
 

 

 בס"ד

 ספירת העומר   – פרשת אמור  
 

אֹמר: ר ד' ֶאל מֶשה לֵּ י ד' ֲאֶשר ִתְקְראּו ֹאָתם   )א( ַוְיַדבֵּ ֶהם מֹוֲעדֵּ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ י ִיְשָראֵּ ר ֶאל ְבנֵּ )ב( ַדבֵּ

ם מֹוֲעָדי: ֶלה הֵּ י ֹקֶדש אֵּ  ]...[ ִמְקָראֵּ

 

 :ספירת העומר וחג הביכורים

ר  ן   אֹמר: ֶאל מֶשה לֵּ  ד')ט( ַוְיַדבֵּ ֶהם ִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ י ִיְשָראֵּ ר ֶאל ְבנֵּ )י( ַדבֵּ

ן: אִשית ְקִציְרֶכם ֶאל ַהֹכהֵּ אֶתם ֶאת ֹעֶמר רֵּ י   ָלֶכם ּוְקַצְרֶתם ֶאת ְקִציָרּה ַוֲהבֵּ ִניף ֶאת ָהֹעֶמר ִלְפנֵּ )יא( ְוהֵּ

ן:ִלְרֹצְנֶכם ִמָמֳחַרת ַהשַ  ד' )יב( ַוֲעִשיֶתם ְביֹום ֲהִניְפֶכם ֶאת ָהֹעֶמר ֶכֶבש ָתִמים ֶבן ְשָנתֹו   ָבת ְיִניֶפּנּו ַהֹכהֵּ

י ֶעְשֹרִנים ֹסֶלת ְבלּוָלה ַבֶשֶמן ִאֶשה לַ  :ד'ְלֹעָלה לַ  יַח ִניֹחַח ְוִנְסֹכה ַיִין ְרִביִעת ַהִהין: ד')יג( ּוִמְנָחתֹו ְשנֵּ   רֵּ

יֶכם ֻחַקת עֹוָלם  )יד( ְוֶלחֶ  ם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה ַעד ֲהִביֲאֶכם ֶאת ָקְרַבן ֱאֹלהֵּ

יֶכם:  יֶכם ְבֹכל מְשֹבתֵּ  ְלֹדֹרתֵּ

  ֹמת ִתְהֶייָנה:)טו( ּוְסַפְרֶתם ָלֶכם ִמָמֳחַרת ַהַשָבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהְתנּוָפה ֶשַבע ַשָבתֹות ְתִמי

יֶכם   :ד')טז( ַעד ִמָמֳחַרת ַהַשָבת ַהְשִביִעת ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יֹום ְוִהְקַרְבֶתם ִמְנָחה ֲחָדָשה לַ  )יז( ִממֹוְשֹבתֵּ

ָאֶפיָנה ִבכּוִרים לַ  ץ תֵּ י ֶעְשֹרִנים ֹסֶלת ִתְהֶייָנה ָחמֵּ )יח( ְוִהְקַרְבֶתם ַעל   :'דָתִביאּו ֶלֶחם ְתנּוָפה ְשַתִים ְשנֵּ

יִלם ְשָנִים ִיְהיּו ֹעָלה לַ  י ָשָנה ּוַפר ֶבן ָבָקר ֶאָחד ְואֵּ ּוִמְנָחָתם  ד'ַהֶלֶחם ִשְבַעת ְכָבִשים ְתִמיִמם ְבנֵּ

יַח ִניֹחַח לַ  ה רֵּ יֶהם ִאשֵּ י ְכבָ  :ד' ְוִנְסכֵּ י ָשָנה ְלֶזַבח  )יט( ַוֲעִשיֶתם ְשִעיר ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת ּוְשנֵּ ִשים ְבנֵּ

י  ְשָלִמים: ן ֹאָתם ַעל ֶלֶחם ַהִבֻכִרים ְתנּוָפה ִלְפנֵּ ִניף ַהֹכהֵּ י ְכָבִשים ֹקֶדש ִיְהיּו לַ   ד')כ( ְוהֵּ ן:   ד'ַעל ְשנֵּ ַלֹכהֵּ

 ֹ א ַתֲעשּו ֻחַקת עֹוָלם ְבָכל  )כא( ּוְקָראֶתם ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה ִמְקָרא ֹקֶדש ִיְהֶיה ָלֶכם ָכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה ל

יֶכם: יֶכם ְלֹדֹרתֵּ )כב( ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכֶלה ְפַאת ָשְדָך ְבֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך   מֹוְשֹבתֵּ

ר ַתֲעֹזב ֹאָתם ֲאִני  ט ֶלָעִני ְוַלגֵּ יֶכם:  ד'לֹא ְתַלקֵּ  ֱאֹלהֵּ

 

חם במקדש. אין מביאין מנחות וביכורים ומנחת בהמה קודם  העומר היה מתיר במדינה ושתי הל 

לעומר אם הביא פסול קודם לשתי הלחם לא יביא אם הביא כשר. יתיב רבי טרפון וקא קשיא ליה  

מה בין קודם לעומר לקודם שתי הלחם אמר לפניו יהודה בר נחמיה לא אם אמרת קודם לעומר  

                                    י הלחם שהותר מכללו אצל הדיוט  שכן לא הותר מכללו אצל הדיוט תאמר קודם לשת 

 )מנחות סח:(                                                                                                                                     

 

אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: מוליך ומביא למי שהרוחות שלו, מעלה ומוריד למי  

 )מנחות סב ע"א(                                                                            שהשמים והארץ שלו 

 

 



 

 

ָמה ָבאּו י מֹוָאב ְוהֵּ ית ֶלֶחם ִבְתִחַלת ְקִציר   ַוָתָשב ָנֳעִמי ְורּות ַהמֹוֲאִבָּיה ַכָלָתּה ִעָמּה ַהָשָבה ִמְשדֵּ בֵּ

 )רות א,כב(  ְשֹעִרים  

 

ֶשב ֶאת ֲחמֹוָתּה  ט ַעד ְכלֹות ְקִציר ַהְשֹעִרים ּוְקִציר ַהִחִטים ַותֵּ  )שם ב,כג(   ַוִתְדַבק ְבַנֲערֹות ֹבַעז ְלַלקֵּ

 

 
 יום החמישים -חג הביכורים  טז' בניסן -יום הנפת העומר 

 הביכוריםהנפת לחם  הנפת העומר 

 לחם חמץ  עומר בלתי מעובד )לפי הפסוקים(

 שני לחמים   -שני עשרונים   עומר אחד )עשרון(

 מחיטים  משעורים 

 התרת התבואה החדשה להקרבת קורבן  התרת התבואה החדשה לאכילה 

 מתן תורה  יציאת מצרים 

 
 

]תרגום: שני לחמים אכלו ישראל, אחד כאשר יצאו ממצרים אכלו מצה לחם עוני, ואחד במדבר,  
לחם מן השמים, דכתיב 'הנני ממטיר לכם לחם מן השמים' )שמ' טז,ד(. ולכן הקרבן של היום הזה  

הוא לחם, ועל לחם הקריבו כל שאר הקרבנות כי הלחם הוא העיקר דכתיב 'והקרבתם על הלחם  
יח(, שזהו הלחם שנתחכמו  -ם וגו'. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה וגו' )ויקרא כג,יזשבעת כבשי

      בו ישראל חכמה עליונה של התורה ובאו בדרכיה. 
כעת יש לנו להתבונן: בפסח יצאו ישראל מהלחם הנקרא חמץ, כתיב 'ולא יראה לך חמץ' )שמות  

טעם? בגלל הכבוד של אותו לחם הנקרא  יג,ז(. וכתיב 'כי כל אוכל מחמצת' )שמות יב,יט(. מה ה
מצה. עכשיו שזכו ישראל ללחם עליון יותר, לא יאה היה שיתבטל החמץ ולא יראה כלל, ומדוע  

הקרבן הזה היה חמץ? דכתיב 'סלת תהיינה חמץ תאפינה' )ויקרא כג,יז(. ועוד, הרי ביום הזה  
לו בן יחיד וחלה. יום אחד  נתבטל היצר הרע כי התורה נקראת חירות נמצאה: אלא למלך שהיה 

רצה לאכול, אמרו שיאכל בן המלך מאוכל של רפואה זה, ועד שיאכל אותו לא ימצא אוכל ומזון  
אחר בבית. עשו כך. כיון שאכל אותה רפואה אמר, מכאן והלאה יאכל כל מה שרוצה ולא יוכל  

      להזיק לו. 
ה. אמר הקב"ה, יטעמו ישראל  כך כשישראל יצאו ממצרים לא היו יודעים עיקר וסוד האמונ

רפואה זו וכל עוד שיאכלו רפואה זו לא יראה להם אוכל אחר. כיון שאכלו מצה שהיא רפואה לבא  
ולדעת בסוד האמונה, אמר הקב"ה מכאן והלאה ראוי להם החמץ ויאכלו אותו שהרי אינו להזיק  

ולכן מקריבים חמץ   להם, וכל שכן ביום השבועות נזדמן להם לחם עליון שהוא רפואה לגמרי.
לשרפו על המזבח, ומקריבים שני לחמים אחרים כאחד, והחמץ נשרף באש המזבח ואינו יכול  

לשלוט ולהזיק לישראל, ולכן ישראל קדושים מתדבקים בו בקב"ה ביום הזה ברפואה של התורה,  
ה ]ח"ב  )זהר, תצו[. ואם היו ישראל שומרים שני צדדי הלחם האלו, לא היו נכנסים לדין לעולם

 ע"ב[( -קפג' ע"א
 

א"ל ]ר' עקיבא לטורנוסרופוס[ אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלני ולכך הקדמתי ואמרתי  
לך שמעשה בני אדם נאים משל הקב"ה. הביא לו ר"ע שבלים וגלוסקאות א"ל אלו מעשה הקב"ה  

 )תנחומא תזריע ה'(  ואלו מעשה ידי אדם א"ל אין אלו נאים יותר מן השבלים?
 
 

 

 



 

 

 

וספרתם לכם כו' והקרבתם מנחה חדשה כו'. ענין קרבן העומר ושתי הלחם דעומר שעורים מאכל  

בהמה ושתי הלחם מאכל אדם. הענין הוא כי לחם הוא אמונה כמ"ש בזוה"ק חסר לחם חסר  

מהימנותא והקרבת המנחה הוא האמונה וההכנעה להשי"ת להודיע כי הכל שלו. והנה בתחילת  

את ערום וערי' והי' הכנעה מצד פחיתת מדריגתם. וע"ז עומר מאכל בהמה.  יציאת מצרים כתיב ו

אח"כ זכו לברר המדות עד שנתקרבנו להר סיני ואחר כל ההשגות צריכין ג"כ להכניע עצמו  

ולהאמין בהשי"ת כי תכלית השגה הוא להכיר כבודו ית' וזאת המנחה שבא אחר הספירה היא  

ת ע"י שבא ע"י הדעת שבאדם. וע"ז נאמר אדם ובהמה  נקראת מנחה חדשה שיש בה כח ההתחדשו

תושיע ה' ערומין בדעת כאדם ומשימין עצמן כבהמה. וכן סדר הפסוק וספרתם כו' והקרבתם. פי'  

שצריך להיות כל רצון האדם בבירור המדות ולהשיג הדעת כדי שעי"ז ידע איך להכניע עצמו לפניו  

ן העולם ועד עולם כמ"ש במ"א הרבה מזה. ית'. וב' אלו ההכנעות הוא כל עבודת האדם מ

 )שפת אמת שבועות תרל"ז(   ובשבועות שהוא שער הנ' מתחברין שתי לחם אלו כנ"ל 

 
 


