעושים את במקום 

 דף סב(במנחות  יצאם בנפרד ואם הניפ, ורידיעלה וי
ר זבחי שלמי ציבור טעונים תנופה לאחר "ת"איתא ) א"ע

. "חזה ושוקבא " וחכ,שחיטה ותנופתן כמות שהן דברי רבי
ובענין , א כחכמים"ח הי"תמידין ומוספין פ' הל(ם "ופסק הרמב

) א"שם הי(ם "הרמבפסק  בצד שתי הלחםהנחת החזה והשוק 
גם משום  ו,ומשום דמסתבר טעמבברייתא שם רבי כדעת 

ומקום מלמטה צורת הנחת ידיו  ו.דעתובר כואבא שאול סש
  .הנחה מתבארים במשנה במנחות שם

  
ושאר אימורי שני הכבשים את קטיר יאחר כך 
את אחת משתי החלות ו, אכל לכהניםיהבשר 

 לכל וחלקיהשניה את ו, גדוליטול הכהן ה
חצי לואחד יום לאכלו י םהמשמרות ושתיה

 כבשר קדשי קדשיםשאחרי אותו יום הלילה מ
 איזהו רקפ(בזבחים משנה פ ה"ע. א"ח הי"תמידים ומוספים פ' ם הל"רמב

ונאכלים לזכרי כהונה בכל מאכל ' זבחי שלמי צבור ואשמות כו" )מקומן

  ."ליום ולילה עד חצות

  
  
  

  ללומדי מסכת קידושין
  ניתן להשיג 

 שיעורים בעיון 90 ובו MP3דיסק 

   ג אלחנן פרץ"מפי הרה

  052-7654723במספר טלפון 

 

  לאור הביקוש הרב לספר הייחודי 
  ל"שזה עתה י

ס ס ס ס """"א עמא עמא עמא עמ"""" ח ח ח ח----" " " " אהל פרץאהל פרץאהל פרץאהל פרץ""""
        זבחיםזבחיםזבחיםזבחים

י ערוכים " עמודי כת1000ובקרבו 
  ס הדף"וסדורים ע
 האחרונים וראשי ,מרבותינו הראשונים

ק בהם מכתבי הרב מבריסהישיבות 
  א ועוד רבים"זיע

  

-050 052-7637929: ניתן להשיגו בטל

 

 

   מכון ירושלים
  
  

  

   הופיעו

  

        ץ קטןץ קטןץ קטןץ קטן""""תשבתשבתשבתשב

*  

        ם מרוטנבורגם מרוטנבורגם מרוטנבורגם מרוטנבורג""""פסקי מהרפסקי מהרפסקי מהרפסקי מהר
  



    

  פוטו
 סטודיו

  'שתי הלחם'
  

והקרבתם '. ביום החמישים לספירת העומר, חג השבועותבמצווה מיוחדת ניתנה לנו 
לחם תנופה שתים ': התורהלנו  אומרת ? הזומה היא המנחה החדשה .''מנחה חדשה לד

ת לחג השבועות מצווה מיוחד. ''שני עשרונים סולת תהיינה חמץ תאפינה ביכורים לד
' מנחה חדשה'ולמה נקראו שתי הלחם  . 'מנחה חדשה'להקריב את שתי הלחם הנקראים 

, מהתבואה החדשה' היא המנחה הראשונה שהובאה מן החדש'מפני שי "אומר רש
והרי כבר הייתה מנחה שהובאה ' ואם תאמר הרי קרבה מנחת העומר'י "ומוסיף רש

  . 'שהיא באה מן השעורים'מר שונה מפני י שמנחת העו"עונה רש. מהקציר החדש
  

ושתי , מאכל בהמהמ, מן השעוריםבא העומר . מנחת העומרשתי הלחם שונים בתכלית מ
וכותב השפתי חכמים . את העומר מניפים ואת שתי הלחם מניפים. 'סולת תהיינה'הלחם 

, אשמוליך ומבי, כי תנופת העומר. ששונה התנופה של שתי הלחם מהתנופה של העומר
לחם 'שתי הלחם הם  . תנופת שתי הלחם היא קודם ההבאההיא אחר ההבאה ואילו 
ט "הטהרות והתקדשות של ל, מביאים אותם אחרי התעלות. 'תרומה המורם לשם גבוה

כבר יצאנו מגלולי . 'אנחנו כבר יכולים להרים תרומה לדכשהגנו עד הנה עכשיו . יום
רק אחרי גם אז  ו. להביא רק מנחת שעוריםיכולנוממצב בו ט שערי טומאה "מצרים ממ

  . 'כל העבודה הכרוכה בהבאתה יכולנו להניף אותה לד
  

ו כי התורה ללמדנ .לחג השבועות חג מתן תורה' מנחה חדשה'בין שקשר עניין נוסף ישנו ב
הכלי יקר שואל מדוע התורה . צריכה להיות בעינינו בכל יום ויום חדשה כביום נתינתה

 ,ולא כתבה במפורשהתורה הסתירה מאתנו דבר אחד . י דברים חשוביםהסתירה לנו שנ
את דבר שני הסתירה התורה ולא כתבה במפורש . שחג השבועות הוא יום מתן תורה

עשתה כך תורה כדי ומסביר הכלי יקר כי  . אש השנה יום הדין לכל באי עולםהיותו של ר
שייכים ליום אחד ום הדין קבלת התורה וי, שני הדברים האלושלא נטעה ונחשוב ש

על . צריכים ללוות אותנו בכל יום ויום כל ימות השנהאלו דברים אלא שנדע כי שני . בשנה
בכל יום אנו צריכים להרגיש כי היום ניתנה ' בכל יום יהיו בעיניך כחדשים': התורה נאמר

נחנו צריכים  בכל יום ויום מימות השנה א.'בכל יום אדם נידון': על יום הדין נאמר. תורה
  . 'אדם נידון בכל יום'כי . 'היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים'להרגיש 

  
לחג השבועות חג מתן תורה מגלה לנו רבנו בעל ' מנחה חדשה'עניין נוסף בקשר שבין 

וגדר שתי הלחם שצוותה התורה להביא בחג השבועות הוא ': וכותבב' מכתב מאליהו'ה
כי כל השגה בכל מדרגה היא . כן נקראו מנחה חדשהועל . השגת מדרגת קבלת התורה

  . 'כלפי המדרגה שלמטה ממנה, עולם אחר ממש, חדשה לגמרי
  

אין 'בענייני העולם הזה כתוב . ענייני העולם הזה להשגת התורההבדל תהומי ישנו בין 
וכל ההישגים , כל התאוות שוות. כי כאן לא שייך כלל דבר חדש' חדש תחת השמש

ונו אך ברעב, כאשר יתמיד האדם בתאווה תהיה לו לזרא. דה אחת להםהגשמיים מי
ברוחניות בכל נקודה 'התורה נקראת מנחה חדשה מפני ש . 'ישכח ויחשוב שחידוש לפניו

ונקודה של עלייה מוצא האדם את עצמו בעולם חדש שאין בו שיווי ודמיון למה שקדם 
לייה רוחנית נכנסת למצב חדש שהוא עמלת וזכית לע.  'ולא לחוויתו של כל אדם אחר, לו

פרטי שלך שאין דומה , בכל עמל ויגיעה בתורה אתה בונה לעצמך עולם חדש. ייחודי לך
  . זה החלק שלך בתורה. לו
  

להגיע . ללא ההקדמה של ספירת העומר' מנחה חדשה'אי אפשר להגיע למצב כזה של 
בעבודה צרופה 'מאה  להשבית את הטו.לכך צריכים עבודה מתמדת של שלב אחר שלב

כלית עבודתו של האדם זו היא ת . ישים איך כל עליה היא עולם חדש ואז מרג'ומזוקקת
הוא , כי התכלית של בריאת העולם הזה' 'ל בדרך ד"כמו שמביא רבנו הרמח. בעולם הזה

, ולשם כך הושם האדם בזה העולם שהחומר מושך בו לצד הרע. 'כדי לזכות לדביקות בד
הוא שהאדם זוכה ' והמידה ה גדולה ביותר של חסד ד. כדי שיתגבר על זה ויבחר בטוב

ואמנם כדי שיוכל .  ידי עבודתו בזה שהוא מתגבר על הרע המושכו לצד הרעלדביקות על
ובכוח התבלין הזה יוכל האדם לקיים את . האדם לכבוש את היצר ניתנה לו תורה תבלין

  . 'עיקר התכלית דהיינו להתגבר על יצרו
  

את . חיטים אפויות חמץמאנחנו מביאים שתי לחם , ביום קבלת תורה, בחג השבועות
 חמץ שרק לפני חמישים יום היה אסור עלינו בכרת עכשיו אנחנו מביאים אותו אותו

פסח הוא זמן של . ביעור וביטול החמץ מסמל את ביטול וביעור העצמיות. 'קרבן לד
יום קבלת התורה . ביטול  הגשמיות והחומריות המתנגדות לרוחניות. ביטול העצמיות

לים להשבית את החומר לבטל את יום בו ניתנו לאדם הכ, הוא יום גדלות האדם
לעבוד האדם צריך בגופו ובנשמתו  .ות ולהעצים את כוחותיו הרוחנייםהעצמיות והגשמי

מצד אחד הוא צריך לדעת .  הנמצאים במלחמה מתמדתעם הגשמיות והרוחניות. 'את הד
חייב אדם לומר 'ומאידך גיסא ' יתוש קדמך'שלכוחו וגבורתו אין שום משמעות שהרי 

  . יש לי את הכוחות לקיים את כל העולם כולו' לי נברא העולםבשבי
  

 הנשמה על תלהשלט,  הרוח על הגשםתהגיע להשלטכי לל מלמד אותנו "רבנו הרמח
קיום הוראות ניתן רק על ידי .  היצר הרע העומד ומסית אותנו לצד הרעתשילכב. הגוף

  .  יישום הוראותיו של בורא עולםעל ידי , 'יצרן'ה
  
המאכל הוא העיקר , כשיש לפנינו מאכל ותבלין. ' יצר הרע בראתי לו תורה תבליןבראתי'

יוצא איפה שיצר הרע הוא העיקר והתורה . נותן טעם בעיקרהוא והתבלין הוא הטפל 
לולי לימוד , כי לולי התבלין הזה, כן  ?הייתכן כדבר הזה , שנמשלה לתבלין היא הטפל

לכבוש את ,  בעולם הזהמלא את תכלית בריאתולא יוכל האדם להתורה בעמל וביגיעה 
כך הרי ראינו כשעלה משה למרום להוריד את התורה לעם ישראל ביקשו   . יצרו הרע

מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי ': ואמרו. מלאכי השרת לעכב בעדו מלקבל את התורה
יש בתורה בוודאי , נכון. 'כלום יצר הרע יש ביניכם': עונה להם משה רבינו. 'תפקדנו

אבל הרי תכלית התורה היא להיות תבלין , הקדושה דברים השייכים למלאכי השרת
  .בהתמודדות הנברא עם היצר הרע

  
חזק חזק ונתחזק לקבל עלינו עול תורה כי רק בעמלה נכבוש את יצרנו לעבודתו יתברך 

  .  תכלית כל האדם,ונגיע לתכלית הבריאה

  

  ג ירחמיאל קראם"הרה

  לעילוי נשמת  

  אליהו ואסתר זר' בן ר רבי יצחק 

  שתי הלחם
ים שני היו מקריב, בזמן שבית המקדש היה קיים

בפסח הקריבו את קרבן העומר העשוי : קרבנות
ובחג השבועות , שהם מאכל בהמה, משעורים

שהם , הקריבו את קרבן שתי הלחם העשוי מחטים
    .  מאכל אדם

הרבה טעמים נאמרו בענין הבאת שתי הלחם בחג 
 אף אנו . וסוד,הן בפשט הן בדרוש רמז, העצרת

נביא כמה גרגירים על קצה המזלג מצוף נועם דברי 
   .קדמונינו וגדולי הדורות

) ה הביאו"א ד"ח. ה טז"ר (א"המהרשנפתח בדברי 
פסח הקריבו קרבן בהא ד, מבאר בדרך הדרושה

, דברים טז(י הכתוב "עפ. משעורים ובעצרת מחטים
 שהוא קציר שעורים" מהחל חרמש בקמה) "ט
עד חג השבועות " ור שבעה שבועותתחל לספ"

, שהוא יום קציר חטיםהלחם ' שמביאים את ב
נקראו שבצאת ישראל ממצרים , והכוונה בזה

) כ, יחזקאל כג" (אשר בשר חמורים בשרם"חמורים 
למאכל רק לפיכך לא היו ראויים , שהיו בלא מצוות

 עד שספרו ומנו שבעה שבועות ,בהמה שהן שעורים
זדככו בהכנה דרבה לקבלת והכינו את עצמם ונ

זכו ואז , ם לאכול מאכל חטיםיראויונעשו , התורה
  . את התורהקבל ל

המביאים הלחם הנעשים מחטים ' ולכן מביאים ב

דעץ הדעת היה ) :עדף (סנהדרין ' דעת כדאמרינן בגמ
  .ממין דגן

שהוא " מהחל חרמש בקמה"וזהו שאמר הכתוב 
 עד יום' תספורו נ, שעורים מאכל בהמהקציר 

הלחם שבאה מן החטים לקבל דעה ' הבאת ב
  .ש"ד יעו"וחכמת התורה עכתו

 כל אחד ק"בספהא צעדו "בעקבות דברי המהרש
 שעיקר עבודת הספירה ,לפי דרכו ותמצית דבריהם
ולזכות ,  עומר שעורים–לתקן בחינת מאכל בהמה 

לחג העצרת שמקריבים שתי הלחם  'אדם'לבחינת 
  .שהם מאכל אדם

ל " זצהאבני נזרק בעל "ביאר הגה, יותרבדרך עמוק 
 בדרכי .)ברכות סא(' בגמרב ושמואל י דפליגי "עפ

י ר דומה לזבוב ויושב בין מפתח"רב אמר יצה, היצר
 דרב ,ל"וביאורו י. ושמואל אמר כמין חטה, הלב

רק על כי הזבוב דרכו לעמוד , סבר דדומה לזבוב
ך רק כמו כן היצר הרע מוש, דברים מאוסים
ושמואל אמר . חומריים ופחותיםלדברים גופניים 

דאין התינוק יודע , דחטה רומזת לדעה, כמין חטה
ר מושך את האדם "והיצה, עד שיטעם טעם דגן' וכו

ת "לדעת השישילך אחר דעתו ולא יבטל את דעתו 
  .ותורתו

, ובאמת אלו ואלו דברי אלקים חיים ושניהם אמת
וישראל ,  היצרולא פליגי אלא מהו העיקר אצל

  .הדברים' כשיצאו ממצרים נגאלו מב
, גאולה מן החומריות והדברים הפחותים, האחת

בשר "שמצרים נקראה ערות הארץ ונאמר בהם 
ומזה נגאלו בפסח , )כ, יחזקאל כג" (חמורים בשרם

ועל זה באה בפסח מנחת העומר , בצאתם ממצרים
אכל בהמה רמז לגאולת הנפש מהבאה מן השעורים 

זה היה בעת מתן דעת ש גאולת ה, והשנית.מיתהבה
ועל זה באו שתי הלחם בעצרת מן , תורה בשבועות

 שם משמואל -ד בספר בנו "הו(ד "החטים עכ
  ).ר"לשבועות שנת תע

אורח  בספרו הכלי יקרונסיים ברמז נפלא דכתב 

דשתי הלחם רומזים לתורה שבכתב ושבעל , לחיים
דאין ,  לנוונעשו מחמץ הרומז ליצר להורות, פה

, ליצר הרע שליטה במקום תורה שבכתב ושבעל פה
:) סוכה נב" (וכמאמרם ז, ואין יכול להזיקינו כלל

ואדרבה , ד"אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ
, י התורה"בזכות היצר הרע בזה שבאדם מנצחו ע

וכן , ב"ז ובהעוה"שולחנות בעוה' יזכה לאכול מב
ורה בויכוח מצד היצר הרע זכו ישראל לקבל הת

.) שבת פט(ל "וכמאמרם ז, משה רבינו עם המלאכים
בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני 

 אמר להן ,ע מה לילוד אשה בינינו''ה רבש''הקב
 אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנוזה לך ,לקבל תורה בא

תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא 
ענה להם  ,העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם

 לא תרצח ,תורה למה תהא לכם מה כתיב בה: משה
יצר הרע יש  , קנאה יש ביניכם,לא תנאף לא תגנוב

 .ש"יעוה '' מיד הודו לו להקב,ביניכם
  .ד"בכוונה נפלאה עכלכך באו שתי הלחם מן החמץ 

  

  הרב הלל מןעורך   הרב  יעקב שלמה שיינברגר

  היערות דבש -יהונתן אייבשיץ רבי 
    ביוכתמ]  ד"תקכ - נ"ת[

  

  שתי הלחם תלוי בתורה
  

ויש רמז נפלא ',  הפסח יניחנו הכהןממחרת'כתיב בפרשה 
ואר בו טעם ספירת ויב, ועמוק שבא דוקא ממחרת הפסח

ת ויתעלה שעה "דהענין הוא בהיות דהשי, ט יום"העומר מ
ולקין שהביא מפרי , למנחת הבל שהביא בכורות צאנו

והוא , כי קין הביא שתי לחם והמה לכהן, האדמה לא שעה
  . לא היה כהן

וקין ] ה,עיין בראשית רבה כב[אך הבל הוא היה כהן גדול 
ואיתא , ל והרגוולכך עמד על הב, אמר שהוא כהן

כל שנותיו לא היה אלא מפסח עד ] ד,בבראשית רבה כב[
] סו, בראשית ד[' ובהיות שקין חזר בתשובה גזר ה, עצרת

כי זה הענין בעצמו במספר , כל הורג קין שבעתיים יוקם
הוא אות , אות' ונתן לו ה, שבע הוא כלול משבעה שבעיות

 התורה חטאו התורה דהיינו התיקון יהיה בנתינת' פי, ו"וי
והוא טלטל , נמחק על ידי תשובה והגלות בנע ונד

כי מאז , ח"והוא לחם שהוא בגימטריא ע, ח"בגימטריא ע
  . ל"והם שני פעמים ט, לא זכה לשתי הלחם

אבל כל זמן שהיו במדבר , אך על ידי התורה הותר אז לחם
  . לא זכו אלא לטל השמים

,  ממצריםומזה הטעם לא היו יכולים לאכול חמץ בצאתם
, לכפר על מעשה קין, ט יום נגד השבעתיים"עד שספרו מ

טהורות ' אמרות ה"] ז,תהלים יב[כי , ואז זכו לראות הזה
כ צריכין "ע, ט פנים לתורה"והם המ, "מזוקק שבעתיים

  . למנות יומי ושבועי
כי אז , לכן בעצרת הקריבו את שתי הלחם והיה מחמץ

משל למלכא דהוי , והתורה נקרא חרות, נתבטל היצר הרע
שהביא הזוהר הקדוש פרשת תצוה ', ליה בר יחידאי וכו

דלולא שהיו ] ב,י דברים א"רש[וידוע ] ב,חלק ב קפג[
ואם כן עם , חוטאים במדבר זכו לכנוס תיכף לארץ ישראל

כל זה עד שבאו לארץ ישראל לא זכו ללחם שהם שני 
ל אב, רק ניזונים במן שהוא חד טל מן השמים, פעמים טל

  . בכניסתם לארץ זכו לזה
ם ממחרת השבת עד ט יו"ולכן צותה התורה לספור מ

כי השבעה , שהם שנותיו של הבל יומי ושבועי, העצרת
לכן כל יום ויום משבעת ימי הפסח נכלל , מוכללים משבעה

וזה מה שאמר הכתוב ממחרת , משבעה שהוא שבוע אחד
של ' למחרתו של שבוע אחד שהוא יום ב, כלומר, השבת

ובהיות כי היה הפלפול בקין עם הבל , פסח יניפנו הכהן
על כן אשה , ]ז,בראשית רבה כב[בשביל האומה יתירה 

את הלחם אשר הוא "] ו,בראשית לט[דכתיב , נקראת לחם
לכן היו שני , ]כ,שמות ב. ["קראן לו לאכול לחם", "אוכל

  .לחמים
  

 עורך הרב הלל מן

  הברכה על שתי הלחם שהביאה לחיזוק
  

א ישב " זיעאחד מחסידיו של רבי אהרן הגדול מקרלין
אצלו פעם בשולחן השבת בעת שסעד הרבי את סעודת 

החסיד הבחין בגבאי שנכנס ומגיש לרבי את , שבת המלכה
ישב , הרבי בירך ואכלו,  לברכת המוציא-שתי הלחם 

החסיד והתבונן כיצד הרבי אוכל זאת ובמוחו חלפה 
הוא , בסופו של דבר גם הרבי הוא ככל האדם, בכן: מחשבה

  ... כדרך כל האדםמברך ואוכל
  :הרגיש רבי אהרן במחשבתו של החסיד נפנה אליו ואמר לו

? ההבדל ביני לבינך מהו, בעצם, חשבתי לעצמי, יודע אתה'
, אני מברך על כך ואתה מברך על כך, אני אוכל ואתה אוכל

  . שאלו הרבי? כ מה הנפקא מינה בינינו"א
, הבדל אומר לך מה ה- המשיך הרבי את דבריו -' אלא מאי'

מתבונן מבעד לחלון ורואה שדות תבואה , אני קם בבוקר
' מה רבו מעשיך ה: ואזי אני מתפעם ואומר, מלאי חיטים

ואיני מרפה מן , כולם בחכמה עשית מלאה הארץ קניניך
מהו ? מה זו חיטה: אלא מעמיק ומהרהר, המחשבה
, וכיוצא באלה.. ותהי חלקת השדה מלאה שעורים'שנאמר 

ד כדי שנדלקת בי התשוקה לברך ולהודות ואני מתלהב ע
ה על החיטים והשעורים שהביאו לנו את עיקר "להקב
: וחפץ אני לברך על שתי הלחם כמצוות חכמינו, לחמינו

  ... המוציא לחם מן הארץ' ברוך אתה ה
, אלא כיון שאסור לברך ברכה זו לבטלה בלא שאוכל לחם

קש אני לכך מב, דהרי אסור לנו להזכיר שם שמים לשווא
מן הגבאי שיכין לי את סעודתי ויביא לי את החלות לברך 

על הטובה ' ואז יכול אני לברך לה, עליהן ברכת המוציא
  .  ביאר לו הרבי-' אשר עשה עמדי בזה

, גם אתה עושה כך אבל קצת אחרת '- סיים הרבי -' ואתה'
אינך , וחפץ אתה לאוכלם' אתה יוצא לרחוב רואה במעשי ה

, הולך לביתך לסעוד, כך רוכש אתה זאת בחנותולשם , גזלן
  . כ אוכל זאת"ש אתה הנך מברך ואח"והיות ויר
אמת ונכון הדבר כי שנינו מברכים ואוכלים את : היוצא לנו

רק שאני אוכל חלה כדי שאוכל לברך עליה ברכת , החלה
ואתה מברך ברכת המוציא כדי שתוכל לאכול את , המוציא
  ...סר השכל זה לכל חייולקח אותו חסיד מו. 'החלה
 


