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 ערך מתוך אנציקלופדיית המקדש

 מכון המקדש
 אין להעתיק או להפיץ ללא רשות בכתב  – כל הזכויות שמורות© 

 

 :ראשוןחלק  –חדש    
 

  :שאלות –בחן את ידיעותיך 

 מהו מותר העומר? .א

 ?שלושת הסאיםמה דין הקמח הנותר אחר ניפוי  .ב

 מה עושים עם הנותר בכלי לאחר הקמיצה של הכהן? .ג

 

 
 

איסור אכילה וקצירה של תבואה חדשה קודם הקרבת העומר, ואיסור הקרבה מן  חדש:

 החדש קודם להקרבת שתי הלחם בחג השבועות.
 

אסור לאכול מתבואה חדשה, של כל אחד מחמשת מיני דגן קודם שיקרב העומר בששה עשר 
[, שנאמר בפרשת הקרבת העומר: "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, 1בניסן]

[. אין איסור אכילת 2עד הביאכם את קרבן אלהיכם, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם"]
המינים, שהם הקרויים 'לחם' בכל מקום: חטה, שעורה, כוסמת, חדש אלא תבואה של חמשת 

 –[. כל האוכל כזית מן הלחם או הקלי או הכרמל בטרם נקצר ה'חדש' 3שיבולת שועל ושיפון]
לוקה, ואם אכל כזית מכל אחד ואחד ממינים אלו, לוקה שלש מלקיות, שמפי השמועה למדו, 

 [.4ל מין בפני עצמו]שיש בפסוק זה שלשה לאוים החלוקים זה מזה לכ

 

[. 5חמשת המינים, וכן הקמח שלהם והבצק, כולם מצטרפים לכזית] גדרי איסור חדש:

[. באשר לאיסור לאכול קלי, יש 6הסתפקו אחרונים אם לחם וקלי וכרמל מצטרפים לכזית]
[. ויש 7אומרים שהם גרעיני תבואה הקלויים בתנור שלא נטחנו ולא התערבו במים ומלח]

[, 9[. הכרמל, פירשו חכמים 'רך ומל']8שקלי הוא קמח קלוי, שמייבשים אותו בתנור]מפרשים 
[, ויש סוברים שהכרמל הוא תבואה 10והוא תבואה רכה ונמללת ביד, שלא הבהבה באור]

[. יש ממוני המצוות שמנו איסור זה כשלוש מצוות לא תעשה 11קלויה בעוד היא בשבולים]
[, ויש שמנאוה כמצוה אחת, אף על פי 12לי ואחת ל'כרמל']לק -ללחם, אחת  –נפרדות: אחת 

 [.13שלוקים על כל אחד ואחד מהם כשלעצמו]
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 הבאת עומר השעורים קלי למזבח

בציור נראים הכהנים כשהם מכינים את העומר להקרבה על המזבח. יש מהם החובטים את 
ויש מי שטוחן אותם בריחיים, אחרים מנפים אותם, ולבסוף קולים אותם באבוב  השיבולים,

 לחם קלי וכרמל ושאר חמישה מיני דגן. -)בציור משמאל(. מעתה מותרים באכילה 

 

בזמן שיש מקדש בנוי והעומר קרב, החדש מותר בירושלים מיד לאחר הקרבת  הזמן המתיר:
לפי שאין הכהנים מתעצלים בהקרבתו, ועד חצות אחר חצות,  -העומר, ובמקומות הרחוקים 

[. המשנה מלמדת, שמשחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיה 14ודאי הקריבוהו]
יום הנפת העומר, יום ששה עשר בניסן, כולו אסור באכילת חדש. ר' יהודה אומר שאין זו תקנה 

, שנאמר: "ולחם וקלי וכרמל לא של ר' יוחנן בן זכאי, אלא מן התורה החדש אסור כל היום
[. ונחלקו אמוראים בדבר: רב ושמואל אמרו, שבזמן שבית 15תאכלו עד עצם היום הזה"]

המקדש קיים העומר מתיר, ובזמן שאין בית המקדש קיים הנץ החמה של יום ששה עשר בניסן 
ר: "עד [, וכתוב אחד אומ16מתיר. שכן, כתוב אחד אומר: "עד הביאכם את קרבן אלוהיכם"]

"עד הביאכם", ובזמן שאין בית  –בזמן שבית המקדש קיים  -[, כיצד? 17עצם היום הזה"]
ולא 'עד' בכלל. ומשום גזירה, התקין רבי יוחנן  -'ועד'  –"עד עצם היום הזה"  –המקדש קיים 

בן זכאי, שאחר החורבן כל יום ששה עשר בניסן אסור, ש"מהרה יבנה בית המקדש, ויאמרו: 
כלנו כשהאיר המזרח, אף עכשיו נאכל כן, ולא ידעו, שאשתקד, שלא היה עומר, אזי, אשתקד א

'האיר המזרח' התיר, ועכשיו, שיש עומר, העומר הוא שמתיר. ור' יוחנן וריש לקיש סוברים, 
שגם בזמן שבית המקדש קיים הנץ החמה מתיר, ולא נאמר 'עד הביאכם' אלא למצוה, שמצוה 

[. להלכה, בזמן המקדש העומר מתיר, ובזמן שאין המקדש קיים, 18להמתין עד שיקרב העומר]
[. שגגו או הזידו ולא הביאו את העומר בזמן המקדש, יש 19החדש אסור מן התורה כל היום]

[, ויש מצדדים לומר 20שכתבו, שהחדש מותר בסוף היום הששה עשר כבזמן שאין מקדש]
 [.21שהחדש אסור עד העומר הבא]
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 שווקי ירושלים לאחר הקרבת העומר במקדש

מצינו במשנה מנחות סז, ב; האומרת: "משקרב העומר, יוצאים ומוצאים שוקי ירושלים שהוא 
מלא קמח קלי". ראה בציור מימין שיש מי שטוחן את הקמח בריחים. בחזית הציור נראה מי 

שמוכר מצות שנאפו מן התבואה החדשה. משמאל נראה אדם המוכר קמח מן הקציר החדש. 
שלא ברצון חכמים, שכן יש מקום לחשש שיאכלו מן החדש  לדעת רבי מאיר הדבר נעשה

בטרם יובא קרבן העומר. אולם לדעת רבי יהודה במשנה, אין לחשוש שאדם יאכל מן 
התבואה, שכן הכל נזהרים מאכילת חדש, וכאן שהדבר נעשה לצורך עולי הרגל הרבים 

 הדבר מותר. -הבאים לירושלים, שיהיה להם מזון בשפע 

 

נחלקו אמוראים בענין אכילת חדש בזמן הזה בחוץ לארץ, במקומות  ארץ:חדש בחוץ ל
שחוגגים שני ימים טובים, מאימתי מותר החדש? ושלוש דעות בדבר: יש שהתירו מיד בליל 

[, ואין חוששים 22שבעה עשר כבארץ ישראל, מפני שסוברים שחדש בחוץ לארץ מדבריהם]
בספק איסור שמדבריהם. יש שהתירו לאוכלו  -ויות כדוגמת יום טוב שני של גל –לאסור יום שני 

בשבעה עשר בבוקר, מפני שסוברים שחדש בחוץ לארץ מן התורה, ולכן בליל שבעה עשר 
אסור משום ספק דאורייתא, אלא שמן התורה הזמן של 'האיר המזרח' מתיר, ור' יוחנן בן זכאי 

שהתירו לאוכלו רק בליל שמונה  דווקא ודאי ולא ספק. ויש -תיקן לאסור 'יום הנף' עד הערב 
עשר, שסוברים כרבי יהודה, כל היום אסור הוא דין תורה, ולפיכך חוששים לספק 

[. להלכה פוסקים כדעה אחרונה, שחדש אסור באכילה כל יום שבעה עשר בניסן 23דאורייתא]
 [.24עד לערב מדברי סופרים]

______________________________________________________________ 
 

 מקורות:
 

 .[ משנה מנחות סח, ב; רמב"ם מאכלות אסורות י, ב1]

 

 [ ויקרא כג, יד.2]
 

 [ משנה חלה א, א; מנחות ע, א; תורת כהנים אמור פרשה י'; רמב"ם שם; פיה"מ חלה א, א.3]
 

 [ כריתות ה, א; רמב"ם שם י, ג.4]
 

 [ משנה חלה שם; מנחות ע, ב; רמב"ם שם יד, ה.5]
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[ מנחת חינוך שג, יא. לכאורה זה רק לשיטת הראשונים להלן שמונים כל אחד ואחד כמצוה בפני עצמה )כפי שכותב בדבריו 6]
 'דהוי שני שמות אפשר דאין מצטרפין'(, אך לדעה שכולם לאו אחד לכאורה מצטרפים זה עם זה.

 

 [ רש"י ורבנו גרשום כריתות שם; חינוך מצוה דש.7]
 

 א שם; רש"י שבת קנה, ב.[ רש"י ויקר8]
 

 [ מנחות סו, ב.9]
 

 [ רש"י מנחות סד, ב ובכריתות שם.10]
 

 [ חינוך מצוה שה11]
 

 שה. -קמד; החינוך מצוה שג -קצא; סמ"ג לאוין קמב -[ ספר המצוות לרמב"ם לא תעשה קפט12]
 

 מן עח.[ רמב"ן בהשגות לספר המצוות שורש ט; ספר מצוות קטן סימן ריז; יראים סי13]
 

 [ משנה מנחות סח, א; רמב"ם מאכלות אסורות י, ב.14]
 

 [ ויקרא שם; משנה שם ורש"י.15]
 

 [ ויקרא שם.16]
 

 [ ויקרא שם.17]
 

 [ מנחות שם.18]
 

[ רי"ף פסחים כח, א; ורא"ש שם י, מב; ופסקו כר' יהודה; רמב"ם שם. וכתב הכסף משנה שפסק כרבינא וכר' יהודה. 19]
ובפירוש המשנה במנחות סח, א. נראה שפירש את המשנה כדברי ר' נחמן בר יצחק, שאף ריב"ז מודה שאסור מן התורה כל 

ושמואל שמהתורה מותר בהנץ ומדרבנן אסור כל יום ששה עשר )וכך  היום כשאין מקדש; חינוך שג; אולם המאירי פוסק כרב
 גם משמע מדברי הגהות מיימוניות שם אות א(.

 

 [ שו"ת שאגת אריה החדשות סימן ו.20]
 

 [ מנחת חינוך שג, ג.21]
 

 [ ראה להלן.22]
 

 [ מנחות שם.23]
 

 [ רמב"ם שם.24]
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