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רש"י

)י( ַ ֵ ר אֶ ל ְ נֵי ִי ְ ָר ֵאל וְ מַ ְר ָ אֲ לֵהֶ  ִ י תָ בֹא אֶ ל )י( ראשית קצירכ ; שתהא ראשונה לקציר:
עמר ; עשירית האיפה ,כ> היתה שמה ,כמו
יר$
קצַ ְר ֶ אֶ ת ְק ִצ ָ
ר אֲ ֶר אֲ נִי נֹתֵ לָכֶ  ְ
הָ ֶ
)שמות טז יח( וימודו בעומר) :יא( והני ; כל
אית ְק ִצי ְר ֶכ ֶאל הַ ֹהֵ :
וַ הֲ בֵ אתֶ  אֶ ת ע ֶֹמר ֵר ִ
תנופה מולי> ומביא מעלה ומוריד .מולי> ומביא
)יא( וְ הֵ נִי' אֶ ת הָ עֹמֶ ר לִ פְ נֵי ְיקֹוָ ק לִ ְר ֹצנְכֶ ִמ ָ+חֳ ַרת
לעצור רוחות רעות ,מעלה ומוריד לעצור טללי
הַ ַ ָ,ת ְינִיפֶ  -הַ ֹהֵ ) :יב( וַ ע ֲִיתֶ  ְ יוֹ הֲ נִיפְ כֶ 
רעי :לרצנכ ; א תקריבו כמשפט זה ,יהיו
ק ָוק:
אֶ ת הָ עֹמֶ ר ֶבֶ  ָ ִמי ֶ ְנָת ֹו לְ ֹעלָה לַי ֹ
לרצו לכ :ממחרת השבת ; ממחרת יו טוב
סלֶת ְללָה בַ ֶ,מֶ ִא ֶ,ה
מנְחָ ת ֹו ְנֵי עֶ ְ ֹרנִי ֹ
)יג( ִ
הראשו של פסח ,שא אתה אומר שבת
לַיקֹוָק ֵריחַ נִיחֹחַ וְ נ ְִסֹה יַיִ ְרבִ יעִ ת הַ ִהי :
בראשית ,אי אתה יודע איזהו) :יב( ועשית כבש
)יד( וְ לֶחֶ  וְ ָקלִ י וְ כ ְַר ֶמל 1א תֹאכְ ל עַ ד עֶ צֶ  הַ 2וֹ
; חובה לעומר הוא בא) :יג( ומנחתו ; מנחת
הַ  ֶ3ה עַ ד הֲ ִביאֲ כֶ  אֶ ת ָק ְרַ אֱ 1הֵ יכֶ  ח5ַ 6ת ע ֹולָ
נסכיו :שני עשרני ; כפולה היתה :ונסכה יי
ספַ ְר ֶ ָל ֶכ
לְ ֹדר ֵֹתיכֶ ְ כֹל מ ְֹבֹתֵ יכֶ  :ס )טו( ְ
רביעית ההי ; א' על פי שמנחתו כפולה ,אי
ִמ ָ+חֳ ַרת הַ ַ ָ,ת ִמ2וֹ הֲ בִ יאֲ כֶ אֶ ת עֹמֶ ר הַ ְנפָ ה
נסכיו כפולי) :יד( וקלי ; קמח עשוי מכרמל ר>
ֶבַ ע ַָ תוֹת ְ ִמימֹת ִ ְהיֶינָה) :טז( עַ ד ִמ ָ+חֳ ַרת
שמייבשי אותו בתנור :וכרמל ; ה קליות שקורי
הַ ַ ָ,ת הַ ְ,בִ יעִ ת ִ ְס ְ9ר חֲ ִמ ִ,י יוֹ וְ ִה ְק ַרבְ ֶ
גרניד"ש ]שבולי[ :בכל משבתיכ ; נחלקו בו
ק ָוק) :יז( ִמ+ו ְֹבֹתֵ יכֶ  ָבִ י:
ִמנְחָ ה חֲ ָד ָה לַי ֹ
סלֶת ִ ְהיֶינָה חָ מֵ  חכמי ישראל ,יש שלמדו מכא שהחדש נוהג
לֶחֶ  ְנפָ ה ְ ַיִ ְנֵי עֶ ְ ֹרנִי ֹ
בחוצה לאר ,ויש אומרי לא בא אלא ללמד
רי לַיקֹוָ ק:
ֵפֶ ינָה ִ ִ
שלא נצטוו על החדש אלא לאחר ירושה וישיבה,
משכבשו וחלקו) :טו( ממחרת השבת ; ממחרת יו טוב :תמימת תהיינה ; מלמד שמתחיל ומונה
מבערב ,שא לא כ אינ תמימות) :טז( השבת השביעת ; כתרגומו שבועתא שביעתא :עד ממחרת
השבת השביעת תספרו ; ולא עד בכלל ,וה ארבעי ותשעה יו :חמשי יו והקרבת מנחה חדשה
לה' ; ביו החמשי תקריבוה .ואומר אני זהו מדרשו ,אבל פשוטו עד ממחרת השבת השביעית ,שהוא
יו חמשי ,תספרו .ומקרא מסורס הוא :מנחה חדשה ; היא המנחה הראשונה שהובאה מ החדש.
וא תאמר ,הרי קרבה מנחת העומר ,אינה כשאר כל המנחות ,שהיא באה מ השעורי:
)יז( ממושבתיכ ; ולא מחוצה לאר :לח תנופה ; לח תרומה המור לש גבוה ,וזו היא המנחה
החדשה האמורה למעלה :בכורי ; ראשונה לכל המנחות ,א' למנחת קנאות הבאה מ השעורי ,לא
תקרב מ החדש קוד לשתי הלח:
ספר פנים יפות על ויקרא

)יא( והני את העומר לפני ה' לרצונכ וגו' .עיי פירש"י וכבר כתבנו בזה לעיל בפרשת מומי הבהמה,
ויש לפרש עוד לפמ"ש ]מנחות סב [.מני' מעלה ומוריד למי ששמי ואר שלו ,מולי> ומביא למי
שארבע רוחות שלו ,ועוד אמרו ]ש[ מעלה ומוריד לעצור טללי רעי וכו' מולי> ומביא לעצור רוחות
רעות ,ואי זה כעובד ע"מ לקבל פרס ,לפי שעיקר הכוונה למי ששמי ואר שלו וג להיות נחת רוח
לפניו יתבר> ,להשלי מידת טובו להשפיע את הטוב בלא רע כלל כדכתיב ]תהילי ה ,ה[ לא יגור
במגור> רע ,כמ"ש בפרשת וירא בפסוק כי ידעתיו וגו' למע הביא ה' על אברה וגו' ע"ש באור> ,והיינו
דכתיב לפני ה' לרצונכ שעיקר הכוונה לשמו יתבר> להשפיע הטוב ולמנוע את הרע שהוא לרצונכ:
וספרת לכ ממחרת השבת וגו' .כבר אחז"ל במנחות ד' ס"ה ע"ב כמה ראיות דהאי ממחרת השבת
דהיינו ממחרת י"ט ,וכ משמע פשוטו דקרא דכתיב שבע שבתות תמימות תהיינה ,ואי נימא דמחרת
השבת בראשית א"כ כיו דכתיב עד ממחרת השבת השביעית פשיטא שה תמימות ,אלא ע"כ דמיירי
כשחל י"ט באמצע השבוע וה"א דמקצת השבוע ככולו ,ותיכ' לאחר השבת ימנה שבוע שניה לכ> כתיב
תמימות תהיינה שלא ימנה שבוע אחד עד שבעה ימי מתחילת עומר:
בראשית פרק יז

ֵא1הי:
יִיתי לָהֶ  ל ִ
)ח( וְ נָתַ ִי לְ Dלְ זַ ְרעֲE Dחֲ ֶרי Dאֵ ת אֶ ֶר ְמג ֶ6רי Dאֵ ת ָ ל אֶ ֶר ְ נַעַ לַאֲ ח ַ3 6ת ע ֹולָ וְ הָ ִ
יתי ִת ְמֹר אַ ָה וְ זַ ְרעֲE Dחֲ ֶרי Dלְ ֹדר ָֹת:
Eב ָרהָ  וְ אַ ָה אֶ ת ְ ִר ִ
1הי אֶ ל ְ
ֹאמר אֱ ִ
)ט( וַ ֶ 2
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שיר השירים פרק ב

רש"י

)ח( קול דודי ; חוזר המשורר על הראשונות כאד
)ח( קוֹל ו ִֹדי ִהֵ-ה זֶ ה ָ א ְמ ַדֵFג עַ ל הֶ הָ ִרי ְמ ַק ֵ9
לִצ ִבי א ֹו לְ עֹפֶ ר הָ ַאָ2לִ י שקצר דבריו וחוזר ואומר לא אמרתי לפניכ
עַ ל הַ  ְGבָ עוֹת) :ט( וֹמֶ ה דו ִֹדי ְ
ִהֵ-ה זֶ ה עוֹמֵ ד Eחַ ר ָ ְתלֵנ ַמ ְ ִGיחַ ִמ הַ חֲ Hנוֹת ֵמ ִצי ראשית הדברי' הוא התחיל ואמר הביאני המל>
קמי לַָ Iרעְ י ִָתי חדריו ולא סיפר היא> פקד במצרי בלשו חבה
ִמ הַ חֲ ַרִ י) :י( עָ נָה דו ִֹדי וְ מַ ר לִ י ִ
ועכשיו חוזר ואומר משיכה זו שאמרתי לה
יָפָ ִתי לְ כִ י לָ:I
שמשכני דודי ורצתי אחריו כ הית' נואש הייתי
אומרת לגאול' עד ת ארבע מאות שנה שנאמרו בי הבתרי .קול דודי הנה זה בא ; לפני הק כמדלג
על ההרי ומקפ בגבעות) :ט( דומה דודי לצבי ; בקלות מרצתו שמיהר לבא כצבי וכעופר האילי
עופר איל בחור .הנה זה עומד וגו' ; סבורה הייתי ליישב עגונה עוד ימי רבי והנה הוא הודיע שהיה
עומד ומצי מ חלונות השמי את העשוי לי שנאמר )שמות ג( ראה ראיתי את עני עמי וגומר) :י( ענה
; לשו עניה ולשו צעקה קול ר וזה בני אב לכול )דברי כז( וענו הלוי .ואמר לי ; ע"י משה .קומי
ל ; )שמות ג( אעלה אתכ מעוני מצרי:

