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סוגיות בפרשה  035אמור עומר
דיני העומר בכללות
]א[ פרשת השבוע דנה בין השאר בענייני דיומא ,ספירת העומר .כתוב בפרשה )כ"ג ,ט'-י"ד(" ,וידבר ה' אל משה לאמר .דבר
אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר ראשית קצירכם
אל הכהן .והניף את העומר לפני ה' לרצונכם ,ממחרת השבת יניפנו הכהן .ועשיתם ביום הניפכם את העומר כבש תמים בן
שנתו לעולה לה' .ומנחתו שני עשרונים סולת בלולה בשמן אשה לה' ריח ניחוח ,ונסכו יין רביעית ההין .ולחם וקלי וכרמל לא
תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן אלקיכם חקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם" .א"כ ישנם כאן כמה דינים.
לקצור את העומר ,להניף אותו ,להקריב עליו כבש ומנחה ונסכים ,ולא לאכול מהתבואה החדשה קודם הבאת העומר
וקורבנותיו .והנה יש להבדיל כאן בין שני המנחות .אחת היא מנחת העומר המוזכרת בפסוקים י' וי"א )דין עשייתו אינו מפורש
בתורה ,אלא במשנה מנחות ס"ו א'( ,והשניה היא המנחה הבאה עם הכבש המוזכרת בפסוק י"ג .הראשונה עשויה משעורים,
ושיעורה עשרון ,וטעונה תנופה ,והיא מנחת ציבור )רמב"ם תמידין ומוספין פ"ז ,מעשה הקורבנות פי"ב ה"ב ה"ג ה"ה ה"ו(.
והשניה נקראת מנחת נסכים ,והיא באה מחיטים ושיעורה שני עשרונים ואינה טעונה תנופה )רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב
ה"א ה"ה ,פי"ב ה"ב ה"ו( .בפסוקים ט"ו-ט"ז מביאה התורה דין נוסף" ,וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר
התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה .עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום וכו'" .זהו דין ספירת העומר.

שמות לעומר
]ב[ נזכיר עתה כמה מפרטי הדינים .בפסוקים מצינו ג' שמות לעומר .בפרשה דידן היא נקראת בב' שמות ,עומר ראשית
קצירכם ועומר התנופה ,ובפרשת ויקרא )ב' י"ד( היא נקראת מנחת בכורים )מנחות פ"ד א'( .כל המנחות נחשבות לקורבנות
)רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ב ה"א( .מנחת העומר היא אחת משלש המנחות לציבור ,השתיים האחרות הן שתי הלחם
דשבועות ולחם הפנים )רמב"ם שם ה"ג( .גם עם שתי הלחם מוקרבים כבשים עם מנחתם ונסכיהם )אמור כ"ג י"ח( .בעומר
יש דין תנופה כמפורש בפסוק ,וגם במנחת סוטה יש תנופה ,ובשאר המנחות אין תנופה )רמב"ם שם ה"ו( ,ועי' במשנה
דמנחות )ס"א א'( שישנם עוד דברים שאינם מנחות הטעונים ג"כ תנופה .למעשה עומר הוא שיעור עשירית האיפה )בשלח
ט"ז ל"ו( ,והרבה מנחות באים בשיעור זה )עי' רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ב ה"ה( ,ונתיחד השם עומר דוקא למנחה זו כי היו
מנפים עומר מג' סאין ,כלומר עשירית האיפה מאיפה )מלבי"ם על פסוק י"א( .ונקרא עומר התנופה כי רק בו היה דין תנופה
מכל המנחות )מלבי"ם שם( .והנה בתורת כהנים על פסוק ה' כתוב "ג' שמות יש לו ]לעומר[ .עמר שבלים ,עמר תנופה ,עמר
שמו" .ומבאר המלבי"ם שהשם עומר שבלים הוא שם נרדף לעומר ראשית קצירכם ,כי מצוה לקצרו בשבלים .א"כ נתבארו ג'
השמות בתו"כ ,וצ"ע למה השמיט התו"כ את השם מנחת ביכורים.

ביאור השמות שיבולים ותנופה
]ג[ נבאר בס"ד את שלשת השמות המובאים בתו"כ .נתחיל מהשם שיבולים .המילה שיבולים יש בה שני משמעויות ,האחת

מלשון שביל .דהרי העומר נספר מזמן יציאת מצרים עד זמן מתן תורה" ,עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום",
הרי שכל עניינו של זמן זה הוא שביל ,מערכת של תנועה לקראת "תעבדון את האלקים על ההר הזה" )שמות ג' י"ב(.
המשמעות השניה של שבולים נלמד מהפסוק בשופטים )י"ב ו'(" ,ויאמרו לו אמר נא שבלת ויאמר סבלת ולא יכין לדבר כן
ויאחזו אותו וישחטוהו" ,שם מדובר במלחמת יפתח בבני אפרים שלא ידעו לומר שׁין אלא אמרו סין .עולה מכך ששׁיבולת
מתחלף עם סיבולת מלשון סבל .א"כ ישנן שתי משמעויות בשיבולים ,שביל וסבל .וביציאת בנ"י ממצרים היו שניהם כאחד.
שהרי פרעה רדף אחריהם ,והם היו בין המצרים לים ,וזה הסבל שהיה להם ביציאתם ממצרים .ע"כ בארנו את השם שבולים.
עתה נבאר שהשם השני  -עומר התנופה ,בא לבטל את נקודת הסיבולת הקיימת בשביל .הנה דין התנופה מבואר במשנה
במנחות )ס"א א'( ,מה חייב ומה פטור .וכן כיצד מניפין ,מבואר במשנה לגבי שתי הלחם דשבועות ,וה"ה במנחת העומר ובכל
מקום שצריך תנופה" .מניח שתי ידיו מלמטן ,מוליך ומביא מעלה ומוריד שנאמר אשר הונף ואשר הורם" .בגמרא שם )ס"ב
א'( מבואר יותר" ,אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מוליך ומביא למי שהרוחות שלו ,מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ
שלו" .זו שיטה אחת שהתנופה מכוונת לבורא עולם קונה הכל .שיטה שניה" ,במערבא מתנו הכי ,אמר רב חמא בר עוקבא
אמר רב יוסי בר רבי חנינא מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות ,מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים" .לפי שיטה זו התנופה
היא כנגד כוחות הרע ,כנגד כח הסיבולת הקיים בשביל ,לבטל טללים רעים בכדי שירדו טללים טובים ,לבטל רוחות רעות כדי
שיבואו רוחות טובות )עי' בתענית ג' ב' בענין טללי ברכה ,ועי' בב"ב כ"ה א' בעניני רוחות טובות ורוחות קשות( .א"כ עולה
ששתי השיטות במוליך ומביא מעלה ומוריד ,משלימים זה את זה .מחד התנופה מבטלת את הרע ,את הטללים רעים ,את
הרוחות רעות ,את הסיבולת ,ומאידך מעשה התנופה הוא שמוליך ומביא למי שהרוחות שלו ,מעלה ומוריד למי שהשמים
והארץ שלו .א"כ כח התנופה מאפשר להלך בשביל שמוליך משעבוד מצרים ,שביל שיש בו סיבולת ,ולהגיע למעמד הר סיני,
ששם נגלה שמי שהשמים והארץ שלו ,יושב לא רק בשמים אלא גם יורד לארץ .את השם השלישי נבאר בהמשך המאמר.

מהו ענין העומר
]ד[ הזכרנו לעיל שהעומר מוזכר בתורה כשיעור דעשירית האיפה ,ובאותה פרשה שם מוזכר העומר לראשונה בתורה )בשלח
ט"ז ט"ז( ,לענין שכל אחד ואחד קיבל המן בשיעור עומר בדיוק .כלומר עומר הוא שיעור אכילת אדם ליום ,שיעור שתי
סעודות ,והוא גם שיעור עיסה המחויבת בחלה )עירובין פ"ג ב'( ,ושם אומרת הגמרא שאוכל כמידה זו ה"ז בריא ,יותר מזה
רעבתן ,פחות מזה מקולקל במעיו .אמנם שיעור סעודה לפי זה עולה כ"א ושש עשיריות הביצה ,שהוא גדול בהרבה משיעור
סעודה לענין עירוב ,שהוא ו' או ח' ביצים )עי' מדות ושיעורי התורה לר"ח בניש בענין שיעור קביעות סעודה( .במדבר העומר
היה שיעור של מן .אבל בקרבן העומר בפסח ,העומר הוא שיעור של שעורים כפי שאומרת הגמרא במנחות )ס"ח ב' ,פ"ד
א'( ,ושם מובא ששתי הלחם היו מחיטים .למעשה רק מנחת העומר ומנחת סוטה הם משעורים ,וכל השאר המנחות הם
מחיטים )רמב"ם מעשה הקורבנות פי"ב ה"ב( .הגמרא במנחות )פ"ד א'( מביאה דרשה מרבי עקיבא להוכיח שמנחת עומר
משעורים ושתי הלחם מחיטים" ,מצינו יחיד שמביא חובתו מן החיטין ומביא חובתו מן השעורין ,ואף ציבור מביא חובתו מן
החיטין ומביא חובתו מן השעורין .אם אתה אומר ]שמנחת העומר[ מן החיטין ,לא מצינו ציבור שמביא חובתו מן השעורין".
קרבן העומר א"כ בא מן השעורים ,והוא ההיפך הגמור של המן .שעורים הוא מאכל בהמה כמו שידוע ממנחת סוטה )עי'
סוטה י"ד א'( .ישנם א"כ בכללות שלש מדרגות .מאכל בהמה שהוא שעורים ,מאכל אדם שהוא חיטים ,מאכל אבירים "לחם
אבירים אכל איש" )תהלים ע"ח כ"ה( ,שזה המן .ובראשון ושלישי ישנו שיעור עומר.

במן בשבת היה חיבור לעילא ולתתא
]ה[ לבאר הדבר ,הנה במן כל יום ויום ירד רק עומר אחד ,אבל ביום השישי ירדו כפליים ,שני עומרים )בשלח ט"ז כ"ב( .עומק
הדבר שירדו שני עומרים ,דאיכא עומר לעילא ואיכא עומר לתתא .הראשון הוא העומר כפי שהוא קיים בשרש ,והשני כפי
שהוא מתפשט בירידתו למטה .ולכבוד שבת קדש ,כאשר כל העולמות עולים כידוע )עי' שער הכוונות ענין מנחת שבת(,
ומתגלה השורש ,והלעילא והלתתא מחוברים ,מתגלה גם העומר דלעילא .כמו שמצינו נח לעילא ונח לתתא )זהר ח"א נ"ט
ב' ,ועי' בשל"ה הגהות לספר בראשית על פרשת נח בענין שמירת הברית( .א"כ שני העומר ביום ששי אינו כפל של אותו
העומר ,אלא שבכל יום יורד העומר בצורה התפשטותו למטה מן השרש ,ובשבת קדש מתגלה הקשר של השרש עם הענף,
ואז יורדים שני עומרים דמן בבת אחת .ומכנגד ישנו עומר שהוא מנותק לגמרי מן השרש ,שהוא מנחת הסוטה ,שהיא באה
משעורים ,וגם שיעורה הוא עומר ,עשירית האיפה )נשא ד' ט"ו( .א"כ זהו מהלך הפוך ממהלך העומר שבמן .זהו מהלך של
ירידה לבהמיות ,זהו קרבן הבא על מעשה בהמה .והוא ההעדר של החיבור ,שהרי הוא מביא למיתת הסוטה .ובין המן ובין
מנחת הסוטה ,ישנה מנחת העומר המוקרבת בט"ז בחדש ניסן .מחד היא מן השעורים ,אבל יש בה דין תנופה לבטל את
הסיבולת שבשביל ,שזו בחינת הסוטה .התנופה באה לבטל רוחות רעות ,כנגד "אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח

שטות שנא' איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל" .זו רוח השטות שצריך לבטל בתנופה ,רוח רעה שהיא בתוך האדם
עצמו .וכן לבטל את טללים רעים ,שהם הפוכים מהטל שהמן היה עטוף בו )בשלח ט"ז י"ד( ,ואותם טללים רעים הם שרש
הסוטה .וכמו כן התנופה כפי שבארנו תכליתה לחבר את התחתון למי שהשמים והארץ שלו .וההתחברות בין העומר שבמן
לעומר דמנחת העומר מפורש בחז"ל )ויק"ר אמור כ"ח ג'( "אמר הקב"ה למשה לך אמור להם לישראל כשהייתי נותן לכם
את המן הייתי נותן עומר לכל אחד ואחד וכו' ,ועכשיו שאתם נותנים לי את העומר אין לי אלא עומר אחד מכלכם ,ולא עוד
אלא שאינו של חטים אלא של שעורים וכו'".

העומר מתחבר למן של שבת מצד עצם שמו
]ו[ עומק ענין התנופה הוא לחבר את הציבור למי שהשמים והארץ שלו ,למי שהרוחות שלו ,ועי"כ הציבור מחזיר את מאכל
הבהמה לא רק למדרגת מאכל אדם אלא למדרגת "לחם אבירים אכל איש" ,מדרגת אוכלי המן ,שלא ניתנה תורה אלא
לאוכלי המן )מכילתא על פסוק ט"ז ד' ,תנחומא בשלח פרק כ' ,ועוד הרבה( .ושרש הענין הוא שבשבת ניתנה תורה )שבת
פ"ו ב'( ,והקרבת מנחת העומר מעלה אותה למדרגת שני העומרים שירדו ביום השישי ,שהוא עומר של שבת .ולכן גם יש דין
כפי שהזכרנו שמנחת הנסכים הבאה עם מנחת העומר ,למרות שהיא באה עם כבש ששיעור סולת מנחת נסכים שלו הוא
בד"כ עשרון )שלח ט"ו ד'( ,כאן מפורש בתורה ששיעור הסולת הוא שני עשרונים .אמנם שמנו ויינו הם כרגיל רביעית ההין.
והרמב"ם )קורבנות פ"ב ה"ה( שכתב ששמנו היה שלישית ההין ,כנגד הגמרא במנחות )פ"ט ב'( ,כנראה שהיתה לו גירסה
אחרת בגמרא .עכ"פ ,שיעור הסולת הוא כפול כנגד השיעור הכפול של שני עומרי המן שירדו ביום השישי .אם כן מתגלה כאן
נקודה של חיבור של המאכל בהמה שהוא שעורים ,שמצד כך זו סיבולת בחינת סוטה ,לנקודת השרש של שני עשרוני המן
ביום השישי ,שהוא המן של שבת קדש .א"כ מנחת העומר אינה מקושרת רק ללחם אבירים של ששת ימי המעשה אלא גם
ללחם אבירים של שבת קדש .וזו ההבחנה בעומר מצד השם השלישי המוזכר בתו"כ ,עומר שמו ,עומר בלא שם לואי .כי מצד
שם זה ההתקשרות היא למן דשבת קדש .דוקא משום שבשבת קדש לא ירד מן ,אלא זה מן בלי תנועה שלמעלה מן הרוחות
טובות והטללים טובים .זה שם עומר מלשון מעמר ,שפירושו קבוץ וחבור .ולכן הוא הם עליון משלושתם ,השם עצמו.

למה לקחו ג' סאין עם צריכים רק עשירית האיפה
]ז[ נתבונן עתה בסוגיות העומר במנחות לראות כיצד היסודות שהנחנו מתגלים שם .איתא במשנה )ס"ג ב'(" ,רבי ישמעאל
אומר עומר היה בא בשבת משלש סאין ובחול מחמש ,וחכמים אומרים אחד שבת ואחד חול משלש היה בא" .במשנה )ס"ו
א'( מבואר שהיו מנפים את השלש סאין )או החמש סאין לר"י( בי"ג נפה ,עד שהיה מתקבל עשירית האיפה ,שהוא עשרון.
בפשטות הטעם שלקחו מעיקרא ג' סאין למרות שהיו צריכים רק עשרון ,הוא כדי לקבל עשרון מובחר ,אבל בעומק עשו זאת
מפני שיש לעומר ג' שמות וג' בחינות כפי שבארנו .והניפוי היה מוציא בערך שליש משליש מהג' סאין ,כדי לבטל את בחינת
השיבולת והסיבולת ,וכן את בחינת התנופה ,עד שנשארה רק נקודת החיבור שהוא עומר שמו.

ג' מיני ספירת העומר
]ח[ נדון עתה בסוגית ספירת העומר .והנה בפרשה דידן כתוב "תספרו חמישים יום" .מאידך בפרשת ראה )ט"ו ט'( כתוב
"שבעה שבועות תספור לך" ,ולא מוזכר שם ספירת ימים .מכח כך סבור אביי )מנחות ס"ו א' ועי' רש"י שם ד"ה אי מדרבנן
יוחנן ב"ז(" ,מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי" .משמע שלאביי ישנן שתי מצוות ספירה .אבל מוני המצוות לא מנו כאן
אלא מצוה אחת שיש בה שני חלקים )עי' סה"מ לרמב"ם מ"ע קס"א( .הרמב"ם )תמידין פ"ז הכ"ב( פוסק" ,מצות עשה
לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת ,ומצוה למנות הימים עם השבועות".
משמע שהספירה לפי הרמב"ם היא כפי שאנו סופרים היום ,שמצרפים את הימים והשבועות לספירה אחת .אבל באביי משמע
שיש כאן שני ספירות נפרדות ,דהרי לא אמר אביי מצוה למימני יומי ושבועי .א"כ מצינו שלושה מיני ספירה .מנין ימים ,מנין
שבועות ,ומנין ימים עם שבועות .יוצא לפי זה ,שלולא שתקנו חכמים לברך על ספה"ע )דהרי מדאורייתא אין דין של ברכות
חוץ מברכת התורה והמזון( ,לפי אביי ,יכול היה אדם למנות קודם רק את הימים ,ולאחר מספר שעות רק את השבועות
)אמנם לאחר שתיקנו חכמים לברך ,בכה"ג ישנה בעיה של הפסק או ברכה שאינה צריכה( .אבל לפי הרמב"ם א"א להפריד
את הספירות .עוד נפ"מ ,שלפי אביי לכאורה ספירת השבועות היא רק אחת לשבוע )עי' סה"מ לרמב"ם מ"ע קס"א ,ועי'
מהר"י קורקוס( ,אבל לפי הרמב"ם חייבים להזכיר את מנין השבועות כל יום.

האם ספירת העומר בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן
]ט[ והנה בסוף הסוגיא )מנחות ס"ו א'( מביאה הגמרא ש"רבנן דבי רב אשי מנו יומי ומנו שבועי" ,כאביי ,אבל "אמימר מני
יומי ולא מני שבועי ,זכר למקדש הוא" .רש"י מבאר שלאמימר אין חובה לספור בזמן הזה דהרי אין עומר ,ומדרבנן סגי לספור
יומי .ונחלקו הראשונים אם הלכה כאמימר בזמן הזה .הרמב"ם הנ"ל סבר שהספירה מדאורייתא ,והבה"ל סימן תפ"ט ד"ה
לספור העומר ,מונה עוד כמה ראשונים ,וביניהם את החינוך )מצוה ש"ו( שס"ל שהמנין דאורייתא .וצ"ע ,דבחינוך שלפנינו
מפורש שהספירה מדרבנן )עי' בהערות בחינוך עם המנ"ח הוצאת מכון ירושלים( .מאידך הר"ן בסוף פסחים )כ"ח א' בדפי
הרי"ף( כתב שרוב המפרשים סוברים כאמימר ,לענין שהספירה מדרבנן ,והב"י בסימן תפ"ט פסק כמותו .ולמרות שלמעשה
מונין גם את השבועות ,אבל בציור שאדם ספר רק את היום ולא את השבוע ,יצא בדיעבד ,משא"כ אם מנה רק את השבועות
ולא את הימים ,לא יצא אפילו בדיעבד )מ"ב תפ"ט סק"ז( ,דעיקר המנין האידנא הוא לימים ,כאמימר .והטעם שהעדיף
אמימר את מנין הימים ,אפשר לתרץ בפשטות שאין מנין לשבועות בכל יום אלא רק פעם בשבוע ולכן עדיף לעשות זכר למנין
הימים .ולכאורה עוד טעם לעדיפות מנין הימים הוא מפני שבמנין השבועות בפרשת ראה ,אי אפשר להגיע למנין חמישים יום,
אלא רק לארבעים ותשע .בעוד שבפרשתנו כתוב שצריך למנות חמישים יום .אמנם למעשה הרי איננו סופרים חמישים יום
אלא מ"ט ,והתוס' במנחות )ס"ה ב' ד"ה כתוב( ,נדחקו לישב את הפסוק עם ההלכה .והרא"ש בסוף פסחים אות מ"א כתב
שסופרים מ"ט יום בגלל הפסוק דפרשת ראה ,והפסוק דפרשתנו עיגל את המנין .לכן נראה שעיקר התירוץ ע"פ הפשטות
הוא הטעם הראשון.

הצדוקים אינם יכולים להגיע לחמישים יום
]י[ מ"מ בודאי שבעומק ישנו שורש של נ' ימי ספירה וישנו שורש של מ"ט ימי ספירה ,כפי שמפורש בפסוקים ,וצריך להבין
זאת .מנין המ"ט יום אינו מביא לנקודה האחרונה של הנ' יום ,הוא עדיין בשביל .ודוקא נ' יום הוא שמביא לנקודה האחרונה.
נ' יום אין הכוונה כפשוטו ,דבודאי הספירה היא מ"ט יום ,אלא ישנה כאן הבחנה של ספירת נ' יום ,מצד שנקודת האחדות היא
בשער הנ' )עי' ר"ה כ"א ע"ב ,עי' ע"ח שי"ג פי"ג ,עי' מאור ושמש פרשת חקת ד"ה במדרש רבה זאת חקת וכו'( .בהקשר זה
יש לדון במחלוקת בין הצדוקים לחכמי ישראל )מנחות דף ס"ה וס"ו א'( ,כיצד לפרש "ממחרת השבת" הכתוב באמור )כ"ג
פסוקים י"א וט"ז( .שהצדוקים טענו שממחרת השבת היינו יום ראשון בשבוע ,וספירת העומר מתחילה ביום ראשון שלאחר
יו"ט ראשון דפסח ,וממילא שבועות הוא ביום ראשון שבעה שבועות אחר כך .ולחכמי ישראל היתה קבלה שממחרת השבת
היינו המחרת דיו"ט ראשון דפסח .סברת הצדוקים היתה שמשה רצה ששבועות יפול ביום ראשון כדי שיהיו ישראל מתענגים
שני ימים ,שבת ולמחרתו חג השבועות .לפי הצדוקים והבייתוסים ישנם כאן שני כוחות ,שני ימים ,ואין אפשרות לבקוע את יום
המ"ט ולהגיע ליום הנ' .לשם כך נחוץ כח שלישי .בין שני נקודות ישנו קו אבל כדי שהקו יוכל לנוע ,צריך כח שלישי שיניע אותו
קדימה .מצד חכמי ישראל ישנם שלשה שמות לעומר  -שיבולים עומר התנופה ועומר .שבע פעמים שבע הוא במהלך של
שיבולים ובמהלך של עומר התנופה .כדי להגיע ליום החמישים ,א"א להגיע מצד ממחרת שבת בראשית ,כי שבת היא מערכת
של שבע ,אלא רק מצד ממחרת היו"ט .יו"ט נקרא שבת כי גם בו ישנה שביתה מסוימת ,למרות שאוכל נפש מותר .ולכן סיום
הספירה אינו בשבת אלא ביום החמישים שהוא שבת שבתון .התחלת הקרבת העומר שהיא בט"ז לחודש ,עדיין אינה מחוברת
לשורש .בתחילה העומר הוא בבחינת שׁיבולת וסיבולת .בעומק שורש השיבולת הוא בשורש השבע ,כפי שרואים בחלום פרעה
שהיו שבע שבולים .משם יוצאים ומגיעים לנקודת החמישים יום .שבע הוא מלשון שבוע.

למה אמימר מונה רק ימים ולא שבועות
]יא[ בזמן הזה אין הקרבת עומר ,נותר ממנו רק הסימן ממתי החדש מותר ,האם משיאיר השחר או בסוף היום )עי' בגמרא
על המשנה במנחות ס"ח א' משקרב העומר וכו'( .א"כ אין לנו את הדין של השבוע שבעומר ,אלא מה שנשאר הוא רק הדין
דתספרו חמישים יום של ספירת העומר .אבל העצרת נשארה לנו כמו בזמן בית המקדש .אמנם ישנו גם הדין של שתי הלחם
שאינו נוהג בזמן הזה ,אבל דין שתי הלחם אינו מדין ספירת העומר .לכן ס"ל לאמימר שבזמן הזה השמות של שבולת ושל
עומר תנופה אינם שייכים .רק נותר השם השלישי ,עומר שמו ,וזה מצד יום החמישים .מדין שבועות אי אפשר להגיע לחמישים.
לכן ס"ל לאמימר שבזמן הזה מונים רק ימים ולא שבועות .לפי מהלך הרמב"ם שמונים היום כפי שמנו בזמן המקדש ,ישנה
מצוה לחבר את השבע שבתות תמימות ליום החמישים .העבודה היא מחד בהבחנה של שיבולת ובבחינה של תנופה ,אבל
מאידך להניף את זה למי שהרוחות שלו למי שהשמים והארץ שלו .זה החיבור של השבע שבתות ליום החמישים ולהביא את

העומר שהוא בבחינה של תנועה שזה המהלך של מסגרת הימים שהוא שבע ימים ,ליום החמישים ,וזו תנופה עד כדי ההקרבה
למזבח שזה בחינת יום החמישים .מצד כך ,יש מצוה למנות ימים עם השבועות ,לא ימים בלבד שהוא חמישים ימים ,ולא
שבועות בלבד שהוא ארבעים ותשע יום ,אלא זה מהלך להביא מהארבעים ותשע לחמישים .ובלשון אחר מהשבועות לימים.

נעוץ סופן בתחילתן
]יב[ במשנה )ס"ה א'( מבואר ש"שלוחי בית דין יוצאים מערב יום טוב ועושים אותו כריכות במחובר לקרקע כדי שיהא נח
לקצור" .המשנה מובנת כפשוטה ,אבל בעומק מבואר כאן שנעוץ סופן בתחילתן .הרי תכלית העומר אינו שביל מלשון
שיבולים ,וגם אינו עומר התנופה .אלא תכלית העומר הוא הקרבתו כמנחת עומר .וענין זה נעוץ עוד מלפני הקצירה ,כאשר
עשו אותו כריכות במחובר לקרקע ,שהיא כעין מלאכת מעמר .א"כ הארת החמישים יום התחילה עוד בערב יום טוב ,בזמן
יציאת מצרים ,בזמן ההקרבה של הפסח שהוא יום י"ד .ולכן מבואר במשנה לקמן )ע' א'( שאסור לקצור לפני העומר ,ואסור
לאכול חדש לפני העומר .אלו שני דינים המעוגנים בקרא ,מהחל חרמש בקמה )ראה ט"ו ט'( ,ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו
)בפרשה דידן( .אמנם בד"א" ,ממקום שאתה מביא אי אתה קוצר ,ממקום שאי אתה מביא אתה קוצר" )גמרא מנחות ע"א
א'( .ולכן במקום שאי אתה מביא ולכן אתה קוצר ,אי אתה גודש ,כדי לעשות שינוי מהעומר )רע"ב על המשנה מנחות ע"א
א'(.

מה דינו של מי שלא ספר בלילה
]יג[ הנה הגמרא )ס"ו א'( מגיעה למסקנה "קצירה וספירה בלילה ,והבאה ביום" .הלילה הוא כמובן ליל ט"ז ,ואז היתה
הקצירה ,ואז אנו מתחילים את הספירה .הטעם הוא משום תמימות ,כפי שכתוב בפסוק בפרשתנו )פסוק ט"ו( .ולכן הספירה
מוכרחה להתחיל מהלילה ,וממילא גם הקצירה בלילה ,למרות שזה אינו מפורש בקרא .והנה דנו הראשונים במי שלא ספר
בלילה ,מה דינו .התוספות כאן )ס"ו א' ד"ה זכר( ,ובמגילה )כ' ב' ד"ה כל( ,מביאים שדעת הבה"ג היא שסופר ביום ,ודעת
ר"ת היא שאינו יכול לספור ביום .נידון שני במי שלא ספר יום אחד בכלל ,האם יכול לספור למחרת .התוס' )שם ושם( מביאים
בשם הבה"ג שאינו יכול לספור .התוספות במנחות אומרים על פסק זה "ותימא גדולה הוא ולא יתכן" .שורש המחלוקת היא
בחקירה האם כל ספירה היא מצוה בפני עצמה ,ויש כאן מ"ט מצוות ,או כל המ"ט ספירות הן מצוה אחת .עומק הדבר ,מצד
מה שהעומר הוא בבחינת תנופה ,וקל וחומר מצד מה שהוא בבחינת שיבולים מלשון שביל ,אין איחוד בין הספירות ,כי יש רבוי
שבילים ,וא"כ מצד כך ארבעים ותשע מצוות הן .לכן גם אם הפסיד יום אחד ממשיך למחרת .וזאת שיטת התוס' .אבל מצד
מה שעומר שמו ,שזה חמישים יום ,מכח שהוא מקובץ ,מצד כך כל החמישים יום הם מצוה אחת ,כי ענין העומר הוא אחדות.
זו שיטת הבה"ג ,ולכן אם הפסיד יום אחד ,שוב אינו סופר .לפי הבה"ג ,דין דתמימות אינו מצד שחייב לספור בלילה ,אלא מצד
שלימות המצוה ,שמצוה אחת כאן ולא מ"ט מצוות .אבל מי שסובר שדין תמימות הוא מצד שחייב לספור בלילה ,יכול לסבור
הפוך מבה"ג ,שאם לא ספר בלילה לא יספור ביום ,אבל בלילה שלאחריו יספור .וזו שיטת ר"י המובאת ברא"ש בסוף פסחים
וכן בטור .למעשה שורש המחלוקת מבוארת ברא"ש בסוף פסחים ,שישנם שני משניות שלכאורה סותרות זו לזו בדין אם לא
קצר בלילה ,האם יכול לקצור ביום .במשנה במנחות )ע"א א'( מפורש שבדיעבד יכול לקצור ביום .בעוד שבמשנה במגילה )כ
ב'( משמע שרק הלילה כשר לקצירה .וכאן וכאן ילפינן ספירה מקצירה .אבל הרשב"א במגילה )כ"א א'( שדא ביה נרגא,
דהרי לתנא שיכול לקצור בדיעבד ביום ,גם אם קצר לפני החג מהני בדיעבד ,ולגבי ספירה א"א לומר כן ,אלא ע"כ לא תליא
דין ספירה בדין קצירה .ולכן אם לא ספר בלילה אינו יכול לספור ביום.

]יד[ אלא שאם כן צריך ביאור מה היא סברת הבה"ג שאם לא ספר בלילה יכול לספור ביום .נראה לנו לומר בזה חידוש גדול.
ישנו דין של קצירה בלילה וישנו דין של הבאה ביום .בלשון הפסוק אצלנו בפרשה כתוב "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום
הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות" .משמע שהספירה מתחילה מזמן ההבאה .מאידך ,בפסוק בפרשה ראה
כתוב "מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות" .משמע שהספירה מתחילה מזמן הקצירה .למעשה הגמרא במנחות
)ס"ו א'( שקיל וטרי בסתירה בין הפסוקים ,והגיעה למסקנה שלכתחילה קצירה וספירה בלילה ,והבאה ביום .אבל סוף סוף
מפורש בפסוק שגם ההבאה הוא זמן לספירה .א"כ אפשר לומר לשיטת הבה"ג שמה שהגמרא אומרת שהספירה מתחילה
בלילה ,אין זה להפקיע את הספירה ביום ,אלא רק לומר שהתחלת הספירה היא בזמן הקצירה .ובעומק בין הקצירה ובין
ההבאה הם סיבה לספירה ,אלא שמדין תמימות לכתחילה הספירה מתחילה מזמן הקצירה ,אבל אם לא קרא בזמן
דלכתחילה ,עדיין ההבאה היא זמן מחייב .עומק הדבר לענייננו .ישנם כאן שני סוגי מחייבים של ספירה .כמו שיש דין מחייב של

ספירה מדין הקצירה ,כך יש דין של מחייב של ספירה מדין ההבאה .קצירה עניינה זמן יציאת מצרים ,כביכול היה כאן מהלך
שנקצרו ממצרים ,ויצאו משם בבחינת שביל להגיע למעמד הר סיני ,שזו בחינת הקרבת העומר .מצינו כאן את שתי ההבחנות
הללו .זמן הקצירה ,זמן הניתוק ,זהו הזמן שהקב"ה הוציאנו ממצרים .והספירה מתחילה מהקרבת העומר שהוא מאכל
שעורים ,כמו שמבואר במפרשים )עי' רד"ק ואברבנאל על הושע ג' ב'( ,שזו היתה מדרגתם בהיותם במצרים ,שהיו בבחינה
של שעורים .היתה הארה ללילה אחד והיא נסתלקה והם חזרו למדרגת מצרים שהיא בחינת בהמה .בעומק זו ההבחנה של
הספירה מדין קצירה ,ומצד כך הספירה של כל יום זו מצוה ליומה ,כל יום מצוה לעצמה .זו הבחנה של ספירת העומר מלשון
שיבולים ,זו הבחנה של ספירת העומר מלשון עומר התנופה .זו שיטת ר"י .הדין השני של הספירה הוא מדין עומר שמו ,לא
מדין שיבולים ולא מדין תנופה ,אלא "מיום הביאכם את עומר התנופה" ,זה ההבאה למזבח של ההקרבה .וכאן זה מצד עומר
שמו ,והבאה זו היתה ביום ,ולא בלילה כמפורש בפסוק .מצד כך ,לא ספר בלילה יספור ביום ,כי יש כאן ספירה מדין ההבאה
שבדבר .מצד כך כל הספירות זו מצוה אחת ,ואם לא ספר יום אחד שוב לא יספור .זו שיטת הבה"ג.
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