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 ויקרא פרק כג

ֹות ְתִמיֹמֶׁ֥  ַבע ַשָבתֶ֖ ה ֶשֶׁ֥ ר ַהְתנּוָפָ֑ ם ֶאת־ֹעֶמֶ֖ יֲאֶכָּ֔ ת ִמּיֹו֙ם ֲהִבַ֣ ת ַהַשָבָּ֔ ם ָלֶכ֙ם ִמָמֳחַרַ֣ ת ַהַשָב֙ת  ת ִתְהֶיֶֽיָנה:)טו( ּוְסַפְרֶתֶּ֤ ָמֳחַרֶּ֤ ד ִמֶֽ )טז( ַעַ֣
 :' ה ַלהֶֽ ה ֲחָדָשֶ֖ ם ִמְנָחֶׁ֥ ֹום ְוִהְקַרְבֶתֶּ֛ ים יָ֑ ּו ֲחִמִשַ֣ ת ִתְסְפרֶ֖  ַהְשִביִעָּ֔

 רש"י 
 - מת תהיינה תמי ממחרת יום טוב: - ממחרת השבת)טו( 

 מלמד שמתחיל ומונה מבערב, שאם לא כן אינן תמימות:
עד  כתרגומו שבועתאה שביעתא: - השבת השביעת)טז( 

ולא עד בכלל, והן ארבעים  - ממחרת השבת השביעת תספרו
ביום  - חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה' ותשעה יום:

 ואומר אני זהו מדרשו, אבל פשוטו עד  החמשים תקריבוה.

 ור החייםא
פירוש מעכשיו קודם שתכנסו  - ממחרת השבת מיום וגו'

, וכנגד אחר ביאתם לארץ אמר מיום לארץ, ממחרת השבת
הביאכם וגו', ולזה הקדים ממחרת השבת להיותה מצוה 
שישנה אז, מה שאין כן מיום הביאכם שהוא אחר ביאה 

 לארץ:

נחה הראשונה שהובאה היא המ - מנחה חדשהממחרת השבת השביעית, שהוא יום חמשים, תספרו. ומקרא מסורס הוא:
 מן החדש. ואם תאמר, הרי קרבה מנחת העומר, אינה כשאר כל המנחות, שהיא באהז מן השעורים:

 
 דברים פרק טז

ֹות: ה ָשֻבעֶֽ ר ִשְבָעֶ֖ ל ִלְסֹפָּ֔ ה ָתֵחַ֣ ל ֶחְרֵמ֙ש ַבָקָמָּ֔ ְך ֵמָהֵחֶּ֤ ת ִתְסָפר־ָלָ֑ ה ָשֻבֹעֶ֖ ג ָשֻבעֹות֙  )ט( ִשְבָעֶׁ֥ יָת ַחֶּ֤ ת ָיְדָךֶ֖  )י( ְוָעִשִׂ֜ ת ִנְדַבֶׁ֥ יָך ִמַסֶּ֛ ' ֱאֹלֶהָּ֔ ַלהַ֣
יָך: ' ֱאֹלֶהֶֽ ר ְיָבֶרְכָךֶ֖ הֶׁ֥ ן ַכֲאֶשֶׁ֥ ר ִתֵתָ֑ ר ִבְשעָ  ֲאֶשַ֣ ה ּוִבְנָךַ֣ ּוִבֶתָךָ֘ ְוַעְבְדָךַ֣ ַוֲאָמֶתָךָ֒ ְוַהֵלִו֙י ֲאֶשַ֣ יָך ַאָתָּ֨ ' ֱאֹלֶהֶ֗ יָך ְוַהֵֵֶּּ֛֛ר )יא( ְוָשַמְחָתָּ֞ ִלְפֵנַ֣י׀ הַ֣ ֶרָּ֔

ֹום  ם:ְוַהָּיתֶׁ֥ ֹו ָשֶֽ ן ְשמֶ֖ יָך ְלַשֵכֶׁ֥ ' ֱאֹלֶהָּ֔ ר ִיְבַח֙ר הַ֣ ֹום ֲאֶשֶּ֤ ָך ַבָמקֶ֗ ר ְבִקְרֶבָ֑ ִים ְוָשַמְרָתַ֣ ְוָעִשָּ֔  ְוָהַאְלָמָנֶ֖ה ֲאֶשַ֣ יָת ְבִמְצָרָ֑ ֶבד ָהִיֶ֖ ַכְרָתָּ֔ ִכי־ֶעֶׁ֥ יָת )יב( ְוָזַ֣
ֶלה:  ים ָהֵאֶֽ ֻחִקֶ֖  ֶאת־ַהֶֽ

 רש"י 
די נדבת ידך,ח הכל לפי הברכה, הבא  - מסת נדבת ידך)י(  משנקצר העומרז שהוא ראשית הקציר: - מהחל חרמש בקמה)ט( 

ארבעה שלי כנגד ארבעה שלך, בנך ובתך ועבדך  - והלוי והגר והיתום והאלמנה)יא(  שלמי שמחה, וקדש קרואים לאכול:
על מנת כן פדיתיך, שתשמור ותעשה  - גו'וזכרת כי עבד היית ו)יב(  ואמתך, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך:

 את החוקים האלה:
 

 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז
מצות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות,  [הלכה כב]

ך מונה בלילה מליל ששה עשר ומצוה למנות הימים עם השבועות שנאמר תספרו חמשים יום, ומתחילת היום מונין לפיכ
 בניסן. 

 שכח ולא מנה בלילה מונה ביום ואין מונין אלא מעומד, ואם מנה מיושב יצא.  [הלכה כג]
 מצוה זו על כל איש מישראל ובכל מקום ובכל זמן, ונשים ועבדים פטורין ממנה. [הלכה כד]
 

   ו הלכה – נטילת ידים לסעודהאו"ח טי הלכות ליקו
הּוא ְבִחיַנת ְֵּ֛בּורֹות ְוכּו', ִכי ִעַקר ַהְכָלִלּיּות ְוֶזה ֶשְמֹבָאר ַבַכָּונֹות ֶשִעַקר ַהַמִקיִפין ֶשִנְמָשִכין ַבְסִפיָרה ִנְמָשִכין ַעל ְיֵדי ַהִדבּור שֶ  [לח]

ִפי. ִכי ִעְנַין ַהְכָלִלּיּות ַהַנ"ל ִאי ֶאְפָשר ַהַנ"ל הּוא ַעל ְיֵדי ַהִדבּור ֶפה ֶשַעל ְיֵדי ֶזה ְמַגִלין ָהֱאמּוָנה ַהְקדֹוָשה ִבְבִחיַנת אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך בְ 
ְתנֹוְצצּות ָכֵאֶלה ֶשַעל ְיֵדי ֶזה ֶכל ְוכּו' ְוַכַנ"ל, ַרק ְצִריִכין ְלִהְתַחֵזק ֶבֱאמּוָנה ַעל ְיֵדי ֶשַמְרִאין ָלנּו ּוְמִאיִרין ָבנּו ַהַצִדיִקים ִה ְלַהִשיג ַבשֵ 

ְבֵעיֵנינּו ִכי ה' ִאָתנּו ְוכּו' ְוֶזה ָהעֹוָלם ָכלּול ְבֶעְליֹון ְוֶעְליֹון  ְמַחְזִקין ָהֱאמּוָנה ַהְקדֹוָשה ֶשַמֲאִמיִנים ֶבֱאמּוָנה ְשֵלָמה ְכִאלּו רֹוִאין
ֱאמּוָנה י ֹכל ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ ְוכּו'. ְוָכל הָ ְבַתְחתֹון, ִכי ֻכָלם ְכלּוִלים ּוְקשּוִרים ֶזה ָבֶזה ּוִמְתַנֲהִגים ִבְרצֹונֹו ַהָפשּוט ִיְתָבַרְך ִבְבִחיַנת כִ 
 ְיֵדי ִמְצַות ַהְסִפיָרה ַכמּוָבן ַבַכָּונֹות: ַהְקדֹוָשה ַהזֹאת ְצִריִכין ְלַדֵבר ַבֶפה ַכַנ"ל. ְוֶזה ַמְמִשיִכין ַבְסִפיָרה ֶשְמַתְקִנין ַהִדבּור ֶפה ַעל

י ְדִזְמָרה ּוְקִריַאת ְשַמע ּוִבְרכֹוָתיו ּוְתִפָלה ְוכּו'. ֶשָאנּו עֹוְסִקין ְלַדֵבר ְבִפינּו ְוָכל ֶזה ָאנּו עֹוְסִקין ְבֵסֶדר ַהְתִפָלה ְבָכל יֹום ִבְפסּוֵק 
ּו ְבִחיַנת ֶשְצִריִכין ַתְחתֹון ְבֶעְליֹון ֶשֶזהָהֱאמּוָנה ַהְקדֹוָשה ֶשה' ִיְתָבַרְך ָבָרא ֶאת ַהֹכל ְוכּו'. ְוַעל ְיֵדי ֶזה כֹוְלִלין ַיַחד ֶעְליֹון ְבַתְחתֹון וְ 

ת ַחָמה ּוְלָבָנה, ֶשֵהם ְבִחיַנת ִלְכֹלל ִמַדת ַלְיָלה ְביֹום ּוִמַדת יֹום ְבַלְיָלה, ִכי ְצִריִכין ִלְכֹלל ַיַחד ְבִחיַנת יֹום ָוַלְיָלה ֶשֵהם ְבִחינַ 
ְבִחיַנת ֶהָאַרת ָדֵרי ַמְעָלה ְוֶהָאַרת ָדֵרי ַמָטה ַכמּוָבן ְבַהתֹוָרה ַהַנ"ל. ֶשָכל  , ֶשֵהםַאְסַפְקַלְרָיא ַהְמִאיָרה ְוַאְסַפְקַלְרָיא ֶשֵאיָנּה ְמִאיָרה

יֹום ָויֹום ִיְהֶיה ָּיִמים ְכֵדי ֶשָכל ֶזה ְבִחיַנת ְסִפיָרה, ְבִחיַנת ּוְסַפְרֶתם ָלֶכם ְוכּו' ֶשַבע ַשָבתֹות ְתִמיֹמת ִתְהֶייָנה. ֶשְצִריִכין ִלְסֹפר הַ 
ֵרי ַמָטה ֶשֶזה ִעַקר ְבִחיַנת ַהְסִפיָרה ָתִמים ְוָשֵלם ַעל ְיֵדי ֶשכֹוְלִלין יֹום ָוַלְיָלה ַיַחד ֶשֵהם ְבִחיַנת ַחָמה ּוְלָבָנה, ְבִחיַנת ָדֵרי ַמְעָלה ְודָ 

ה ַכַנ"ל. ְבִחיַנת ְוָיַדְעָת ַהּיֹום ַוֲהֵשֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך ִכי ה' הּוא ָהֱאֹלִקים ַבָשַמִים ִמַמַעל, ֶשהּוא ֲהָכָנה ְלַקָבַלת ַהתֹוָרה ֶשִעָקָרּה ִבְשִביל זֶ 
צֹונֹו ְוכֹוְלָלם ַיַחד, ְנִהיָגם ִבְר ְבִחיַנת ָדֵרי ַמְעָלה. ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתַחת ְבִחיַנת ָדֵרי ַמָטה ּוְבֻכָלם ֵאין עֹוד ִכי ִאם ה' הּוא ָהֱאֹלִקים ַהמַ 
ִריַאת ְשַמע ֶשהּוא ְמלֹא ָכל ְכמֹו ֶשאֹוְמִרים, ַהֹכל ָיכֹול ְוכֹוְלָלם ָיַחד. ְוַעל ֵכן אֹוְמִרים ֵסֶדר ְקֻדָשה ְבִבְרַכת ְקִריַאת ְשַמע ֹקֶדם ְק 

ת ָדֵרי ַמָטה ֶשהּוא ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכבֹודֹו ְוֶהָאַרת ָדֵרי ַמְעָלה ֶשהּוא ָהָאֶרץ ְכבֹודֹו ּוָברּוְך ְכבֹוד ה' ִמְמקֹומֹו ֶשֵהם ְבִחיַנת ֶהָאַר 
ְשַמע, ֶשהּוא ֱאמּוַנת ַהִּיחּוד, הּוא  ְבִחיַנת ַאֵּיה, ְבִחיַנת ֶמה ָחִמית, ֶשֶזהּו ְבִחיַנת ָברּוְך ְכבֹוד ה' ִמְמקֹומֹו ַכָּידּוַע. ִכי ִעַקר ְקִריַאת

ָמֵלא ִכי ַהבֹוֵרא ַהָּיִחיד ַהַקְדמֹון  ִחיַנת ְכָלִלּיּות ַאֵּיה ּוְמלֹא ַהַנ"ל. ֶשֵהם ֶהָאַרת ָדֵרי ַמְעָלה ְוֶהָאַרת ָדֵרי ַמָטה. ֵליַדע ּוְלהֹוִדיַע ְבֶפהבְ 
ָלל, ֶשֶזהּו ְבִחיַנת ַמה, ְבִחיַנת ַאֵּיה הּוא ָבָרא ְוָיַצר ְוָעָשה ַהֹכל ֶשהּוא ָסתּום ְוֶנְעָלם ְבַתְכִלית ַהֶהְעֵלם, ִכי ֵלית ַמֲחָשָבה ְתִפיָסא ֵבּה כְ 

 ְוָכל ָהָאֶרץ ָמֵלא ִמְכבֹודֹו ִכי הּוא ְמַחֶּיה ֶאת ֻכָלם ְוכּו':
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