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ויקרא פרק כג

נפה ֶַ $בע ַָ $תת ְ ִמימֹת ִ ְהיֶינָה:
יא ֶכ ֶאת ע ֶֹמר ַה ְ ָ
ס ַפ ְר ֶ ָל ֶכ ִמ ָ ֳח ַרת ַה ַ ָת ִמ ֲה ִב ֲ
)טו( ְ
יכ
$ב ֵֹת ֶ
יעת ִ ְס ְ(ר ֲח ִמ ִי י וְ ִה ְק ַר ְב ֶ ִמנְ ָחה ֲח ָד ָ$ה ַליקֹוָק) :יז( ִמ ְ
)טז( ַעד ִמ ָ ֳח ַרת ַה ַ ָת ַה ְ ִב ִ
/רי ַליקֹוָק) :יח( וְ ִה ְק ַר ְב ֶ ַעל
.פינָה ִ ִ
נפה ְַ $יִ  ְ$נֵי ֶע ְ,רֹנִ י ס ֶֹלת ִ ְהיֶינָה ָח ֵמֶ ֵ -
ָ ִביֶ +ל ֶח ְ ָ
יה
מנְ ָח ָת וְ ִנ ְס ֵֶ /
יל ְ$נָיִ  יִ ְהי ע ָֹלה ַליקֹוָק ִ
פר ֶָ ָ 1קר ֶא ָחד ְו ֵא ִ
ימ ְנֵי ָ$נָה ַ
ַה ֶֶ 0ח ְִ $ב ַעת ְָ /ב ִ,י ְ ִמ ִ
ֶבח ְָ $ל ִמי:
$נֵי ְכ ָב ִ,י ְנֵי ָ$נָה ְלז ַ
ית ְִ ,עיר ִע ִ2י ֶא ָחד ְל ַח ָ3את ְ
ֲֶ ,
יח ִניח ַֹח ַליקֹוָק) :יט( ַוע ִ
ִא ֵה ֵר ַ
נפה ִל ְפנֵי ְיקֹוָק ַעל ְ$נֵי ְָ /ב ִ,י ק ֶֹד $יִ ְהי ַליקֹוָק ַלֵֹ /ה:1
/רי ְ ָ
)כ( וְ ֵהנִ יַ 4הֵֹ /ה 1א ָֹת ַעל ֶל ֶח ַה ִ ִ
על ְ ָכל
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲ7 ,ח ַ6ת ָ
את ְ ֶע ֶצ ַה ַהֶ2ה ִמ ְק ָרא ק ֶֹד $יִ ְהיֶה ָל ֶכ ָ/ל ְמ ֶל ֶ
ק ָר ֶ
)כא( ְ
יכ:
יכ ְלדֹר ֵֹת ֶ
מ$ב ֵֹת ֶ
ְ
רש"י
)טו( ממחרת השבת  8ממחרת יו טוב :תמימת
תהיינה  8מלמד שמתחיל ומונה מבערב ,שא לא
כ 1אינ 1תמימות) :טז( השבת השביעת  8כתרגומו
שבועתא שביעתא :עד ממחרת השבת השביעת
תספרו  8ולא עד בכלל ,וה 1ארבעי ותשעה יו:
חמשי יו והקרבת מנחה חדשה לה'  8ביו
החמשי תקריבוה .ואומר אני זהו מדרשו ,אבל
פשוטו עד ממחרת השבת השביעית ,שהוא יו
חמשי ,תספרו .ומקרא מסורס הוא :מנחה חדשה
 8היא המנחה הראשונה שהובאה מ 1החדש .וא
תאמר ,הרי קרבה מנחת העומר ,אינה כשאר כל
המנחות ,שהיא באה מ 1השעורי) :יז(
ממושבתיכ  8ולא מחוצה לאר :-לח תנופה 8
לח תרומה המור לש גבוה ,וזו היא המנחה
החדשה האמורה למעלה :בכורי  8ראשונה לכל
המנחות ,א 4למנחת קנאות הבאה מ 1השעורי ,לא
תקרב מ 1החדש קוד לשתי הלח) :יח( על הלח
 8בגלל הלח ,חובה ללח :ומנחת ונסכיה 8
כמשפט מנחה ונסכי המפורשי בכל בהמה
בפרשת נסכי )במדבר טו ד  8י( שלשה עשרוני
לפר ושני עשרוני לאיל ועשרו 1לכבש ,זו היא
המנחה .והנסכי חצי ההי 1לפר ושלישית ההי1
לאיל ורביעית ההי 1לכבש) :יט( ועשית שעיר
עזי  8יכול שבעת הכבשי והשעיר האמורי כא1
ה שבעת הכבשי והשעיר האמורי בחומש
הפקודי ,כשאתה מגיע אצל פרי ואילי אינ1
ה ,אמור מעתה אלו לעצמ 1ואלו לעצמ ,1אלו קרבו
בגלל הלח ואלו למוספי) :1כ( והני הכה את
תנופה  8מלמד שטעוני 1תנופה מחיי ,יכול כול,
תלמוד לומר על שני כבשי :קדש יהיו  8לפי
ששלמי יחיד קדשי קלי ,הוזקק לומר בשלמי
צבור שה קדשי קדשי:

רמב"ן
)טו( וטע וספרת לכ  8כמו ולקחת לכ )להל1
פסוק מ( ,שתהא ספירה ולקיחה לכל אחד ואחד,
שימנה בפיו ויזכיר חשבונו כאשר קבלו רבותינו,
ואי 1כ" 1וספר לו" )לעיל טו יג( "וספרה לה" )ש
פסוק כח( דזבי ,1שהרי א רצו עומדי בטומאת,
אלא שלא ישכחוהו ,וכ" 1וספרת ל>" )להל 1כה ח(
דיובל ,שתזהר במספר שלא תשכח .ובת"כ )בהר
פרשה ב א( ,וספרת ל> ,בב"ד .ולא ידעתי א לומר
שיהיו ב"ד הגדול חייבי 1לספור שני ושבועות
בראש כל שנה ולבר> עליה 1כמו שנעשה בספירת
העומר ,או לומר שיזהרו ב"ד במני 1ויקדשו שנת
החמשי:
והנה מספר הימי מיו התנופה עד יו מקרא
קדש כמספר השני משנות השמיטה עד היובל,
והטע בה אחד ,על כ" 1תספרו חמשי יו"
שיספור שבע שבתות תשע וארבעי יו ויקדש יו
החמשי הנספר בידו ,כמו שאמר ביובל .וזה טע
"תמימות" ,שתהיינה מכוונות לא פחות ולא יותר,
כטע תמימי יהיו )במדבר כח יט( ,שהיתר כמו
החסר איננו תמי:
והנה טע הפרשה ,שיתחיל לספור בתחילת קציר
שעורי ויביא ראשית קצירו כרמל מנחה לש
ויקריב עליו קרב ,1וישלי מספרו בתחילת קציר
חטי כעלות גדיש בעתו ,ויביא ממנו סולת חטי
מנחה לש ויביא קרב 1עליו .ולכ> הזכיר הקרבנות
האלה בפרשה ,כי ה בגלל המנחות שה העיקר
בחג הזה ,ולא הזכיר המוספי 1בה ,1כאשר לא
הזכיר בשאר המועדי .וטע מנחה חדשה  8שלא
יובא בית ה' מנחה עד שיביאו זאת ,כמו שפירשו
רבותינו )מנחות פג ב(:
והוצר> לומר "חוקת עול לדורותיכ בכל
מושבותיכ" באיסור החדש )פסוק יד( ובשביתת <<
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רמב"ן )המשך(
חג השבועות )פסוק כא( ,מפני שהוא תלוי בהנפת העומר ובמנחה חדשה ,לומר שאפילו אחרי גלותנו בחוצה
לאר -שאי 1עומר ומנחה ,יצוה בה ,כי החדש אסור מ 1התורה בכל מקו .ולא הוצר> להזכיר כ 1ביו הזכרו,1
וכ 1בחג הסוכות לא הזכיר "בכל מושבותיכ" .והזכיר כ 1ביו הכפורי )פסוק לא( ,כי בעבור שתלה כפרתנו
בקרבנות כאשר הזכיר בפרשת אחרי מות ,אמר בכא 1כי איסורו נוהג בכל מקו ,כי יו כפורי הוא לכפר
עליכ בעינוי ובשביתת המלאכה ואי 1הקרבנות מעכבי 1כפרה ממנו .וכ 1לא הוזכר בכא 1בחג המצות "חוקת
עול בכל מושבותיכ לדורותיכ" ,אבל בפרשת החדש הזה לכ )שמות יב( הזכיר כ ,1מפני שתלה ש הדבר
בפסח על מצות ומרורי יאכלוהו ,הוצר> לומר שיהיה חוקת עול בכל מושבותיכ:
והזכיר בשבת "בכל מושבותיכ" )לעיל פסוק ג( ,והטע מפני שהותרה מלאכה במקדש בתמידי 1ומוספי 1אומר
שינהג האיסור בכל מושבותינו ,כי איננו אלא לומר בכל מושבותיכ לא בבית הש ,וכ> אמרו במכילתא
)ויקהל א( במושבות אי אתה מבעיר אבל אתה מבעיר בבית המקדש .וכ 1נאמר )לעיל ג יז( חוקת עול
לדורותיכ בכל מושבותיכ ,באיסור חלב וד ,כי הוא נאסר מפני הקרבנות .וכ 1אמרו במסכת קדושי) 1לז ב(,
מושבותיכ דכתב רחמנא בחלב וד למה לי ,סלקא דעת> אמינא הואיל ובענינא דקרבנות כתיב בזמ 1דאיכא
קרב 1אי 1בזמ 1דליכא קרב 1לא ,קא משמע ל .1וש אמרו ,מושבותיכ דכתב רחמנא בשבת למה לי ,סלקא
דעת> אמינא הואיל ובענינא דמועדות כתיבא תיבעי קדוש בית די 1כמועדות ,קא משמע ל .1והכלל ,כי לא יזכיר
בתורה כ 1בכל המצות שה 1חובת הגו 4רק מפני צור> עני .1ואי" 1ממושבותיכ תביאו לח תנופה" )פסוק יז(
כמו "מכל מושבותיכ" ,אבל טעמו "מאר -מושבותיכ" להוציא חוצה לאר ,-כמו שנאמר )במדבר טו ב( כי
תבואו אל אר -מושבותיכ אשר אני נות 1לכ .וכ> שנינו )מנחות פג ב( כל קרבנות הצבור והיחיד באי 1מ1
האר -וחוצה לאר -חו -מ 1העומר ושתי הלח .ואפילו לדברי האומר עומר בא מחוצה לאר) -ש פד א( ,מודה
בשתי הלח שאינ 1באי 1אלא מ 1האר:-
רש"י
)ט( מהחל חרמש בקמה  8משנקצר
העומר שהוא ראשית הקציר:

דברים פרק טז
)ט( ְִ $ב ָעה ָ7 $בעֹת ִ ְס ָ(ר ָל ְ> ֵמ ָה ֵחל ֶח ְר ֵמָ 6ָ ַ $מה ָ ֵחל ִל ְס(ֹר ְִ $ב ָעה
ָד ָ> ֲא ֶ$ר ִ ֵ1
י> ִמ ַBת נִ ְד ַבת י ְ
ית ַחג ָ$ב7עת ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ָ$ב7עת) :י( וְ ָע ִָ ,
בנְ ָ>
Cה ִ
י>) :יא( ְו ַָ ,מ ְח ָ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹהי ָ> ָ
ֲַ /א ֶ$ר יְ ָב ֶר ְכ ָ> יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
י>
Cל ָמנָה ֲא ֶ$ר ְ ִק ְר ֶ ָ> ַ ָק ֲא ֶ$ר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
י> וְ ַהֵEר וְ ַהָת וְ ָה ְ
ַא ָמ ֶת ָ> ְו ַה ֵ0וִ י ֲא ֶ$ר ִ ְָ $ע ֶר ָ
ב ֶ ָ> וְ ַע ְב ְ >ָ Dו ֲ
ִ
ְל ַ$ְ 1/ֵ $מ ָ:$

ספר החינוך מצוה שו
משרשי המצוה על צד הפשט ,לפי שכל עיקר 1של ישראל אינו אלא התורה ,ומפני התורה נבראו שמי ואר-
וישראל ,וכמו שכתוב ]ירמיהו ל"ג ,כ"ה[ א לא בריתי יומ ולילה וגו' .והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו
ממצרי כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה ,וכמו שאמר הש למשה ]שמות ג' ,י"ב[ וזה ל> האות כי אנכי
שלחתי> בהוציא> את הע ממצרי תעבדו 1את האלהי על ההר הזה ,ופירוש הפסוק כלומר ,הוציא> אות
ממצרי יהיה ל> אות שתעבדו 1את האלהי על ההר הזה ,כלומר שתקבלו התורה שהיא העיקר הגדול
שבשביל זה ה נגאלי והיא תכלית הטובה שלה .ועני 1גדול הוא לה ,יותר מ 1החירות מעבדות ,ולכ 1יעשה
הש למשה אות צאת מעבדות לקבלת התורה ,כי התפל עושי 1אות לעול אל העיקר.
ומפני כ ,1כי היא כל עיקר 1של ישראל ובעבורה נגאלו ועלו לכל הגדולה שעלו אליה ,נצטוינו למנות ממחרת יו
טוב של פסח עד יו נתינת התורה ,להראות בנפשנו החפ -הגדול אל היו הנכבד הנכס 4ללבנו ,כעבד ישא 4צל,
וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכס 4אליו שיצא לחירות ,כי המני 1מראה לאד כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל
הזמ 1ההוא .וזהו שאנו מוני 1לעומר ,כלומר כ> וכ> ימי עברו מ 1המני ,1ואי 1אנו מוני 1כ> וכ> ימי יש לנו
לזמ ,1כי כל זה מראה בנו הרצו 1החזק להגיע אל הזמ ,1ועל כ 1לא נרצה להזכיר בתחילת חשבוננו ריבוי הימי
שיש לנו להגיע לקרב 1שתי הלח של עצרת.
ואל יקשה עלי> לומר ,א כ ,1אחר שעברו רוב הימי של שבעה שבועות אלו ,למה לא נזכיר מיעוט הימי
הנשארי ,לפי שאי 1לשנות מטבע החשבו 1באמצעו .וא תשאל ,א כ 1למה אנו מתחילי 1אותו ממחרת השבת
ולא מיו ראשו ,1התשובה כי היו הראשו 1נתייחד כולו להזכרת הנס הגדול והוא יציאת מצרי ,שהוא אות
ומופת בחידוש העול ובהשגחת הש על בני האד ,ואי 1לנו לערב בשמחתו ולהזכיר עמו שו עני 1אחר ,ועל כ1
נתק 1החשבו 1מיו שני מיד.
ואי 1לומר היו כ> וכ> ימי ליו שני של פסח ,שלא יהיה חשבו 1ראוי לומר ליו שני ,ועל כ 1הותק 1למנות
המני 1ממה שנעשה בו ,והוא קרב 1העומר ,שהוא קרב 1נכבד שבו זכר שאנו מאמיני כי הש ברו> הוא
בהשגחתו על בני אד רוצה להחיות ומחדש לה בכל שנה ושנה זרע תבואות לחיות בו.
מדיני המצוה ,מה שאמרו זכרונ לברכה ]מנחות ס"ו ע"א[ שמצוה למנות 1מבערב כדי שיהו תמימות ,כמו
שאמר הכתוב ,תמימות תהיינה ,ואמרו זכרונ לברכה ]ש[ אימתי ה 1תמימות ,בזמ 1שמתחיל מבערב .ומכל
מקו פירשו המפרשי שא שכח ולא מנה מבערב ,מונה למחר כל היו .ויש שאמרו שמי ששכח ולא מנה יו
אחד ,שאי 1יכול למנות עוד באותה שנה ,לפי שכול 1מצוה אחת היא ,ומכיו 1ששכח מה 1יו אחד הרי כל
החשבו 1בטל ממנו .ולא הודו מורינו שבדורינו לסברא זו ,אלא מי ששכח יו אחד יאמר אמש היו כ> בלא
ברכה ,ומונה האחרי ע כל ישראל.
ומצוה מ 1המובחר למנות מעומד ,ומבר> אשר קדשנו וכו' .ומי שמנה בלא ברכה יצא ,ואינו רשאי לחזור ולמנות
בברכה .ויתר פרטיה ,במסכת מנחות.
ונוהגת מצות ספירת העומר מדאורייתא בכל מקו בזכרי ,בזמ 1הבית שיש ש עומר ,ומדרבנ 1בכל מקו
ואפילו היו שאי 1עומר קרב בעוונותינו .ועובר על זה ולא ספר ימי אלו בזמ 1הבית ביטל עשה.

