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ספירת העומר
ויקרא פרק כג
אשית
אתם אֶ ת עֹמֶ ר ֵּר ִ
ּוקצַּ ְּר ֶתם אֶ ת ְּק ִצ ָירּה וַּ הֲ בֵּ ֶ
ָארץ אֲ ֶשר אֲ נִ י נֹ ֵּתן ָלכֶם ְּ
(י) ַּדבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵּי י ְִּש ָראֵּ ל וְּ ָאמַּ ְּר ָת אֲ לֵּהֶ ם כִ י ָתבֹאּו אֶ ל הָ ֶ
ְּק ִצ ְּירכֶם אֶ ל הַּ כֹהֵּ ן:
(יא) וְּ הֵּ נִ יף אֶ ת הָ עֹמֶ ר לִ פְּ נֵּי יְּקֹ וָ ק לִ ְּר ֹצ ְּנכֶם ִממָ חֳ ַּרת הַּ ַּשבָ ת יְּנִ יפֶ ּנּו הַּ כֹהֵּ ן:
(יד) וְּ לֶחֶ ם וְּ ָקלִ י וְּ כ ְַּּרמֶ ל ֹלא תֹאכְּ לּו עַּ ד עֶ צֶ ם הַּ ּיוֹם הַּ זֶה עַּ ד הֲ בִ יאֲ כֶם אֶ ת ָק ְּרבַּ ן אֱ ֹלהֵּ יכֶם חֻ ַּקת ע ֹולָם לְּ ֹדר ֵֹּתיכֶם בְּ כֹל מֹ ְּשב ֵֹּתיכֶם:
ס
ּוספַּ ְּר ֶתם ָלכֶם ִממָ חֳ ַּרת הַּ ַּשבָ ת ִמּיוֹם הֲ בִ יאֲ כֶם אֶ ת עֹמֶ ר הַּ ְּתנּופָ ה ֶשבַּ ע ַּשבָ תוֹת ְּת ִמימֹ ת ִת ְּהיֶינָה:
(טו) ְּ
(טז) עַּ ד ִממָ חֳ ַּרת הַּ ַּשבָ ת הַּ ְּשבִ יעִ ת ִת ְּספְּ רּו חֲ ִמ ִשים יוֹם וְּ ִה ְּק ַּרבְּ ֶתם ִמנְּ חָ ה חֲ דָ ָשה לַּיקֹ וָ ק:
ר"ן על הרי"ף מסכת פסחים דף כח עמוד א
ובהגדה גם כן אמרו בשעה שאמר להם משה תעבדון את האלהים על ההר הזה אמרו לו ישראל משה רבינו אימתי
עבודה זו אמר להם לסוף חמשים יום והיו מונין כל אחד ואחד לעצמו מכאן קבעו חכמים לספירת העומר כלומר בזמן
הזה שאין אנו מביאין קרבן ולא עומר אלא מחשבין נ' יום לשמחת התורה כמו שמנו ישראל באותו זמן וזה ודאי דרך
מדרש הוא דעיקרא דמילתא זכר למקדש
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז
הלכה כב
מצות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות ,ומצוה
למנות הימים עם השבועות שנאמר תספרו חמשים יום ,ומתחילת היום מונין לפיכך מונה בלילה מליל ששה עשר בניסן.
ויקרא רבה (וילנא) פרשה כח
אמר רבי ברכיה אמר הקב"ה למשה לך אמור להם לישראל כשהייתי נותן לכם את המן הייתי נותן עומר לכל אחד ואחד
מכם הה"ד (שמות טז) עומר לגלגולת ועכשיו שאתם נותנים לי את העומר אין לי אלא עומר אחד מכלכם ולא עוד אלא
שאינו של חטים אלא של שעורים לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם והבאתם את עומר.
שמות פרק טז
ד) וַּ ּיֹאמֶ ר יְּקֹ וָ ק אֶ ל מֹ ֶשה ִהנְּ נִ י מַּ ְּמ ִטיר ָלכֶם לֶחֶ ם ִמן הַּ ָשמָ יִם וְּ יָצָ א הָ עָ ם וְּ ל ְָּקטּו ְּדבַּ ר יוֹם בְּ יוֹמ ֹו לְּ מַּ עַּ ן אֲ נַּסֶ ּנּו הֲ ֵּילְֵּך בְּ תו ָֹר ִתי ִאם
ֹלא:
(ה) וְּ הָ יָה בַּ ּיוֹם הַּ ִש ִשי וְּ הֵּ כִ ינּו אֵּ ת אֲ ֶשר יָבִ יאּו וְּ הָ יָה ִמ ְּשנֶה עַּ ל אֲ ֶשר יִלְּ ְּקטּו יוֹם יוֹם :ס
(יג) וַּ י ְִּהי בָ עֶ ֶרב וַּ ַּתעַּ ל הַּ ְּשלָו וַּ ְּתכַּס אֶ ת הַּ מַּ חֲ נֶה ּובַּ ב ֶֹקר הָ י ְָּתה ִשכְּ בַּ ת הַּ טַּ ל סָ בִ יב לַּמַּ חֲ נֶה:
ָארץ:
(יד) וַּ ַּתעַּ ל ִשכְּ בַּ ת הַּ טָ ל וְּ ִהּנֵּה עַּ ל פְּ נֵּי הַּ ִמ ְּדבָ ר ַּדק ְּמחֻ ְּספָ ס ַּדק כַּכְּ פֹ ר עַּ ל הָ ֶ
ָאחיו מָ ן הּוא כִ י ֹלא י ְָּדעּו מַּ ה הּוא וַּ ּיֹאמֶ ר מֹ ֶשה אֲ לֵּהֶ ם הּוא הַּ לֶחֶ ם אֲ ֶשר נ ַָּתן יְּקֹ וָ ק
ֹאמרּו ִאיש אֶ ל ִ
(טו) וַּ ּי ְִּראּו בְּ נֵּי י ְִּש ָראֵּ ל וַּ ּי ְּ
ָלכֶם לְּ ָאכְּ לָה:
(טז) זֶה הַּ ָדבָ ר אֲ ֶשר ִצּוָ ה יְּקֹ וָ ק לִ ְּקטּו ִממֶ ּנּו ִאיש לְּ פִ י ָאכְּ ל ֹו עֹמֶ ר ַּלגֻלְּ ֹגלֶת ִמ ְּספַּ ר נַּפְּ ש ֵֹּתיכֶם ִאיש לַּאֲ ֶשר בְּ ָאהֳ ל ֹו ִת ָקחּו:
(יז) וַּ ּיַּעֲ שּו כֵּן בְּ נֵּי י ְִּש ָראֵּ ל וַּ ּיִלְּ ְּקטּו הַּ מַּ ְּרבֶ ה וְּ הַּ מַּ ְּמ ִעיט:
(יח) וַּ ּיָמֹ דּו בָ עֹמֶ ר וְּ ֹלא הֶ ְּע ִדיף הַּ מַּ ְּרבֶ ה וְּ הַּ מַּ ְּמ ִעיט ֹלא הֶ ְּח ִסיר ִאיש לְּ פִ י ָאכְּ ל ֹו ל ָָקטּו:
יעי ַּשבָ ת ֹלא י ְִּהיֶה ב ֹו:
(כו) ֵּש ֶשת י ִָמים ִתלְּ ְּקטֻ הּו ּובַּ ּיוֹם הַּ ְּשבִ ִ
יחת בִ ְּדבָ ש:
(לא) וַּ ּי ְִּק ְּראּו בֵּ ית י ְִּש ָראֵּ ל אֶ ת ְּשמ ֹו מָ ן וְּ הּוא כְּ ז ֶַּרע גַּד לָבָ ן וְּ טַּ ְּעמ ֹו כְּ צַּ פִ ִ
(לב) וַּ ּיֹאמֶ ר מֹ ֶשה זֶה הַּ ָדבָ ר אֲ ֶשר ִצּוָ ה יְּקֹ וָ ק ְּמֹלא הָ עֹמֶ ר ִממֶ ּנּו לְּ ִמ ְּשמֶ ֶרת לְּ ֹדר ֵֹּתיכֶם לְּ מַּ עַּ ן י ְִּראּו אֶ ת הַּ לֶחֶ ם אֲ ֶשר הֶ אֱ כַּלְּ ִתי
יאי אֶ ְּתכֶם מֵּ אֶ ֶרץ ִמ ְּצ ָריִם:
אֶ ְּתכֶם בַּ ִמ ְּדבָ ר בְּ הו ִֹצ ִ
ַארבָ ִעים ָשנָה עַּ ד בָֹאם אֶ ל אֶ ֶרץ נו ָֹשבֶ ת אֶ ת הַּ מָ ן ָאכְּ לּו עַּ ד בָֹאם אֶ ל ְּקצֵּ ה אֶ ֶרץ כְּ נָעַּ ן:
(לה) ּובְּ נֵּי י ְִּש ָראֵּ ל ָאכְּ לּו אֶ ת הַּ מָ ן ְּ
(לו) וְּ הָ עֹמֶ ר עֲ ִש ִרית הָ אֵּ יפָ ה הּוא :פ
יהושע פרק ה
ַארבָ עָ ה עָ ָשר יוֹם ַּלחֹדֶ ש בָ עֶ ֶרב בְּ עַּ ְּרבוֹת י ְִּריח ֹו:
(י) וַּ ּיַּחֲ נּו בְּ נֵּי י ְִּש ָראֵּ ל בַּ גִלְּ גָל וַּ ּיַּעֲ שּו אֶ ת הַּ פֶ סַּ ח בְּ ְּ
ָארץ ִממָ חֳ ַּרת הַּ פֶ סַּ ח מַּ ּצוֹת וְּ ָקלּוי בְּ עֶ צֶ ם הַּ ּיוֹם הַּ זֶה:
(יא) וַּ ּיֹאכְּ לּו מֵּ עֲ בּור הָ ֶ
ָארץ וְּ ֹלא הָ יָה עוֹד לִ בְּ נֵּי י ְִּש ָראֵּ ל מָ ן וַּ ּיֹאכְּ לּו ִמ ְּתבּוַאת אֶ ֶרץ כְּ נַּעַּ ן בַּ ָשנָה הַּ ִהיא :ס
(יב) וַּ ּי ְִּשבֹת הַּ מָ ן ִממָ חֳ ָרת בְּ ָאכְּ לָם מֵּ עֲ בּור הָ ֶ
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