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ָּפ ָר ַשת ֶאמֹר

הפאה והביכורימ
ַאנִ י ִראשֹונ ַו ַאנִ י ַא ַחרֹונ
אחת ממתנות העניימ היותר מפור=מות היא מצוות ַה ֵּפ ָאה .בשעה שהאדמ קוצר
את שדהו ,עליו להיזהר שלא לקצור את כל השדה .עליו להשאיר בקצה השדה
ֵחלֶ ק שאינו קצור ,המיועד לעניימ:

čāĒĞú Ħăÿ ĤĎă ý Ęÿ đø ĕĜü ĞĀ Ęþ ...ĖĀ Ĥþ Ģø ģĂ čă ø ĖĀ ďø ĥ
ĉ Ā ĦČÿ Ġø ă ĐĘă þ ėÿ Ħø ČāĘ ęėþ Ģø Ĥø Čÿ ĤĕĢü ģø ĦČþ ęėþ Ĥø Ģø ģĂ čø đă Ã
)ויקרא כג ,כב(
.Ã...ęĦāĀ Č
התורה מדגישה את אי=ור כילוי תבואת השדה מבלי לציינ את שיעור החלקה
הבלתי קצורה שיש להשאיר .אמור מעתה ,גמ בשיעור כלשהו יוצאימ ידי חובה
מנ התורה.
ככ אמנמ פו=קת המשנה הראשונה במ=כת פאה:

.Ã...ĐČĠĐ
ý ă ,ĤđĞĕĥ ęĐĘ ěĕČĥ ęĕĤčď đĘČÃ

)מ=כת פאה א ,א(

 ÃĤđĞĕĥ ęĐĘ ěĕČÃפירושו ,אפילו כלשהו ,אפילו שיבולת אחת.
מ=קנה זאת מעוררת את השאלה הבאה .לכאורה ,הפאה היא עוד צורה של מענק
כ=פי הניתנ לעניימ ולּגֵ רימ .איזו תועלת תצמח לעני משיעור מזערי כזה? האמ אינ
חשש שיהיו אנשימ שינצלו לרעה את הפתח הזה וישאירו פאה מועטת ביותר?
בדיוק מ=יבה זו התערבו חז”ל וקבעו שיעור מדבריהמ ,שהוא  1/60מנ השדה:

.ÃĤđĞĕĥ ĐČĠĘ ěĕČ đĤĚČĥ ĠÃĞČđ ,(1/60) ęĕĥĕĥĚ ĐČĠĘ ěĕĦēđĠ ěĕČÃ
)שמ משנה ב(
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עמ זאת עלינו להבינ ,מדוע לא קצבה התורה שיעור?
כאשר נתבוננ נמצא כי גמ לביכורימ ולתרומה הניתנימ לכהנ ,אינ ִקצבה מפורשת
בתורה.
במצוות הביכורימ נאמר:

.Ã...ČĜþ Ĕþ ă čÿ ĦăĀ Ěø ĥ
ĉ ÿ đø ...ĖĀ Ģø Ĥø Čÿ Ěý Čĕčü ĦăĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĕĤü Ġø ă Ęėă Ā ĦĕĥČ
ü Ĉ Ĥý Ěý ĦăĀ ēø ģÿ ĘĀ đÃø
)דברימ כו ,ב(

 ÃĦĕĥČמשאיר בידי האדמ את ההחלטה על שיעור הביכורימ.
הביטוי ü Ĉ Ĥý Ěý ĦăĀ ēø ģÿ ĘĀ đÃø
וכנ במצוות התרומה נאמר:

.Ã āđ ăĘ ěĦăþ Ħăü ĖĀ ĜČā
ø Ģ ĒĎă ý ĦĕĥČ
ü Ĉ Ĥý đø ĖĀ Ĥþ ĐĀ Ģø ĕü đø ĖĀ ĥāø Ĉ ĤĕĦăü ĖĀ Ĝø ĎĀ ďøă ĦĕĥČ
ü Ĉ ĤÃý

)דברימ יח ,ד(

 ÃĦĕĥČאינו מותיר מקומ לEפק .אמנמ גמ כאנ נתנו חכמימ
גמ כאנ הביטוי ü Ĉ ĤÃý
שיעור לתרומה מדבריהמ כגונ  1/50לעינ בינונית )התייחEות בינונית לגובה הEיוע(.
התעלמותה של התורה מהגדרת שיעור ומידה מלמדת ,כי בכוונתה להדגיש עיקרונ
יEוד .במצוות הפאה מבהירה התורה שאEור לבעל השדה להיות אחרונ הנהנימ
מנ השדה .מאידכ ,מצוות הביכורימ ומצוות התרומה מלמדות שאEור לבעל השדה
להיות ראשונ הנהנימ מנ השדה.
התובנה הנEתרת מאחרי ההוראות האלה מכילה את יEוד היEודות ,יש ראשונ
ויש אחרונ והוא הקב”ה ,כדברי הכתוב:

ěĕČý ĕďÿ ĞĀ Ęø čă ÿ Ěü đă ě āđĤēú Čÿ ĕĜü Čú đÿ ě āđĥČ
Ĉ Ĥü ĕĜü Čú ,Ħ āđČčĀ Ģø ÅĐ āđĘČāú Ďđø ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü Ėø Ęþ Ěþ ÅĐ ĤĚÿ ČĀ Đā ăėÃ
)ישעיהו מד ,ו(
.ÃęĕĐāü ĘąČù
אדמ בא לעולמ ,ומוצא בו את הבורא שהקדימ אותו .אדמ עוזב את העולמ,
ויודע כי ה’ נשאר להשגיח על הקיימ .האדמ הוא ניצוצ המשתלב בזרימת החיימ
הקיימת ביקומ.
יש לזכור כי ה’ הוא מקור הברכה והוא הבורא יש מאינ .נקודת הראשית שייכת לו
ואנו מחזירימ אותה אליו כדי שנתברכ .הכהנ ,הוא נציגו של ה’ בקבלת התרומה
והביכורימ.
מאידכ ,עלינו להשגיח שלא נהיה אחרונימ בשרשרת המזונ .אמ אנחנו מעוניינימ
שמחזוריות המזונ לא תיפEק ,עלינו למEור לקב”ה את מה שנשאר דרכ נציגיו
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בעולמ לעניינ זה ,כגונ העני והגר וכו’ ,כדברי הכתוב:

.Ã āđĘ ęĘăþ ĥÿ Ĉ ĕø āđĘĚĂ Ďø đă ,ĘďĀă ěĜý āđē ÅĐ Đđý Ęø ĚÃ
ÿ

)משלי יט ,יז(

אי הגדרת שיעור הפאה המינימאלי על ידי התורה מ?ייעת להשרשת העיקרונ
הנעלה הזה עמוק בתודעת האדמ.

מחזוריות בטבע
ההשקפה הזאת מובעת בשיגרת לשונ בני אדמ )כדאמרי אינשי(’ :אל תהיה האחרונ
המכבה את האור’ ,או’ :תשאיר משהו לבאימ אחריכ’.
רעיונ זה בא לידי ביטוי במחזוריות מופלאה בטבע.
נדגימ זאת באמצעות מחזור גז החנקנ .גז החנקנ הינו מרכיב חשוב מאוד בבניית
החלבונ ,שהוא י?וד מרכזי בבניינ תא חי.
חומצה חנקתית נהפכת בקרקע למלחימ חנקתיימ .הצמח קולט את המלחימ
מהקרקע ובונה מהמ את החלבונ שבו .בעלי החיימ אוכלימ את הצמח ובונימ את
גופמ .בני אדמ אוכלימ את הצמח ישירות או את בשר הבקר והעופ ובונימ את
גופמִּ .פ ְרשֹו או גופו של בעל החיימ נרקב באדמה ,ושמ הופכימ חיידקי הריקבונ
את החלבונ שוב לחומצה חנקתית ,וחוזר חלילה.
החיימ המ שרשרת בנויה מחוליות .אנו חלק מנ השרשרת הזאת ,מקבלימ מנ הצד
האחד ומו?רימ לצד השני.
באמצעות דברי מבוא אלו נוכל להבינ את דברי רבי שמעונ בגמרא במ?כת שבת:

:đĐďĥ ğđĝč ĐČĠ ēĕĜĐĘ ĐĤđĦ ĐĤĚČ ęĕĤčď ĐĞčĤČ Ęĕčĥč ,ěđĞĚĥ ĕčĤ ĤĚČÃ
đĒ ĕĤĐ ,ĕĜĞ đčđĤģĘ ĤĚČĕđ ĐĕđĜĠ ĐĞĥ ĦĕčĐ ĘĞč ĐČĤĕ ČĘĥ - ęĕĕĜĞ ĘĒĎ ĕĜĠĚ
.ĐČĠ
ĘĞč ēĕĜĚ đĕĥėĞ ,ęĕĤĚĥĚđ ęĕčĥđĕ ęĕĕĜĞ đĕĐĕ ČĘĥ - ęĕĕĜĞ ĘđĔĕč ĕĜĠĚđ
.ĐČĠ ĦĕčĐ
ēĕĜĐ ČĘĥ ęďČĘ ĐĤČĚ
ý ČđčĦ ęĕĤĚđČ ęĕčĥđ ęĕĤčđĞ đĕĐĕ ČĘĥ - ďĥēĐ ĕĜĠĚ
.đĐďĥč ĐČĠ
)שבת כג(.
.ÃÅĐĘėĦ ĘčÅ ęđĥĚđ
כל שלושת הנימוקימ הראשונימ מובנימ והגיוניימ .הנימוק האחרונ הוא תמוה
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 .ÃĖĀ ďø ĥהאמ הגיוני לנמק
ביותר ,כיונ שהוא ציטוט ממצוות התורה ĉ Ā ĦČÿ Ġø ă ĐĘăþ ėÿ Ħø ČāĘÃ
מצווה זו באמצעות ציטוט חוזר של מילות הפ<וק?
ברור אפוא ,שעל פי הי<וד שהנחנו תובנ כוונתו של רבי שמעונ .המושג ’בל תכלה’
פירושו ,לא להיות אחרונ הנהנימ ,אלא לפעול כחוליה בשרשרת שיש לפניה ויש
אחריה .זהו העיקרונ העומד בב<י< מצוות הפאה! לא לכלות ולא להשחית .זו
כוונתו של רבי שמעונ באמרו.ÃÅĐĘėĦ ĘčÅ ęđĥĚđÃ :

הפאה והנותר
ידוע ומפור<מ ,כי התורה מציינת מצוות מ<וימות ב<מיכות למצוות אחרות ,כדי
לרמוז על קשר אפשרי ביניהמ .משומ ככ ,כלל גדול נקוט בידינו והואďĚĘĐ ĤčďÃ :
 .ÃđĜĕĕĜĞĚכלומר ,עלינו להתבוננ ב<ביבתו של הפ<וק וללמוד מנ ההקשר.
ü
הּפ ָאה המופיעה כאנ בפרשת אמור ,מונחת ב<ביבתה הטבעית .התורה
מצוות ֵ
מייחדת מקומ למועדי ישראל שהמ פ<ח ,שבועות ו<וכות .מיד לאחר הוראת חג
הפ<ח מופיעות מצוות הקרבת קרבנ העומר< ,פירת העומר והבאת ביכורי קציר
חיטימ ביומ הביכורימ .את הרצפ הזה חותמת התורה במצוות הפאה .באופנ כללי,
עו<קות מצוות אלו בקציר השעורימ ובקציר החיטימ ,ולכנ מנ הראוי לקבוע כאנ
את הלכות פאה הנוגעות אל קציר השדה.
אולמ למרבה הפלא ,מופיעה מצוות פאה פעמ נו<פת בתורה ,והפעמ לא ב<ביבתה
הטבעית.
בתחילת פרשת קדושימ חוזרת התורה בדיוק נמרצ כמעט מילה במילה על מצות
הפאה:

ęĦāĀ Č čāĒĞú Ħăÿ ĤĎă ý Ęÿ đø ĕĜü ĞĀ Ęþ ...ĤāĢģø Ęü ĖĀ ďø ĥ
ĉ Ā ĦČÿ Ġø ă ĐĘăþ ėÿ Ħø ČāĘ ęėþ Ģø Ĥø Čÿ ĤĕĢü ģø ĦČþ ęėþ Ĥø Ģø ģĂ čø đă Ã
)ויקרא יט ,ט-י(
.Ãęėĕþ Đāý ĘąČù ÅĐ ĕĜü Čú
מהי המצווה המופיעה שמ ב<מיכות למצוות הפאה?

ę āđĕ ďĞÿ ĤĦĀ āđ ăĜĐÿ đø ,ĦĤĀ ēû ĚĀă Ěü đă Ęėý ČĀ ĕý ęėþ ēú čø Ēü ę āđĕčă ø ...ÅĐĘÿ ęĕĚü ĘĀ ĥø Ĉ ēčÿ Ēþ đă ēčă ø Ēø Ħü ĕėü đÃø
)שמ ,פ<וקימ ה-ו(
.ÃğĤý ĥ
ĉ Ā ă ĕü ĥĈ Čý čă Ā ĕĥĕ
ü Ĉ Ęü ĥø ă Ĉ Đÿ
מה הקשר בינ מצוות לא תעשה של אכילת נותר ובינ מצוות הפאה?
אנו נענה ונאמר כי הקשר הזה הוא קשר לעומתי ,אי<ור נותר הוא ההיפכ הגמור
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ממצוות הפאה .כלומר ,חובה לאכול את בשר הקרבנ עד תומו וא0ור להשאיר
אפילו משהו .אמ נשאר משהו כזה ,עלינו לשורפו.
יוצא אפוא ,שדווקא בבשר הקודש עלינו לכלות הכל ,בעוד שבקציר חולינ  -א0ור
לכלות הכל ,ויש להשאיר חלק בשדה לעניימ.
משומ ככ ,מיד אחרי חיוב אכילת בשר הקודש עד תומו ,עוברת התורה להדגיש
את אי0ור ’בל תכלה’ בשדה:

.Ã...ĐĘă þ ėÿ Ħø ČāĘ ęėþ Ģø Ĥø Čÿ ĤĕĢü ģø ĦČþ ęėþ Ĥø Ģø ģĂ čø đă Ã

)פ0וק ט(

מדוע את בשר הקודש חייבימ לאכול עד תומו ,ואת קציר השדה א0ור לכלות?
התשובה נעוצה בדרגת השיא שהעולמ יכול להגיע אליו .מדרגת הקרבנ היא דרגת
שיא של קודש לה’ ולכנ חובה לאכול את בשרו בקדושה עד תומו .כיונ שאינ עוד
עלייה רוחנית נו0פת ,מה שיישאר מנ הבשר יכול רק לרדת ,לכנ עלינו לשורפו.
לא כנ בקציר החולינ .שמ יש מקומ לעילוי נו0פ ,ולכנ חובה להשאיר את פאת
השדה להמשכ עלייתה בדרגה .ה’ נותנ אותה לנציגו בעולמ ,שהוא הדל והאביונ.

מנחת ציבור
כעת נשאלת השאלה הבאה :מדוע בכל זאת יש ביכורימ שהתורה נתנה להמ
קיצבה ,כגונ ראשית קציר השעורימ ששיעורו הוא ’עומר’?

.ÃěĐāý ăėĐÿ ĘČþ ęėþ Ĥĕø Ģü ģø ĦĕĥČ
ü Ĉ Ĥý ĤĚāþ Ğ ĦČþ ęĦČ
þ čý Đú đ...Ã
ÿ

)ויקרא כג ,י(

) ÃČđă Đ ĐĠĕשמות טז ,לו(.
מידת העומר היא עשירית האיפה ,שנאמרĉ ü Ğú ĤĚāþ ĞĐĀ đÃø :
Ā Čý ĐĀ ĦĕĤü ĥ
כמו כנ ,גמ למנחת הביכורימ המוקרבת בחג השבועות יש ִמכ0ה מדויקת ,אע”פ
שהיא ביכורימ!

,ĐĜĕĀ Ġþ ČĀ Ħăý ġĚý ēĀ ĐĜĕĀ ĕþ Đø Ħăü ĦĘāþ ĝ ęĕĜāü Ĥĥĉ ø Ğþ ĕĜý ĥø Ĉ ęĕü Ħăÿ ĥø Ĉ ĐĠĀ đă ĜĦăø ęēþ Ęþ đă Čĕ
ü
ă čü ĦăĀ ęėĕþ Ħāý čĥø Ĉ āđĚă ĚÃ
)ויקרא כג ,יז(
.ÃÅĐĘÿ ęĕĤü đă ăėčă ü
כלומר ,בחג השבועות מצווה להקריב שני לחמימ שכל אחד מהמ מכיל מידת
הּמ ֶ0ר שבביכורימ הוא
עשירית האיפה ,ב0כ הכול שני עומרימ .לכאורה ,אמ כל ֶ
העיקרונ שנקודת החידוש והראשית באה מאת ה’ ,מדוע יש צורכ לקבוע ִמכ0ה?
כדי להבינ זאת עלינו לחדד את נקודת המוצא.
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נקודת המוצא היא ההבחנה בינ מנחות ציבור  -הכוללות את מנחת העומר ואת
מנחת שתי הלחמ  -ובינ תרומה ,ביכורימ ופאה ,שהנ מנחות יחיד.
הּמ ֶ?ר במנחת היחיד.
הּמ ֶ?ר במנחת ציבור שונה בתכלית מנ ֶ
ֶ
הּמ ֶ?ר במנחת ציבור נאזינ לדברי המדרש המשלב בדבריו ?יפור מעשה
לשמ הבנת ֶ
)בתרגומ חופשי(:

...ÅěĐāý ăėĐÿ ĘČþ ęėþ Ĥĕø Ģü ģø ĦĕĥČ
ü Ĉ Ĥý ĤĚāþ Ğ ĦČþ ęĦČ
þ čý Đú đ...ÅÃ
ÿ
ĦČ ěĕĚĒĐ ČĘđ ęĕĚėēĐ Ęė ĦČ ĕčĤ ěĕĚĒĐ .ĐĥĕČ ČĥĜ ,ĕčĤ Ęĥ đĜč ěđĞĚĥ ĕčĤ
.ČĤĠģ Ĥč
) đĘ čĦėבר קפרא( ĕĚ :ĤĚČđ ĔĕčĐ ,ĕčĤ ČĢĕ ?ĖĦēĚĥĘ ěđĤĦĕ ĐĚ ...ĤĞĥĐ ĘĞ
,ĤĚČ .ČĤĠģ Ĥč :đĘ đĤĚČ ?ĐĘČĐ ęĕĤčďĐ ĦČ čĦėĥ đĦđČ đă ăĜĚÿ Ēø Đü ČĘĥ ĐĒ ČđĐ
.ĘđėČĘ ęĕēĤđČĐ đĝĜėĜ ĤēĚĘ .đĦđČ ěĕĚĒĜđ ĦĠĝđĜ ĐďđĞĝ ĐĥđĞ ĕĜČ ĤēĚĘ
ęĕĘĞđĥ ĕĘĥĚ ĦđČĚ ĥđĘĥ ĤĚđČ ČĤĠģ Ĥč ĐĕĐ ,ęĕĥĎĚĐ ęĞ ĤĢĘĚĐ ĞĕĎĐĥė
ĕčĤ ĤĚČ .ęđĘė ęĕĚĞđĔ đĕĐ ČĘđ ĤĤģĦĚ ĘĕĥčĦĐ ĐĕĐ .đĘ ęĕĜĕĒČĚ ĘđėĐ đĕĐđ
ęėē ěČė ĥĕ ,đĘ đĤĚČ ?ęĐĚ đĚĞĔĥ ĕĘčĚ ęĕĤĒđē ĘėđČĐ ĕĥĎĚ ĞđďĚ ,đĕĥĚĥĘ
.đĕĤčďĘ ęĕģĦđĤĚ ĘđėĐđ ęĕĘĞđĥ ĕĘĥĚ ĤĚđČĐ ďēČ
ĤĚČĦ ČĘĥ :đĘ ĤĚČ ?ĘđėČĘ ęĐĘ ēĕĜĚ ĖĜĕČ ĞđďĚ :đĘ ĤĚČđ ĕčĤ đĕĘČ ĖĘĐ
ĕĦđČ ĦģĦĕĜĥ ĐĒ ĘĞ ĕĦďĠģĐ ČĘČ ,ĐďđĞĝĘ ĕĦđČ ĦĜĚĒĐ ČĘĥ ĘĞ ĕĦďĠģĐ
)ויקרא רבה כח ,ב(
.ÃĕĤčēĚ
ÿ
את ה?יפור הזה המכיל את תשובתו של בר קפרא לרבי ,מביא המדרש כדי ללמדנו
שאינ הקב”ה מבקש שנקריב לו את העומר חלילה כמחשבתמ הנואלת של עובדי
האלילימ ,המעניקימ מזונ לאליליהמ .לא כנ הקב”ה ,המעניק אנרגיה ומזונ ליקומ
מאתנו .כל מה שהוא רוצה הוא רק שנשתפ אותו
כולו ואינו זקוק למאומה ִ
בשמחתנו .ראשית קציר השעורימ וראשית קציר החיטימ המ זמני שמחה ,ועמ
ישראל מתבקש לשתפ יחד אתו בשמחת הביכורימ את הקב”ה ,שהוא המקור לכל
והּפרות.
שפע התבואה ֵ
הרעיונ הזה מתחבר עמ מאמרי חז”ל רבימ שעניינמ הוא רצונו של ה’ לשתפ את
האדמ במעשיו ,הנ במעשה בראשית והנ בקיומ העולמ ,כדוגמת המאמר הבא:

čđĦėĐ đĕĘĞ ĐĘĞĚ ,ÅđĘđėĕđÅ ĤĚđČđ Ħčĥ čĤĞč ĘĘĠĦĚĐ Ęė ,ČĜđĜĚĐ čĤ ĤĚČÃ
)מ?כת שבת קיט(:
.ÃĦĕĥČĤč ĐĥĞĚč ĐÃčģĐĘ ğĦđĥ ĐĥĞĜ đĘĕČė
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השיתופ של האדמ מתבטא בהעמקת המודעות שהקב”ה ברא את העולמ
והנחלתה לכלל בני אנוש יושבי תבל ,ועל ידי ככ המשכ בניינו ופיתוחו של העולמ
על פי המתווה שהקב”ה קבע בתורתו .אמור מעתה ,לא השתכללו השמימ והארצ
עד שהאדמ  -נזר הבריאה ,יכיר ויאמר בערב שבת ĕĞĕü čü ĥø ă Ĉ Đÿ ę āđĕă čă ÿ ęĕĐāü ĘąČù Ęėÿ ĕø đÃÿ
.Ã...Đĥ
ĉ Ā ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú āđĦă ėČ
ø Ęÿ Ěø
הּמנ
נשוב אל מידת העומר בקציר השעורימ .המידה הזאת מחברת אותנו אל ָ
שירד לעמ ישראל במדבר ,שהיה בשיעור עומר לגולגולת.
מקור ההשוואה הזאת הוא שוב במדרש רבה:

ĕĦĕĕĐ ,ěĚĐ ĦČ ęėĘ ěĦđĜ ĕĦĕĕĐĥė :ĐĥĚĘ ĐÃčģĐ đĘ ĤĚČ :ĐĕėĤč ĕčĤ ĤĚČÃ
ďēČ ĤĚđĞ ČĘČ ĕĘ ěĕČ ,ĕĘ ęĕĜĦđĜ ęĦČĥ đĕĥėĞđ ...ďēČđ ďēČ ĘėĘ ĤĚđĞ ěĦđĜ
)ויקרא רבה כח ,ג(
.Ã...ęėĘđėĚ
שוב אנו עומדימ נוכח מציאות שבה כל מה שאנו נותנימ כביכול לקב”ה ,הוא כאינ
וכאפ Hלעומת מה שהוא מעניק לנו .הוא העניק לנו במדבר עומר לכל אחד ,בעוד
אנו נדרשימ לתת עומר אחד מכולמ וגמ הוא של שעורימ בלבד .זה מלמד שכל
הנתינה שלנו היא ִHמלית ,להצהיר שיש אחראי להצמחת התבואה וכביכול אנו
מעבירימ לשותפ שלנו  -שהוא הקב”ה  -את שלו.
השותפות הזו עולה ַמדרגה בחג השבועות ,בו אנו מצווימ להקריב שני לחמימ.
הרעיונ הוא ,כשמ ששני הכרובימ במשכנ ובמקדש מHמלימ את היח Hההדדי בינ
ה’ לישראל ,ככ שני הלחמימ שכל אחד מהמ עשוי מעישרונ Hולת )עומר( ,מHמלימ
את השותפות בינ ה’ לישראל .לחמ אחד מHמל את חלקנו ברווחי השותפות
)החיטימ המ מאכל אדמ בניגוד לשעורימ שהמ מאכל בהמה( ,ולחמ שני מHמל את חלקו
של הקב”ה ברווחימ .ה’ נותנ לנו רשות ליצור שוויונ בינ שני הלחמימ )כל אחד מהמ
הוא במידת עומר( כדי להראות לנו את חיבתו ,שבעיניו מה שאנו משקיעימ ביצירת
יבול השדה שווה בערכו למה שהוא משקיע ,למרות שחלקנו בהשקעה הוא אפHי
לעומת חלקו של הקב”ה.
נוכל לתאר את החיבור בינ קרבנ העומר בפHח לקרבנ שתי הלחמ בעצרת ,כמעבר
מדור המדבר לדור באי הארצ .בתקופת המדבר ,פעל הקב”ה כשחקנ יחיד בזירה
בהמטרת ָמנ עומר לגולגולת ,לעומת הדור שנכנ Hלארצ ישראל שזרע ונטע ונעשה
שותפ באHפקת המזונ .מקרבנ של עומר שעורימ אחד בחג הפHח המHמל עומר
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לגולגולת ,מגיעימ אל הקרבת שני לחמימ עשויימ קמח חטימ )שני עומרימ( ,ביומ
הביכורימ .המעבר משעורימ לחטימ וממצה לחמצ ,הוא כמעבר בינ ילדות לבגרות,
ובינ תלותיות לעצמאות ושותפות מרצונ.
נשוב אל תחילת המאמר שבו העמקנו ברעיונ הזה של ’בל תכלה’ ונפליג למרחבימ
שלא שיערנו.
בDפר ירמיהו מופיעה נבואה מדהימה ,הקובעת כי עמ ישראל הוא עמ נצחי
ולעולמ לא יכלה גמ אמ יחטא וגמ אמ ייענש על ידי ה’:

Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕü āđ ăĎĐÿ ĘėĀ čă ø ĐĘĀ ėĀ Đĥ
ĉ þ Ğù Čþ ĕėă ü ,ĕĜü ČĀ ĖĀ Ħăø Čü ĕėă ü ÅĐ ęČĂ Ĝø čāģĞú ĕÿ ĕďüă čø Ğÿ ČĤĕĀ Ħăü ĘČÿ ĐĦăĀ ČÃÿ
.ÃŉĀ ģăþ Ĝÿ Čú ČāĘ Đģăý Ĝÿ đø ĔĠĀ ă ĥø Ĉ Ěüă Ęÿ ĖĕĀ Ħăü Ĥø ĝÿă ĕü đø ,ĐĘĀ ėĀ Đĥĉ þ Ğù Čþ ČāĘ ĖĀ Ħāø Čđø ĐĚĀă ĥĀ Ĉ ĖĕĀ Ħăü ēø ďÿă Đü
)ירמיהו מו ,כח(

המDר הוא מופלא:
ה’ מצווה עלינו לא לכלות את פאת השדה ,ובתמורה הוא מתחייב לא לכלות את
עמ ישראל.
אפשר לנDח זאת ככ :ה’ עושה הכול כדי שעמ ישראל יהיה נִ צחי ולא יִ כלה ,ומשומ
ככ הוא ציוה עלינו לא לקצור את השדה עד כלות.
גמ רעיונ זה שאוב ממדרש רבה:

Đĥ
ĉ þ Ğù Čþ ĕėÅă ü ...ĥĤđď ĐĕĐ ĤĕČĚ ĕčĤ ,ĕČēđĕ Ĥč ěđĞĚĥ ĕčĤ ęĥč ĐĕėĤč ĕčĤ ĤĚČÃ
ĘČĤĥĕ ĘčČ .ĐĘė ĐĥĞČ - ęĐĕĦđďĥ ĦČ ęĕĘėĚ ęĐĥ ęĘđĞĐ ĦđĚđČ - Å...ĐĘĀ ėĀ
)ויקרא רבה כט ,ב(
.ÃĐĘė ĐĥĞČ ČĘ ...ęĐĕĦđďĥ ęĕĘėĚ ěĕČĥ
על הגדרתו של עמ ישראל כשדהו של הקב”ה אנו למדימ מנבואת ירמיהו:

.Ã...ĐāĦČĀ đă čĦăø ĦĕĥČ
ĉ ø ĕü ĥĈ ďāþ ģÃ
ü Ĉ Ĥý ÅĐĘÿ ĘČý ĤĀ ĥ

)ירמיהו ב ,ג(

עמ ישראל הוא יציר כפיו של הקב”ה ,היבול המובחר של שדהו וכרמו ,וחייו המ
חיי נצח.

