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 ספירת העומר

 
  כג פרק ויקרא

ר( י) בֵּ י ֶאל דַּ נֵּ ל בְּ ָראֵּ תָ  ִישְּ רְּ ָאמַּ ֶהם וְּ ן ֲאִני ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתֹבאּו ִכי ֲאלֵּ ֶתם ָלֶכם ֹנתֵּ רְּ צַּ ִציָרּה ֶאת ּוקְּ אֶתם קְּ ֲהבֵּ אִשית ֹעֶמר ֶאת וַּ  רֵּ
ֶכם ִצירְּ ן ֶאל קְּ ֹכהֵּ  :הַּ

ִניף( יא) הֵּ י ָהֹעֶמר ֶאת וְּ נֵּ ֹקָוק ִלפְּ ֶכם יְּ ֹצנְּ ת ִלרְּ ָבת ִמָמֳחרַּ שַּ ִניֶפּנּו הַּ ן יְּ ֹכהֵּ  :הַּ
ֶלֶחם( יד) ָקִלי וְּ ֶמל וְּ רְּ כַּ לּו ֹלא וְּ ד ֹתאכְּ ּיֹום ֶעֶצם עַּ ֶזה הַּ ד הַּ ן ֶאת ֲהִביֲאֶכם עַּ בַּ יֶכם ָקרְּ ת ֱאֹלהֵּ יֶכם עֹוָלם ֻחקַּ ֹדֹרתֵּ ֹכל לְּ יֶכם בְּ ֹבתֵּ : ֹמשְּ

 ס
ֶתם( טו) רְּ פַּ ת ָלֶכם ּוסְּ ָבת ִמָמֳחרַּ שַּ נּוָפה ֹעֶמר ֶאת ֲהִביֲאֶכם ִמּיֹום הַּ תְּ ע הַּ ָבתֹות ֶשבַּ ִמיֹמת שַּ ֶייָנה תְּ  :ִתהְּ
ד( טז) ת עַּ ָבת ִמָמֳחרַּ שַּ ִביִעת הַּ שְּ רּו הַּ פְּ ֶתם יֹום ֲחִמִשים ִתסְּ בְּ רַּ ִהקְּ ָחה וְּ יֹקָוק ֲחָדָשה ִמנְּ  :לַּ
 

  ר"ן על הרי"ף מסכת פסחים דף כח עמוד א
 

כן אמרו בשעה שאמר להם משה תעבדון את האלהים על ההר הזה אמרו לו ישראל משה רבינו אימתי  ובהגדה גם
עבודה זו אמר להם לסוף חמשים יום והיו מונין כל אחד ואחד לעצמו מכאן קבעו חכמים לספירת העומר כלומר בזמן 

נו ישראל באותו זמן וזה ודאי דרך הזה שאין אנו מביאין קרבן ולא עומר אלא מחשבין נ' יום לשמחת התורה כמו שמ
 מדרש הוא דעיקרא דמילתא זכר למקדש

 
  ז פרק ומוספין תמידין הלכות ם"רמב

 כב הלכה
 ומצוה, שבתות שבע השבת ממחרת לכם וספרתם שנאמר העומר הבאת מיום תמימות שבתות שבע לספור עשה מצות
 . בניסן עשר ששה מליל בלילה מונה לפיכך מונין היום ומתחילת, יום חמשים תספרו שנאמר השבועות עם הימים למנות

 
  כח פרשה( וילנא) רבה ויקרא

 ואחד אחד לכל עומר נותן הייתי המן את לכם נותן כשהייתי לישראל להם אמור לך למשה ה"הקב אמר ברכיה רבי אמר
 אלא עוד ולא מכלכם אחד עומר אלא לי אין העומר את לי נותנים שאתם ועכשיו לגלגולת עומר( טז שמות) ד"הה מכם

 . עומר את והבאתם להם ואומר ישראל את מזהיר משה לפיכך שעורים של אלא חטים של שאינו
 

  טז פרק שמות
ֹּיאֶמר( ד ֹקָוק וַּ ִני ֹמֶשה ֶאל יְּ ִטיר ִהנְּ מְּ ָשָמִים ִמן ֶלֶחם ָלֶכם מַּ ָיָצא הַּ טּו ָהָעם וְּ ָלקְּ ר וְּ בַּ יֹומוֹ  יֹום דְּ ן בְּ עַּ מַּ ֶסּנּו לְּ ְך ֲאנַּ תֹוָרִתי ֲהיֵּלֵּ  ִאם בְּ

 :ֹלא
ָהָיה( ה) ּיֹום וְּ ִשִשי בַּ ִכינּו הַּ הֵּ ת וְּ ָהָיה ָיִביאּו ֲאֶשר אֵּ ֶנה וְּ ל ִמשְּ טּו ֲאֶשר עַּ קְּ  ס: יֹום יֹום ִילְּ

 
ִהי( יג) יְּ ל ָבֶעֶרב וַּ עַּ תַּ ָלו וַּ שְּ ס הַּ כַּ תְּ ֲחֶנה ֶאת וַּ מַּ ֹבֶקר הַּ ָתה ּובַּ ת ָהיְּ בַּ ל ִשכְּ טַּ ֲחֶנה ָסִביב הַּ מַּ  :לַּ
ל( יד) עַּ תַּ ת וַּ בַּ ָטל ִשכְּ ִהּנֵּה הַּ ל וְּ י עַּ נֵּ ָבר פְּ ִמדְּ ק הַּ ָפס דַּ ֻחסְּ ק מְּ ֹפר דַּ כְּ ל כַּ  :ָהָאֶרץ עַּ
אּו( טו) ִּירְּ י וַּ נֵּ ל בְּ ָראֵּ רּו ִישְּ ֹּיאמְּ עּו ֹלא ִכי הּוא ָמן ָאִחיו ֶאל ִאיש וַּ ה ָידְּ ֹּיאֶמר הּוא מַּ ֶהם ֹמֶשה וַּ ֶלֶחם הּוא ֲאלֵּ ן ֲאֶשר הַּ ֹקָוק ָנתַּ  יְּ

ָלה ָלֶכם ָאכְּ  :לְּ
ָדָבר ֶזה( טז) ֹקָוק ִצָּוה ֲאֶשר הַּ טּו יְּ ִפי ִאיש ִמֶמּנּו ִלקְּ לוֹ  לְּ ֹגֶלת ֹעֶמר ָאכְּ גֻלְּ ר לַּ פַּ יֶכם ִמסְּ ֹשתֵּ פְּ ֲאֶשר ִאיש נַּ ָאֳהלוֹ  לַּ  :ִתָקחּו בְּ
ֲעשּו( יז) ּיַּ ן וַּ י כֵּ נֵּ ל בְּ ָראֵּ טּו ִישְּ קְּ ִּילְּ ֶבה וַּ רְּ מַּ ִעיט הַּ מְּ מַּ הַּ  :וְּ
ָּיֹמדּו( יח) ֹלא ָבֹעֶמר וַּ ִדיף וְּ ֶבה ֶהעְּ רְּ מַּ ִעיט הַּ מְּ מַּ הַּ ִסיר ֹלא וְּ ִפי ִאיש ֶהחְּ לוֹ  לְּ  :ָלָקטּו ָאכְּ

 
ֶשת( כו) ֻטהּו ָיִמים שֵּ קְּ ּיֹום ִתלְּ ִביִעי ּובַּ שְּ ָבת הַּ ֶיה ֹלא שַּ  :בוֹ  ִיהְּ

 
אּו( לא) רְּ ִּיקְּ ית וַּ ל בֵּ ָראֵּ מוֹ  ֶאת ִישְּ הּוא ָמן שְּ ע וְּ ֶזרַּ ד כְּ מוֹ  ָלָבן גַּ עְּ טַּ ִפיִחת וְּ צַּ ָבש כְּ  :ִבדְּ
ֹּיאֶמר( לב) ָדָבר ֶזה ֹמֶשה וַּ ֹקָוק ִצָּוה ֲאֶשר הַּ ֹלא יְּ ֶמֶרת ִמֶמּנּו ָהֹעֶמר מְּ ִמשְּ יֶכם לְּ ֹדֹרתֵּ ן לְּ עַּ מַּ אּו לְּ ֶלֶחם ֶאת ִירְּ ִתי ֲאֶשר הַּ לְּ  ֶהֱאכַּ

ֶכם ָבר ֶאתְּ ִמדְּ הֹוִציִאי בַּ ֶכם בְּ ֶאֶרץ ֶאתְּ ָרִים מֵּ  :ִמצְּ
י( לה) נֵּ ל ּובְּ ָראֵּ לּו ִישְּ ָמן ֶאת ָאכְּ ָבִעים הַּ ד ָשָנה ַארְּ ָמן ֶאת נֹוָשֶבת ֶאֶרץ ֶאל ֹבָאם עַּ לּו הַּ ד ָאכְּ ה ֶאל ֹבָאם עַּ צֵּ ן ֶאֶרץ קְּ ָנעַּ  :כְּ
ָהֹעֶמר( לו) יָפה ֲעִשִרית וְּ  פ: הּוא ָהאֵּ

 
  ה פרק יהושע

ֲחנּו( י) ּיַּ י וַּ נֵּ ל בְּ ָראֵּ ָגל ִישְּ ִגלְּ ֲעשּו בַּ ּיַּ ח ֶאת וַּ ֶפסַּ ָבָעה הַּ ַארְּ ֹחֶדש יֹום ָעָשר בְּ בֹות ָבֶעֶרב לַּ רְּ עַּ ִריחוֹ  בְּ  :יְּ
לּו( יא) ֹּיאכְּ ֲעבּור וַּ ת ָהָאֶרץ מֵּ ח ִמָמֳחרַּ ֶפסַּ ּצֹות הַּ ָקלּוי מַּ ֶעֶצם וְּ ּיֹום בְּ ֶזה הַּ  :הַּ
ֹבת( יב) ִּישְּ ָמן וַּ ָלם ִמָמֳחָרת הַּ ָאכְּ ֲעבּור בְּ ֹלא ָהָאֶרץ מֵּ י עֹוד ָהָיה וְּ נֵּ ל ִלבְּ ָראֵּ לּו ָמן ִישְּ ֹּיאכְּ בּוַאת וַּ ן ֶאֶרץ ִמתְּ עַּ נַּ ָשָנה כְּ ִהיא בַּ  ס: הַּ

http://www.talorot.org/
https://www.facebook.com/Tal-Orot-1114678541925784/

