
  
 
 
 

 בס"ד

 בס"ד 
1506מספר , גפ"תש, בשלח תרשפ

 

ת"  ֳחַרת ַהַשבָּ  פרשת המן ו"ִממָּ

יר מוניץ מא 

ת"הביטוי   ַהַשבָּ ֳחַרת  )וי  "ִממָּ אמור  בפרשת    ' מופיע 

להנפת העומר, ספירת העומר וחג   קשרב טז( טו, יא,:גכ
בין  סלע מחלוקת משמעותי    היווה ופירושו    ,השבועות

והצד השני  יםוקהפרושים  הבית  חז"ל    .בימי  מסורת 
מחרת החג  יום שלמתייחס ל  'ממחרת השבת'מפרשת ש

לעומתם פסח.  של  הצדוקים   ,הראשון  שיטת 
היא  הקראים  יותר  ומאוחר  והאיסיים(  )והשומרונים 

בשבוע  השביעי  היום  למחרת  )"שבת    שהכוונה 
נכתב.  בראשית"( היום  ועד  ופירושים   ומאז    דיונים 

מאוד הנ  רבים  ניתן    אפילו  אך  1,אושסביב  עדיין כאן 
( יום"  בכל  המתחדשים  "הפשטות  ברוח    כדברי לחדש 

ל  בפירושו  רשב"ם הבאות  :זלבראשית  בשורות  ב(. 
אבקש להציג פירוש חדש, שאת עיקריו פרסם איתמר 

מבוסס זה  פירוש  ו  2כסלו במאמר בכתב העת "מגדים", 

 בעיקר על עיון בפרשת המן שבפרשתנו.

לא שגם  כלדומה  התירוצים  רסבהה  חר  ים, 
ניסן, במתייחס לט"ז    'ממחרת השבת'וההוכחות לכך ש

עדיין  הוא  ש פסח,  של  הראשון  החג  שממחרת  היום 
מסוים   קושי  העובדה ב  ,הכתובבפשט  נשאר    של 

  סברו   כך   וםשמ  אולי  ."שבת"  –יום זה  מכנה  שהתורה  
אכן פשט הכתובים  יש להודות שש  ,מה מן הפרשניםכ

את עם מסורת  ליישב זסו  וני,  לשבת בראשית  מתייחס
שונות:  חז" בדרכים  רק    להסביר  ,למשלל  שהתורה 

משל  ,דוגמה  נותנת דרך  מקרה    ,על  טוב  ששל  יום  בו 
אמנם שלהצביע על כך  או    3ראשון של פסח חל בשבת,

 
 אילן.-רת בהמערכת בהוצא , מזכיר  איר מוניץמד"ר   *
 .לע"נ אימי חיה סימה בת חנא וטייבל הכ"מ **
בפירולמשל  ,ראו  1 ודעות  שיטות  סיכומי  רד"צ,  הופמן   ש 

או    'י לו בנושא  את  כ"ג,  שהתפרסמו  המאמרים  שורת 
 בגיליונות ד, יג, יד, טז ולח.   דיםמג ת  בכתב הע

כסלו,    2 השבת'"א'  את  לנו  ונתן  המן  את  –  'והאכילנו 
  43טז )תשנ"ב(, עמ'    מגדים  ,"' ממחרת השבת'למשמעות  

-53. 
)ספר הכוזרי, מאמר שלישי    רבי יהודה הלוי   דעתכך היא    3

וראמא סמט    ו(,  אלחנן  הרב  של  דיונו  שיטת  את  על 

ב הפרשה  בין  סתירה  אמור, ויקראספר  יש  בפרשת   ,  

בדברים שנכתב  שָּ "  :למה  ה  ֵחלִשְבעָּ ֵמהָּ ְך  לָּ ר  ִתְספָּ  ֻבֹעת 
תָּ ֶחְר  ה  מָּ ַבקָּ ֻבעֹותֵמש  שָּ ה  ִשְבעָּ ִלְסֹפר   ,(ט:זט'  דב)  "ֵחל 

באה ליישב  ש  כמי  מסורת חז"ליש להבין את    פי זה לו
  4את הסתירה.

ש לב  לשים  שיש  זהאלא  הפסוקים    קושי  בהבנת 
חז"ל מסורת  את    ,לפי  שלנו  הפשוטה  מההבנה  נובע 

המילה   השביעי  "שבת" משמעות  ליום  כמתייחסת   ,
ל  .בשבוע יש  הנמצא  מושג  הבין  כדי  להיזהר  בתורה, 

דהיינו על  לבסס  מ  ,מאנכרוניזם,  הפסוקים  הבנת  את 
לנסות    עלינו  5.המשמעויות שיש למילים בעברית כיום

בהקשר   להן  שהייתה  במשמעות  המילים  את  להבין 
 בו נאמרו הדברים.שובזמן 

משמעות   לנסות  כדי הייתה  מה  המילה    להבין 
המדבר דור  באוזני  ל"שבת"  יש  בקפד,  את בדוק  נות 

למדיהמקראות מפתיע  באופן  זו    ,נמצא  י.  שמילה 
בפרשת רק  לראשונה  ירידת נומופיעה  של  בתיאור   ,

שם מדובר רק  ;הבריאה היא אינה נמצאתהמן. בסיפור 
. יתרה מזו, לא רק שהמילה מופיעה  'היום השביעי'על  

 
אמ  ריה"ל לפרשת  )בפירושו  בפרש ור  השבוע ו עיונים  ,  ת 

ראשונה,   תשס"ב,  סדרה  בירושלים  עמ'  חלק   ,109-94) . 
שכתב    גם  ורא מה    -  'מחרת השבת מ'" ,דוד הנשקהאת 

 .26-9יד )תשנ"א(, עמ'    מגדים ",  מבט חדש 
)  מרדכי   הרב  מפרשכך    4 מוע ברויאר  י דות פרקי  רושלים  , 

עמ'   בעקבותי (378-347תשמ"ו,  וראו  דוד    ו,  דברי  את 
 .3, לעיל הערה  במאמרו  הנשקה

ו"לדשן" בחז"ל, שינו את  לדוגמה  5 "דשן" בתנ"ך  , המילים 
הי   ן משמעות של  בעברית  רבה  המשמעות    .וםבמידה 

ולשאריות שעל    מתייחסת לאפר  בתורה  ן המרכזית שלה
ואילו המזבח משמש  ,  המושג  לב  כיום  של  עיקר  תיאור 

מזינים בחומרים  האדמה    שה שחודמשמעות  )  העשרת 
, כמשהו שמן  "דשן "השני שיש בתנ"ך למושג    שימושהמ

להבין  לכן  .  (ושבע קשה  כיום  העברית  מבחינה לדובר 
את  הפירושפשט  את  לשונית   דישון  המושג    המסביר 

 . האפר ממנוהמזבח כמתייחס לפינוי  
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שהניסוח   אלא  לראשונה,    ממש   נראה  כאןבפרשתנו 

 : לתת לה משמעותות המילה גדיר אכמי שמבקש לה

ֹעֶמר   הָּ ְשֵני  ִמְשֶנה  ֶלֶחם  ְקטּו  לָּ ַהִשִשי  ַבּיֹום  ַוְיִהי 
ד   ֶאחָּ ְלֹמֶשהלָּ ַוַּיִגידּו  ה  ֵעדָּ הָּ ְנִשיֵאי  ל  כָּ   . ַוּיָֹּבאּו 

ה'   ִדֶבר  ֲאֶשר  הּוא  ֲאֵלֶהם  ַשַבת  ַוֹּיאֶמר  תֹון  ַשבָּ
ר חָּ מָּ ַלה'  ֹתאפ  ֹקֶדש  ֲאֶשר  ֵאפֵאת  ְואֵ ּו  ֲאֶשר ּו  ת 
ַבֵשל ֶכם  ְתַבְשלּו  לָּ ַהִניחּו  ֹעֵדף  הָּ ל  כָּ ְוֵאת  ּו 

ַוַּיִניחּו ֹאתֹו ַעד ַהֹבֶקר ַכֲאֶשר   .רְלִמְשֶמֶרת ַעד ַהֹבקֶ 
ה בו ְיתָּ ה ֹלא הָּ ה ֹמֶשה ְוֹלא ִהְבִאיש ְוִרמָּ ַוֹּיאֶמר .  ִצּוָּ

ִכי   ַהּיֹום  ִאְכֻלהּו  הַ ֹמֶשה  ת  ֹלא ּיוֹ הַ   ַלה' ּיֹום  ַשבָּ ם 
ֶדה ַבשָּ ֻאהּו  ִתְלְקֻטהּו    . ִתְמצָּ יִָּמים  ּוַבּיֹום  ֵשֶשת 

ת  ַשבָּ בוֹ   ַהְשִביִעי  ִיְהֶיה  ַהְשִביִעי    . ֹלא  ַבּיֹום  ַוְיִהי 
אּו צָּ מָּ ְוֹלא  ִלְלֹקט  ם  עָּ הָּ ִמן  ְצאּו  ֶאל    .יָּ ה'  ַוֹּיאֶמר 

ה ֵמַאְנֶתם ִלְשֹמר ִמְצֹותַ  יי ְותֹמֶשה ַעד ָאנָּ ְראּו  .  ֹוֹרתָּ
ת ִכי ה'   ֶכם ַהַשבָּ ַתן לָּ ֶכם ַבּיֹום    נָּ ַעל ֵכן הּוא ֹנֵתן לָּ

יו ַאל ֵיֵצא ִאיש ַהִשִשי ֶלֶחם   ִים ְשבּו ִאיש ַתְחתָּ יֹומָּ
 כח(.-כב:זט שמ') ַבּיֹום ַהְשִביִעי ִמְמֹקמֹו 

"שבת"   השם  את  כאן  מקבל  המוכר,  השביעי  היום 
כיום   נושבתון  ומוכרז  לציין  שה'  יש  לישראל.  תן 

הדברות  עשרת  ולפני  תורה,  מתן  לפני  עדיין    שאנחנו 
על  ש המלא  הציווי  נכלל  מקום    השבתבהן  כאן  )ואין 

לפני  עוד    ,נובפרשתתנו  ילהאריך בשאלה אילו מצוות נ
תורה( המילה    .מתן  של  המילולית  המשמעות  כן  על 

ברורה: היא  השומעים  באוזני  הַ "  שבת    יִעי ְשבִ ּוַבּיֹום 
ב  ִיְהֶיה  ת ֹלא  היום השביעי נקרא   –  (שמ' טז:כו)  "וֹ ַשבָּ

 שבת, דהיינו היום שבו המן שובת!

פרשת של  יש  בסופה  דופןפסוק    נוהמן    יוצא 

ובמעט  מקשר את, המקדים ומתאר את העתיד לבוא, 
המן בימי  פרשת  לארץ  הכניסה  לאחר  שיקרה   למה 

 יהושע: 

ָאְכלּו   ֵאל  ִיְשרָּ הַ ּוְבֵני  ַאֶאת  ן  ַעד  מָּ ה  נָּ שָּ ִעים  ְרבָּ
ן ָאְכלּו ַעד ֹבָאם ֶאל ֹבָאם ֶאל ֶאֶרץ נוֹ  ֶבת ֶאת ַהמָּ שָּ

ַעןְקֵצה ֶאֶרץ   לה(.:זטשמ' ) ְכנָּ

תיאור  תחילת  ב מוצאים  אנו  יהושע  של מפורט  ספר 
 : זה  אירוע

ַהֶפַסח  ֶאת  ַוַּיֲעשּו  ל  ַבִגְלגָּ ֵאל  ִיְשרָּ ְבֵני  ַוַּיֲחנּו 
ה  ְבַאְרבָּ  שָּ עָּ ְיִריחוֹ עָּ ְבַעְרבֹות  ֶעֶרב  בָּ ַלֹחֶדש  יֹום    . ר 

לּוי   ֳחַרת ַהֶפַסח ַמּצֹות ְוקָּ ָאֶרץ ִממָּ ַוֹּיאְכלּו ֵמֲעבּור הָּ
ַהֶזה ַהּיֹום  ם    . ְבֶעֶצם  ְבָאְכלָּ ת  ֳחרָּ ִממָּ ן  ַהמָּ ַוִּיְשֹבת 

ן   מָּ ֵאל  ִיְשרָּ ִלְבֵני  עֹוד  יָּה  הָּ ְוֹלא  ָאֶרץ  הָּ ֵמֲעבּור 
ה ַהִהיאּוְתבלּו מִ ַוֹּיאכְ  נָּ -י:ה   ה')י  ַאת ֶאֶרץ ְכַנַען ַבשָּ

 .יב(

  לפסוקים אלה יש זיקה ברורה לציווי על הנפת העומר 

של:  ) עצם  הכפילות  הזה/עד  היום  בעצם  קלוי/וקלי; 
 : היום הזה(

ּוְקַצְרֶתם   ֶכם  לָּ ֹנֵתן  ֲאִני  ֲאֶשר  ָאֶרץ  הָּ ֶאל  ֹבאּו  ִכי תָּ
אֶ  ַוֲהֵבאֶתם  ּה  ְקִצירָּ ֹעמֶ ֶאת  ְקִציְרֶכם רֵ ר  ת  אִשית 

ַהֹכֵהן אֶ   .ֶאל  ִלְרֹצְנֶכם  ְוֵהִניף  ה'  ִלְפֵני  ֹעֶמר  הָּ ת 
ת ְיִניֶפנּו ַהֹכֵהן ֳחַרת ַהַשבָּ ְוַכְרֶמל ...  ִממָּ ִלי  ְוֶלֶחם ְוקָּ

 . יד( י,:גכ' )וי ֹלא ֹתאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה

הנתונים   כל  את  נצרף  כאןאם  עד  הרי  שראינו   ,
שהמ  רפבסתיאור  שמה עולה  ט"ו  יהושע  ביום  פסק  ן 
בספר בני ישראל מצטווים  6לאחר הכניסה לארץ.  בניסן

העומר ויקרא   את  לארץ    7להקריב  כניסתם  אחרי  רק 
" של  ת  ֳחַרתמָּ מִ ובתאריך  ראינו  "ַהַשבָּ שמות  .  בספר 

המושג   של  וההגדרה  הראשוני    " שבת"שהשימוש 
ץ למן,  ימר אקש  יםקשורשל בני הדור ההוא  באוזניהם  

נמצאשום  לי הוא  אין  שהמושג    לכן  .בו  להבין  נוכל 

יכול   השבת"  כמכוון    בפשטותלהתפרש  היה  "ממחרת 
היום  ממחרת      ;בו יפסיק המן לחלוטיןש  היום  למחרת

המן ש  ישבות  חג   ממחרת  והוא  , בו  של  הראשון  היום 
היום  המצות המן  ש,  פסק  הכניסה בו  לאחר  סופית 
 . בימי יהושעלארץ 

על  ו  בחרה  ן יוהד השבת" העתיק  עדיין    "ממחרת 
הסתעפויות   מרבה  אף  והוא  הנראה,  ככל  מוצה  לא 

האחרון בדור  ביקשנו  וענפים  רק  כאן  בדברינו  "על  ). 

המזלג" לפירוש    (קצה  הלב  תשומת  את  להפנות 
עוזר ליישב את מסורת חז"ל עם  וה זו,  שהתחדש בסוגי

 פשוטי המקראות. 

 
 

 רן הנשיא מופץ בסיוע ק הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל הדף:ל ש"בת דואכתו
ובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  פנות לכתניתן ל

 בדוא"ל.  
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   

 ל קדושת העלון ור עיש לשמ

 
 עורך: ד"ר צבי שמעון  

 רחל הכהן שיף : עורכת לשון 

 
נח ע"ב(  6 )חלה פ"ב ה"א,  לוקת בפירוש  יש מח  בירושלמי 

ב ביהושע  "ממ  אשרהפסוקים  הביטוי  חרת  להבנת 
כאן  ה דברינו  שם    הםפסח".  שמפרש  מי  שהמן  לשיטת 

בניסן. בט"ו  של    וורא  פסק  במאמרו  באריכות  כך  על 
 .2כסלו, לעיל הערה  

היא  מרמזת  עצמה    "עומר"מילה  ה  7 לפרשת  גם  זיקה  על 
 . טז(: ז)ט  "ֹעֶמר ַלגְֻּלֹגֶלת"   קטשם נצטוו ללהמן,  

http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

