בין פסח לעצרת :עיונים בתקופת ה"עמר"

מו בעמר שנת עה לחמ"י

מבורכי יום רביעי

ספירת העמר – בלב או בפה?1
(1

?Counting Aloud

ויקרא כג ,ט-כב

ל־ה ָ ֗א ֶרץ ֲא ׁ ֶש֤ר ֲאנִ י
י־ת ֣בֹא ּו ֶא ָ
ל־בנֵ ֤י ִי ְ ׂש ָר ֵאל  וְ ָא ַמ ְר ָּ ֣ת ֲא ֵל ֶ֔הם ִּ ֽכ ָ
ֹש ה ֵּלא ֽמֹר) :י( דַּ ֵּ֞בר ֶא ְּ
)ט( וַ ְי ַד ֵּב֥ר ֖ה' ֶאל־מ ׁ ֶ ֥
ת־ה ֛ﬠֹ ֶמר
ל־הכּ ֵֹהֽן) :יא( וְ ֵהנִ ֧יף ֶא ָ
אשית ְקצִ ְירכֶ ֖ם ֶא ַ
אתם ֶאת־ ֛ﬠֹ ֶמר ֵר ׁ ִ ֥
יר ּה וַ ֲה ֵב ֶ ֥
ת־קצִ ָ ֑
נ ֵ ֹ֣תן ָל ֶ֔כם ו ְּקצַ ְר ֶּ ֖תם ֶא ְ
ת־ה ֑ﬠֹ ֶמר ֶּכ ֶ֣בשׂ ָּת ִ ֧מים ֶּבן־
יתם ְּב ֥יוֹם ֲה ִנֽיפְ כֶ ֖ם ֶא ָ
ִלפְ נֵ ֥י ֖ה' ִ ֽל ְרצֹנְ ֶכ֑ם ִ ֽמ ָּמ ֳח ַרתַ ה ׁ ּ ַש ָּ֔בת יְ נִ יפֶ ֖נּ ּו ַה ּכ ֵֹהֽן) :יב( וַ ֲﬠ ִ ׂש ֶ֕
יﬠת
ש ה ַל ֖ה' ֵ ֣ר יח נִ י ֑חֹ ח וְ נִ ְסכּ ֹ֥ ה יַ ֖יִן ְר ִב ִ ֥
ש ֶמן ִא ׁ ּ ֶ ֥
ׁ ְשנָ ֛תוֹ ְלע ָֹל֖ה ַל ֽה') :יג( ו ִּמנְ ָחת וֹ ׁ ְש ֵ֨ני ֶﬠ ְ ׂשר ִֹ֜נים ֣סֹ ֶלת ְּבלו ָּל֥ה ַב ׁ ּ ֶ ֛
ת־ק ְר ַּב֖ן ֱאל ֵֹה ֶיכ֑ם ֻח ַ ּ ֤ק ת
יא ֶ֔כם ֶא ָ
ד־ﬠצֶ ם ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֔זּה ֚ﬠַ ד ֲה ִ ֣ב ֲ
תאכְ ֗ל ּו ַﬠ ֶ֙
ַה ִ ֽהין) :יד( וְ ֶל ֶח ם וְ ָק ֨ ִלי וְ כַ ְר ֶ֜מל ֣ל ֹא ֽ ֹ
יא ֶ֔כם ֶאת־
)טו( ו ְּספַ ְר ֶּת֤ם ָלכֶ ם ִמ ָּמ ֳח ַ ֣רת ַה ׁ ּ ַש ָּ֔בת ִמיּוֹ ם ֲה ִ ֣ב ֲ
יכם ְּב ֹ֖כל מ ׁ ְֹש ֽבֹ ֵתיכֶ ֽם:
עוֹל ם ְלדֹ ֣רֹ ֵת ֶ֔
ָ
יﬠת ִּת ְס ּ ְפ ֖ר ּו ֲח ִמ ׁ ּ ִ ֣שים ֑יוֹם
ש ַבע ׁ ַש ָּב ֖תוֹת ְּת ִמי ֥מֹת ִּת ְה ֶי ֽינָ ה) :טז( ַﬠ֣ד ִ ֽמ ָּמ ֳח ַ ֤רת ַה ׁ ּ ַש ָּבתַ ה ׁ ּ ְש ִב ִ֔
ע ֶ ֹ֖מר ַה ְּתנוּפָ ֑ה ׁ ֶ ֥
יאוּ׀ ֶל ֶ֣חם ְּתנו ָּ֗פה ֚ ׁ ְש ַּת ִים ׁ ְשנֵ ֣י ֶﬠ ְ ׂשר ִֹ֔נים ֣סֹ ֶלת ִּת ְה ֶ֔יינָ ה
שה ַל ֽה') :יז( ִמ ּמ ׁ ְ
וְ ִה ְק ַר ְב ֶּ ֛תם ִמנְ ָ ֥חה ֲח ָד ׁ ָ ֖
וֹש ֨בֹ ֵת ֶ֜יכם ָּת ִ ֣ב ּ
ן־ב ָ ֛קר
ימ ם ְּבנֵ ֣י ׁ ָש ָ֔נה וּפַ ֧ר ֶּב ָּ
ל־ה ֶּ֗ל ֶחם ׁ ִש ְב ַ֨ﬠת ְּכ ָב ִ ׂש֤ים ְּת ִמ ִ
ָח ֵ ֖מץ ֵּת ָאפֶ ֑ינָ ה ִּבכּ ו ִ ּ֖רים ַל ֽֽה') :יח( וְ ִה ְק ַר ְב ֶּ ֣תם ַﬠ ַ
יר־ﬠזִּ ֥ים
יתם ְ ׂש ִﬠ ִ
ש ה ֵ ֽר יח־נִ י ֖חֹ ח ַל ֽה') :יט( וַ ֲﬠ ִ ׂש ֶ ֛
יהם ִא ׁ ּ ֵ ֥
ילם ׁ ְשנָ ֑ ִים ִי ְהי֤ ּו ע ָֹל ה ַל ֽ֔ה' ו ִּמנְ ָח ָת ם וְ נִ ְס ֵּכ ֶ֔
ֶא ָח֖ד וְ ֵא ִ ֣
ֶא ָח֖ד ְל ַח ּ ָט֑את ו ׁ ְּשנֵ ֧י ְכ ָב ִ ׂ֛שים ְּבנֵ ֥י ׁ ָשנָ ֖ה ְלזֶ ַ֥בח ׁ ְש ָל ִ ֽמים) :כ( וְ ֵהנִ ֣יף ַה ּכ ֵֹה֣ן׀ א ָֹ֡תם ַﬠל ֶ ֨ ל ֶחם ַה ִּב ֻּכ ִ ֤רים ְּתנוּפָ ה
ש ִי ְה ֶי ֣ה ָל ֶ֔כם
אתם ְּב ֶﬠ֣צֶ ם׀ ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֗זּה ִ ֽמ ְק ָרא־ ֙קֹ ֶד ׁ 
שים ֛קֹ ֶד ׁש ִי ְה ֥י ּו ַל ֖ה' ַלכּ ֵֹהֽן) :כא( ו ְּק ָר ֶ֞
ל־שנֵ ֖י ְּכ ָב ִ ׂ ֑
ִלפְ נֵ ֣י ֔ה' ַﬠ ׁ ְ
ת־קצִ ֣יר
עוֹל֛ם ְּבכָ ל־מוֹ ׁ ְש ֥בֹ ֵתיכֶ ֖ם ְלדֹ ֽרֹ ֵת ֶיכֽם) :כב( ֽ ּו ְב ֻקצְ ְר ֶ֞כם ֶא ְ
ל־מ ֶל֥אכֶ ת ֲﬠב ָ ֹ֖דה ֣ל ֹא ַת ֲﬠ ֑ ׂש ּו ֻח ַ ּ ֥קת ָ
ָּכ ְ
ש ְד ָ ך ְּב ֻקצְ ֶ ֔רךָ וְ ֶל ֶ֥קט ְקצִ ְירךָ ֖ ֣ל ֹא ְת ַל ֵ ּ ֑קט ֶל ָֽﬠנִ ֤י וְ ַל ֵ ּג ר ַּת ֲﬠ ֹ֣זב א ָֹ֔תם ֲאנִ ֖י ֥ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ֽם:
א־תכַ ֶּ֞לה ּ ְפ ַא֤ת ָ ׂ ֽ
ַא ְרצְ ֶ֗כם ֽל ֹ ְ
(2

ספרא ויקרא כ"ג

ו ְּספַ ְר ֶּתם לָ כֶ ם – כָּל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד.
(3

דברים טז ,ט-יב

ש ַּב ָ ּק ָ֔מה ָּת ֵח֣ל ִל ְס ּ ֔ ֹפר ׁ ִש ְב ָﬠ֖ה ׁ ָש ֻב ֽﬠוֹת) :י( וְ ָﬠ ֜ ִ ׂש ָית ַח֤ג ׁ ָש ֻבעוֹתַ ל ֣ה'
ר־ל֑ךְ ֵמ ָה ֵח֤ל ֶח ְר ֵמ ׁ 
ﬠת ִּת ְס ּ ָפ ָ
)ט( ׁ ִש ְב ָﬠ֥ה ׁ ָש ֻב ֖ ֹ
שר יְ ָב ֶר ְכךָ ֖ ֥ה' ֱאל ֶֹהֽיךָ ) :יא( וְ ָ ׂש ַמ ְח ָּ֞ת ִלפְ נֵ ֣י׀ ֣ה' ֱאל ֶֹ֗היךָ ַא ָּ֨תה ו ִּבנְ ךָ ֣ ו ִּב ֶּת ֘ ָך
ֱאל ֶֹ֔היךָ ִמ ַּס֛ת נִ ְד ַב֥ת יָ ְדךָ ֖ ֲא ׁ ֶש֣ר ִּת ֵּ ֑תן ַּכ ֲא ׁ ֶ ֥
וְ ַﬠ ְבדְּ ךָ ֣ וַ ֲא ָמ ֶת ֒ ָך וְ ַה ֵּלוִ יֲ א ׁ ֶש֣ר ִּב ׁ ְש ָﬠ ֶ ֔ריךָ וְ ַה ֵ ּג֛ר וְ ַהיָּ ֥תוֹם וְ ָה ַא ְל ָמנָ ֖ה ֲא ׁ ֶש֣ר ְּב ִק ְר ֶ ּב֑ךָ ַּב ָּמ ֗קוֹם ֲא ׁ ֶש֤ר יִ ְב ַח ר ֣ה' ֱאל ֶֹ֔היךָ
ת־ה ֻֽח ִ ּ ֖קים ָה ֵא ֶּֽלה:
י־ﬠ ֶ֥בד ָהיִ ָ֖ית ְּב ִמצְ ָ ֑ריִ ם וְ ׁ ָש ַמ ְר ָּ ֣ת וְ ָﬠ ֔ ִ ׂש ָית ֶא ַ
שם) :יב( וְ זָ ֣כַ ְר ָּ֔ת ִּכ ֶ
ְל ׁ ַש ֵּכ֥ן ׁ ְש ֖מוֹ ׁ ָ ֽ
(4

ספרי דברים ט"ז

שבעה שבועות תספור לך – בבית דין .ומנין לכל אחד ואחד? תלמוד לומר :וספרתם לכם ,כל אחד ואחד.
(5

ויקרא כה:ח

תת ַה ׁ ּ ָש ֔ ִנים ֵּ ֥ת ׁ ַשע וְ ַא ְר ָּב ִ ֖ﬠים ׁ ָשנָ ֽה:
ש ַבע ּ ְפ ָﬠ ִ ֑מים וְ ָהי֣ ּו ְל ֗ ָך יְ ֵמ י ֚ ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ְּב ֣ ֹ
תת ׁ ָש ֔ ִנים ׁ ֶש ַ֥בע ׁ ָשנִ ֖ים ׁ ֶ ֣
וְ ָספַ ְר ָּ ֣ת ְל ֗ ָך ֚ ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ְּב ֣ ֹ
(6

ויקרא טו ,יג

זּוֹבוֹ וְ ָ֨ספַ ר ֜לוֹ ׁ ִש ְב ַﬠ֥ת יָ ִ ֛מים ְל ָט ֳה ָר ֖תוֹ וְ כִ ֶּב֣ס ְּבגָ ָ ֑דיו וְ ָר ַח֧ץ ְּב ָ ׂש ֛רוֹ ְּב ַ ֥מיִ ם ַחיִּ ֖ים וְ ָט ֵהֽר:
וְ ִ ֽכי־יִ ְט ַה֤ר ַהזָּ ב ִמ ֔
(7

ויקרא טו ,כח

זּוֹב ּ֑ה וְ ָס֥פְ ָרה ָּל ּ֛ה ׁ ִש ְב ַﬠ֥ת יָ ִ ֖מים וְ ַא ַ ֥חר ִּת ְט ָהֽר:
ם־ט ֲה ָ ֖רה ִמ ָ
וְ ִ ֽא ָ
With thanks to Prof. David Henshke, whose research forms the basis of this shiur
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(9

ספרי דברים ט"ז
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בין פסח לעצרת :עיונים בתקופת ה"עמר"

וספרתם לכם – בא ללמד ,לפי הספרא ומנחות ס"ה" :שתהא ספירה לכל אחד ואחד" ,ואילו ביובל נאמר בלשון
יחיד :וספרת לך ,משום ששם ,כפי שמסבירים בתוספות ,נצטווה בית־הדין לספור .גם בזב ובזבה נאמר :וספר לו...
וספרה לה וגו'  .התוספות בכתובות ע"ב .מקשין ,מה טעם אין הזבה מברכת ,ומסופקים )במנחות ,שם( ,אם בית-
דין מברך בספירת היובל .לי נראה ,כי ביובל אין צורך לברך .כי לפי פשוטו של מקרא אין פירוש וספרתם ספירה
בפה אלא חישוב בחשבון ,כמו בזב וזבה .רק מפי הקבלה שמענו ,שכאן בספירת העומר יספרו באמירת פה
מדוייקת ,מה שאין כן ,כמובן ,ביובל; מאותו טעם עצמו אין ברכה בזבה .המצוה לספור מיום חג הפסח עד יום
חג השבועות מלמדת אותנו – לפי ביאורו של הירש – שהחירות שהשגנו בפסח אינה מטרה לעצמה ,אלא
אמצעי לרכישת קנין נעלה מזה .כי לי בני ישראל עבדים ...אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים – אומרת וחוזרת ואומרת
התורה .ההשתעבדות הזאת לה' וקבלת עבודת ה' באו בחג השבועות בשעת מתן התורה בסיני .ומצוה היא
לספור שבע שבתות ,היינו שבעה שבועות ,שנתקדשו על־ידי השבת שבתוכם .בעוד שהטמאים מתכוננים במשך
שבעה ימים לטהר את עצמם ,יעברו על עם ישראל שבע שבתות ,כל אחת עם ששת ימי העבודה שלה ,בהם
יתכוננו לקבלת התורה.
מהחל חרמש בקמה .יכול יקצור ויספור ויביא כל זמן שירצה? תלמוד לומר :שבע שבתות תמימות תהיינה .אימתי
הן תמימות? משאתה מתחיל מבערב .יכול יקצור בלילה ויספור בלילה? תלמוד לומר :מיום הביאכם את עומר
התנופה .יכול יקצור ביום ויספור ביום ויביא ביום? תלמוד לומר :שבע שבתות תמימות תהיינה .אימתי הם
תמימות? משאתה מתחיל מבערב .יכול יקצור ביום ויספור בלילה ויביא בלילה? תלמוד לומר :מיום הביאכם
תספרו ,אין הבאה אלא ביום .הא באיזה צד? קצירה וספירה בלילה והבאה ביום.
 (10משנה כתב יד קאופמן מגילה ב'

ָשׁר לִ ְק ִצ ַירת הָ עוֹמֶ ר ,וּלְ הַ ְק ִטיר חֲ לָבִ ים וְ אֵ יבָ ִרים.
כָּל הַ ַלּ ְילָה כּ ֵ
ָשׁר כָּל הַ ַלּ ְילָה.
ָשׁר כָּל הַ יּוֹם ,וְ דָ בָ ר ֶשׁ ִמּצְ וָ ות ֹו בַ ַלּ ְילָה ,כּ ֵ
זֶה הַ כְּ לָל :דָּ בָ ר ֶשׁ ִמּצְ וָ ות ֹו בַ יּוֹם ,כּ ֵ
 (11ראש השנה ה ע"א

אמר רבא אטו עצרת יומי מנינן שבועי לא מנינן והאמר מר מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי
 (12מנחות סו.

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.
 (13תוספתא ערכין א:ד

עצרת פעמים שחל להיות בחמשה ובששה ובשבעה לא פחות ולא יותר.
ר' יהודה אומר חל להיות בחמשה סימן רע לעולם בששה סימן בינוני בשבעה סימן יפה לעולם.
 (14אבן עזרא ויקרא כ"ג:יא

והנה ארמוז לך סוד אחר ,שכל המועדים תלויים ביום ידוע מהחדש,
ולא נאמר בחג השבועות מספר ,בעבור הספירה שהיא מצוה.
 (15מגילה ג:ה
בַּ עֲ צֶ ֶרתִ ׁ ,ש ְב ָﬠה ׁ ָש ֻבעוֹת
 (16תוספתא מגילה ג:ה
בעצרת ,שבעה שבועות ויש אומ' ,בחדש השלישי.
 (17שו"ת הריב"ש סימן צו

ומ"מ למדנו ,שאין הכרח להיות חמשים יום לעומר ,שתלה בו הכתוב חג שבועו' ,שיהיה ביום שנתנה בו תורה
לא פחות ולא יותר .אלא ,שעתה לפי חשבונינו ,שניסן מלא ואייר חסר ,יבא כן לעולם ,שהחמשים כלים ו' בסיון
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