ספירת העומר – דף מקורות

ויקרא פרק כג
ָארץ אֲ ֶשר אֲ נִ י נ ֵֹּתן
(ט) וַ יְ ַדבֵּ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשה לֵּאמֹר( :י) ַדבֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵּהֶ ם כִ י תָ בֹאּו אֶ ל הָ ֶ
אשית ְק ִצ ְירכֶם אֶ ל הַ כֹהֵּ ן( ...יד) וְ לֶחֶ ם וְ ָקלִ י וְ כַ ְרמֶ ל ֹלא
ירּה וַ הֲ בֵּ אתֶ ם אֶ ת עֹמֶ ר ֵּר ִ
ּוקצַ ְר ֶתם אֶ ת ְק ִצ ָ
ָלכֶם ְ
תֹאכְ לּו עַ ד עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶ ה עַ ד הֲ בִ יאֲ כֶם אֶ ת ָק ְרבַ ן אֱ ֹלהֵּ יכֶ ם חֻ ַקת ע ֹולָם לְ ֹדרֹתֵּ י ֶכם בְ כֹל מ ְֹשבֹתֵּ יכֶ ם:
ּוספַ ְר ֶתם ָלכֶם ִממָ חֳ ַרת הַ שַ בָ ת ִמּיוֹם הֲ בִ יאֲ כֶם אֶ ת עֹמֶ ר הַ ְתנּופָ ה ֶשבַ ע ַשבָ תוֹת ְת ִמימֹת ִת ְהיֶינָה:
(טו) ְ
(טז) עַ ד ִממָ חֳ ַרת הַ שַ בָ ת הַ ְשבִ יעִ ת ִת ְספְ רּו חֲ ִמ ִשים יוֹם וְ ִה ְק ַרבְ ֶתם ִמ ְנחָ ה חֲ ָד ָשה לַה'( :יז) ִממו ְֹשבֹתֵּ יכֶ ם
כּורים לַה'... :
סלֶת ִת ְהיֶינָה חָ מֵּ ץ ֵּתָאפֶ ינָה בִ ִ
ָתבִ יּאּו לֶחֶ ם ְתנּופָ ה ְש ַתיִ ם ְשנֵּי עֶ ְשרֹנִ ים ֹ

ספר אבודרהם ,הלכות הפסח
הטעם שצוה הקדוש ברוך הוא לספור את העומר ...במדרש משל לאחד שהיה חבוש בבית
האסורים וצעק למלך להתירו ולתת לו בתו והיה מונה והולך עד בא הזמן כך עשו ישראל בצאתם
ממצרים ,שאמר להם שיהיו בני חורין ויתן להם התורה .ויש אומרים טעם אחר מפני שהעולם
בצער מפסח עד שבועות על התבואות והאילנות ...ומפני שעצרת זמן פירות הוא ,אמר הקדוש ברוך
הוא הקריבו לפני שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות אילן ...ולפיכך צוה הקדוש ברוך
הוא לספור ימים אלו כדי שנזכור צער העולם ולשוב לפניו בתשובה שלימה ולהתחנן לו לרחם
עלינו שיהיו התבואות כתקנן.

