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“Sefirat Ha-omer:
Ideological Background, Halakhik Consequences”
1) Sefer Vayikra, 26
ויקרא פרק כו
2) Sefer Vayikra, 15
ויקרא פרק טו
3) Sefer Vayikra, 25
ויקרא פרק כה
4) Tosafot, Menachot 65b
תוספות מסכת מנחות דף סה עמוד ב
5) Morah Nevuchim III:43
ספר מורה הנבוכים חלק שלישי פרק מג
6) Ramban, Vayikra 23
רמב"ן ויקרא פרק כג
7) Zohar
 רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת אמור דף צז עמוד א- זוהר
8) Masechet Menachot, 66a
תלמוד בבלי מסכת מנחות דף סו עמוד א
9) Tosafot, Menachot 66a
תוספות מסכת מנחות דף סו עמוד א
10) Masechet Pesachim, 116a
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קטז עמוד א
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 )1ויקרא פרק כו
(טו) ואם בחקתי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצותי להפרכם את בריתי:
(טז) אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו
איביכם:
 )2ויקרא פרק טו
(כח) ואם טהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר:
 )3ויקרא פרק כה
(ח) וספרת לך שבע שבתת שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתת השנים תשע וארבעים שנה:
(ט) והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם:
(י ) וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו
תשבו:
(יא) יובל הוא שנת החמשים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזריה:
 )4תוספות מסכת מנחות דף סה עמוד ב
וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד  -גבי יובל כ תיב (ויקרא כה ) וספרת לך דאבית דין קאמר להו רחמנא ושמא בית דין
סופרין ומברכין כמו שאנו מברכין על ספירת העומר וגבי זבה דכתיב ( שם טו ) וספרה לא שייך בה ברכה כיון שסותרת דאי חזיא
אפילו בשביעי סתרה.
 )5ספר מורה הנבוכים חלק שלישי פרק מג
ושבועות ,הוא יום מתן תורה ,ולהגדיל היום ההוא נמנו הימים מן המועד הראשון אליו ,כמי שממתין בו הנאמן שבאוהביו ושהוא מונה
יום וגם השעות  ,וזאת היא סבת ספירת העומר מיום צאתנו ממצרים עד יום מתן תורה  ,שהוא היה הכונה והתכלית ביציאתם באמרו
ואביא אתכם אלי
 )6רמב"ן ויקרא פרק כג
(לו ) עצרת היא  -עצרתי אתכם לפני  ,כשר שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים  ,כיון שהגיע זמנן ליפטר אמר בבקשה מכם עכבו
עמי עוד יום אחד שקשה עלי פרידתכם ,לשון רש"י ,ודברי אגדה הם בויקרא רבה .ועל דרך האמת ,כי ששת ימים עשה ה' את השמים
ואת הארץ (שמות כ י) ,ויום השביעי הוא שבת ואין לו בן זוג  ,וכנסת ישראל היא בת זוגו שנאמר ואת הארץ  ,והנה היא שמינית.
"עצרת היא" ,כי שם נעצר הכל  .וצוה בחג המצות שבעה ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם כי כולם קדושים ובתוכם ה' ,ומנה ממנו
תשעה וארבעים יום שבעה שבועות כימי עולם  ,וקדש יום שמיני כשמיני של חג  ,והימים הספורים בינתים כחולו של מועד בין
הראשון והשמיני בחג ,והוא יום מתן תורה שהראם בו את אשו הגדולה ודבריו שמעו מתוך האש .ולכך יקראו רבותינו ז"ל בכל מקום
חג השבועות עצרת  ,כי הוא כיום שמיני של חג שקראו הכתוב כן  .וזהו מאמרם (חגיגה יז א ) שמיני רגל בפני עצמו הוא לענין פז"ר
קש"ב .ותשלומין דראשון הוא ,כי הוא אצילות הראשונים ואינו כאחדות שלהם .ולכך יזכיר בפרשת כל הבכור (דברים טז טז) בשלש
רגלים ,חג המצות וחג השבועות וחג הסוכות שבעת ימים ,ולא יזכיר השמיני ,כי שם אמר יראה כל זכורך וגו' ,והנה זה מבואר:
 )7זוהר  -רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת אמור דף צז עמוד א
וספרתם לכם ממחרת השבת וגו' ,פקודא דא לספור ספירת העמר הא אוקימנא  ,ורזא דא ישראל אע" ג דאתדכו למעבד פסחא ונפקו
ממסאבו לא הוו שלמין ודכיין כדקא חזי  ,ועל דא לאו הלל גמור ביומי דפסח דעד כען לא אשתלימו כדקא יאות  ,כאתתא דנפקא
ממסאבו ,וכיון דנפקא מתמן ולהלאה וספרה לה ,אוף הכא ישראל כד נפקו ממצרים נפק ממסאבו ועבדו פסח למיכל בפתורא דאבוהון
מתמן ולהלאה יעבדון חשבנא למקרב אתתא לבעלה
 )8תלמוד בבלי מסכת מנחות דף סו עמוד א
אמר אביי מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי רבנן דבי רב אשי מנו יומי ומנו שבועי אמימר מני יומי ולא מני שבועי אמר זכר
למקדש הוא

 )9תוספות מסכת מנחות דף סו עמוד א
זכר למקדש ה וא  -נראה דבספק חשיכה יכול לברך ואין צריך להמתין עד שיהא ודאי לילה כיון שהוא ספיקא דרבנן ועוד אומר
דאפילו ביום סמוך לחשיכה עדיף משום תמימות כדאמרינן לעיל ואין נראה והיכא דשכח לספור בלילה פסק בה" ג שסופר ביום וכן
היה נראה מתוך סתם מתניתין דסוף פירקין (דף עא ).דתנן מצותו בלילה לקצור ואם נקצר ביום כשר אבל נראה לר" ת עיקר אידך
סתמא דמתניתין דפרק שני דמגילה (דף כ ):ומייתי לה בסוף פירקין (דף עב ).כל הלילה כשר לקצירת העומר כו' ודייקינן מינה דקתני
לילה דומיא דיום מה דיום בלילה לא אף דלילה ביום לא ואמרינן בריש מועד קטן (דף ג ):ר"ג ובית דינו נמנו על שלשה פרקים הללו
והתירום ומסיק רב אשי התם דסבר לה כרבי ישמעאל דדריש מה חריש רשות אף קציר רשות יצא קציר העומר שהוא מצוה ודחיא
שבת וכיון דדחיא שבת אין נקצר אלא בלילה כדמוכח בסוף פירקין ועוד דרבי יוחנן דאמר (שם ד ).עשר נטיעות הלכה למשה מסיני
סבר לה כר' ישמעאל דדריש מה חריש רשות ודחי שבת עוד חשיב כי האי גוונא הלכתא פסיקתא בהגוזל קמא (ב"ק קב ).ובפ"ק דע"ז
(דף ז ).גבי כל המשנה ידו על התחתונה ומיהו אין כל כך ראיה משם דאין הלכה לגמרי כאותה משנה דקתני התם וכל החוזר בו ידו על
התחתונה ואין הלכה כן כדמוכח בפרק האומנין (ב"מ עז ):ועיקר מילתא לא סמיך התם אלא אהא דהוי מחלוקת ואחר כך סתם ומהא
דמוקי בסוף פירקין (דף עב ).רבי אלעזר ברבי שמעון דאמר נקצר שלא כמצותו פסול כר' עקיבא דאמר כל מלאכה שאי אפשר כו' אין
ראיה דאע" ג דקיימא לן כר" ע הא מסקינן התם דרבי נמי סבר לה כוותיה עוד פסק בהלכות גדולות שאם הפסיק יום אחד ולא ספר
שוב אינו סופר משום דבעיא תמימות ותימה גדולה הוא ולא יתכן.
 )10תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קטז עמוד א
מתחיל בגנות ומסיים בשבח מאי בגנות רב אמר מתחלה עובדי עבודת גלולים היו אבותינו [ושמואל] אמר עבדים היינו

