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בין מצוות המועדים בפרשתנו, נמצאת גם המצווה: "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את ׂעמר 
התנופה, שבע שבתות תמיׂמת … תספרו חמשים יום" (כג טו-טז). שתי מצוות חברו כאן יחד באותו 

תאריך: מצוות ספירת הימים ומצוות הבאת הׂעמר, ובכל אחת מן המצוות הללו יש קושי האומר דרשני.  
‡. מצוות ÌÈÓÈ‰ ˙¯ÈÙÒ היא "מוזרה" במעט, שכן אין היא שייכת למצוות שבין אדם למקום הנקראות 
'חוקים', שטעמם אינו ידוע לנו, ואין היא דומה לצווים אחרים שבתחום המצוות שבין אדם למקום, כמו 
שבת ומועדים, תפילות ונדרים ועוד. הרעיון לספור קבוצה של ימים ושבועות הוא חריג, ואינו מצוי בשום 
ספר חוקים אחר בעולם. אמנם אין ספק שתרי"ג המצוות שנצטווה בהן עם ישראל הן "מגוונות" ביותר, 
גם בתחום המועדים; החל מחג הפסח על איסור החמץ שבו, דרך סוכות והיציאה מן הבית, ועד לראש 
השנה ולצום יום הכיפורים, אך חגים אלה מובנים לנו, משום שהצווים הכלולים בהם מוסברים כזכר 
לאירועים מסוימים. ואילו ספירת הימים נשארת עלומה, ורק המיסטיקה הוסיפה לה מימד של עומק (או 

גובה); "וע"י זה יושפע שפע רב בכל העולמות".1 
אכן אנו יודעים שהמצרך היקר ביותר הוא הזמן. אם הזמן 'הולך לאיבוד' אין שום אפשרות להחזירו בכל 
הון דעלמא. ולכן יתכן, שיש בציווי הזה מעין תזכורת וזירוז לאדם לקחת קבוצת ימים בשנה ולספור 
אותם, כשם שהוא סופר אבנים טובות או מטבעות כסף. כל זה כדי להזכירו, שהזמן הוא אוצר יקר מכל 
ועליו לשים לב שלא יחלוף על פניו ללא חשבון. מה עוד שבסוף הדרך מחכה חג חשוב – חג מתן תורה. 
אפשר גם לראות בימים אלו מֵעין גשר שעליו עברו ישראל מן הזוהמה שבמצרים אל הטהרה שבמרומי הר 

סיני. 
·. Ó“Ú‰ ˙ÂÂˆÓ¯ כוללת כידוע את טקס קצירת שדה השעורים בפומבי, "בעסק גדול" (מנחות פ"ו מ"ג), 
וכן - טחינה וניפוי הקמח עד לקבלת כמות של עומר, הנפתו, והקרבת קומץ ממנו על גבי המזבח (והיתר 
נאכל לכהנים). לאחר ההנפה הּו תר השימוש בתבואה החדשה לישראל בכל מקום. חכמים מתייחסים 

ל'מוזרות' שבמצווה זו ולמשמעות הנובעת מתוך כך, כפי שנאמר בויקרא רבה (כח ג): 2 
 

אמר ר' ברכיה: אמר הקב"ה למשה, לך אמור לישראל, כשהייתי נותן לכם את המן הייתי נותן 
עומר לכל אחד ואחד מכם, זה שכתוב: 'ׂעמר לֻגלגׂלת'. ועכשיו שאתם נותנים לי, אין לי אלא 

עומר אחד – מכולכם. ולא עוד אלא של שעורים.  
רבי ברכיה מדגיש שאין להקב"ה צורך בקומץ הקמח שהוא מקבל מישראל. הוא לא יתעשר ולא ישבע 
ממנו… הוא הנותן לאדם לחם לאכול. אבל האדם ילמד להפנות ליבו ועיניו לשמים ולהכיר בנותן לחמו,  
דווקא ע"י מתנה קטנטנה ואפילו מגוחכת. עוד נאמר בגמרא: "מוליך ומביא (היינו לארבע רוחות 

                                                           
1  ראה בכל סידורי התפילה בסדר ספירת העומר, אפילו בנוסח אשכנז. 

2  מדרש רבה, מהדורת לוין אפשטיין, ירושלים תש"ט.  
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השמיים) מעלה ומוריד, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: 'מוליך ומביא' - מפריד למי שהרוחות 
שלו, 'מעלה ומוריד' - למי שהשמים והארץ שלו" (מנחות סב, ע"א). 

בפעולות אלה הנעשות בעומר מביע האדם את אמונתו והכרתו העמוקה, שכל הטבע נובע ממקור  אחד,3 
מהקב"ה המנהל את העולם. סדרי הטבע אינם מובנים מאליהם, אלא הם פרי ההשגחה. האדם צריך אמנם 
לפעול, אך ללא עזרת ה' המפעיל את המערכת, ה"משיב הרוח ומוריד הגשם", עלולה עבודת האדם 

'לחלוף עם הרוח' ולרדת לטמיון. וכך אומרת הגמרא (שבת לא, ע"א):  
אמר ריש לקיש, 'והיה אמונת ִעֶתיָך ׂחסן ישוׂעת חכמת ודעת, יראת ה' היא אוצרו' (יש' לג ו) 

'אמונת' – זה סדר זרעים… ומפרש תוספות: מפורש בירושלמי שמאמין בחי העולמים – וזורע. 
מצוות הבאת הׂעמר היא מעשה חד פעמי; הקציר נערך בלילה והנפת הׂעמר נעשית למחרת, ואילו ספירת 
הימים נמשכת ארבעים ותשעה ימים. מדוע, אם כן, מחברים אותם ביחד בשם "ספירת הׂעמר"? לכאורה 
אך ורק מפני ששניהם חלים באותו לילה. אולם נראה שיש קשר עמוק יותר ביניהם, ואין זו רק פגישה 
אקראית בין שתי מצוות. החיבור ביניהם כמוהו כחוליה ראשונה בשרשרת המתחילה באמונה בבורא 
עולם, ומסתיימת באמונה בקבלת התורה שבכתב משמים. לכאן מצטרפת גם החוליה השלישית – קבלת 

תורה שבעל פה. 
‚. ÁÓÓ¯˙ ‰˘·˙ - עפ"י חז"ל, כוונת הביטוי הזה היא: יום טוב ראשון של פסח.4 ידוע שהצדוקים חלקו 
על חכמים ופירשו שמדובר בשבת בראשית. למחלוקת זו השלכות משמעותיות לעניין תאריך חג 

השבועות, שאינו מצוין במפורש בתורה, אך גם פה אין הויכוח טכני גרידא. 
הרב יצחק הכהן קוק זצ"ל מתייחס5 לשאלה, מדוע יום טוב ראשון של פסח מכונה במצוות הׂעמר בשם 
'שבת'. בראשית דבריו הרב מתייחס לתשובה שנתן הרב דן פלאצקי6 לשאלה נכבדה זו, ואחר-כך הוא 

מביא את ההסבר שלו.7 
הרב מסביר את ההבדל בין אומות העולם לישראל מבחינת הכלל. אצל אומות העולם אין מושג של 
ציבור, אלא הם שותפים רבים המאוגדים יחד, ואילו לעם ישראל יש ÈÏÏÎ ‰Ó˘˙ - מהות מיוחדת של 
ציבור המאחדת אותם, ולכן יש גם 'קרבן ציבור'. נוסף לכך, קדושת שבת נקבעה ע"י הקב"ה, והיא 
מקבילה לתורה שבכתב, וקדושת יום טוב – נקבעה ע"י חכמים והיא מקבילה לתורה שבעל-פה. וכך כותב 
הרב: "הצדוקים רצו להיות ככל הגויים, בתור קיבוץ לאומי לבד, ועל-כן לחמו לעקור קדושה זו, 

שיום-טוב לא יקרא בשם שבת" (עמ' רע"ד). 
לסיכום: כפי שאמרנו, שלשה יסודות מתחברים כאן יחד: מצוות הׂעמר – הנובעת מתוך אמונה בבורא 
עולם, ספירת הׂעמר – המביאה לאמונה בנותן התורה שבכתב, במעמד הר סיני, והציווי "ממחרת השבת" - 

המבוסס על אמונה בתורה שבעל-פה.  
 

ד"ר דבורה אושפיזאי 
המחלקה לתלמוד 
 

 

3  'הטבע' בגימטריא א-ל-ה-י-ם = 86.  

4  באופן עקרוני, בכל מקום שיש הבדל בין הכתוב במקרא לבין פירוש חז"ל, תמיד יש להתייחס לשאלה אחת המופנית 

לחכמים והיא: כיצד הגיעו למסקנה לפרש את המקרא באופן שונה ממה שנראה כתוב במפורש, ולשאלה אחרת המופנית 
כביכול להקב"ה: מדוע לא כתב בדיוק את מה שהתכוון לו. כמו: עין תחת עין, שפירושו: ממון. אכן בכל מקרה יש 

נימוקים כבדי משקל לשוני שבין הכתוב לפירושו. 
Ô‰Î ËÙ˘Ó  5, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשמ"ה. 

6 הרב דן פלאצקי,  ÓÁ ÈÏÎ„‰, פעטריקוב תרפ"ז, בהקדמה לספרו עמ' 4. הרב כותב עליו: "ראיתי שדיבר דברי נגידים 

בקדושת תורה שבעל-פה וחקר בדבר פרצת הצדוקים בעניין 'ממחרת השבת', לפרש דווקא שבת בראשית שלא כקבלת 
חז"ל האמיתית וקאי על יו"ט ראשון של פסח".  

7 להלן רק חלק קטן מהתשובה. 
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	éåí äòöîàåú åôøùú àîÉø úù"ñ


	îöååú äñôéøä åäáàú äòÉîÆø  - éåí ìéåí éáéò àÉîÆø
	à. îöååú ñôéøú äéîéí äéà "îåæøä" áîòè, ùëï àéï äéà ùééëú ìîöååú ùáéï àãí ìî÷åí äð÷øàåú 'çå÷éí', ùèòîí àéðå éãåò ìðå, åàéï äéà ãåîä ìöååéí àçøéí ùáúçåí äîöååú ùáéï àãí ìî÷åí, ëîå ùáú åîåòãéí, úôéìåú åðãøéí åòåã. äøòéåï ìñôåø ÷áåöä ùì éîéí åùáåòåú äåà çøéâ
	àëï àðå éåãòéí ùäîöøê äé÷ø áéåúø äåà äæîï. àí äæîï 'äåìê ìàéáåã' àéï ùåí àôùøåú ìäçæéøå áëì äåï ãòìîà. åìëï éúëï, ùéù áöéååé äæä îòéï úæëåøú åæéøåæ ìàãí ì÷çú ÷áåöú éîéí áùðä åìñôåø àåúí, ëùí ùäåà ñåôø àáðéí èåáåú àå îèáòåú ëñó. ëì æä ëãé ìäæëéøå, ùäæîï ä
	á. îöååú äòÉîø ëåììú ëéãåò àú è÷ñ ÷öéøú ùãä äùòåøéí áôåîáé, "áòñ÷ âãåì" (îðçåú ô"å î"â), åëï - èçéðä åðéôåé ä÷îç òã ì÷áìú ëîåú ùì òåîø, äðôúå, åä÷øáú ÷åîõ îîðå òì âáé äîæáç (åäéúø ðàëì ìëäðéí). ìàçø ääðôä äåÌúø äùéîåù áúáåàä äçãùä ìéùøàì áëì î÷åí. çëîéí
	àîø ø' áøëéä: àîø ä÷á"ä ìîùä, ìê àîåø ìéùøàì, ëùäééúé ðåúï ìëí àú äîï äééúé ðåúï òåîø ìëì àçã åàçã îëí, æä ùëúåá: 'òÉîø ìâËìâÉìú'. åòëùéå ùàúí ðåúðéí ìé, àéï ìé àìà òåîø àçã – îëåìëí. åìà òåã àìà ùì ùòåøéí.
	øáé áøëéä îãâéù ùàéï ìä÷á"ä öåøê á÷åîõ ä÷îç ùäåà î÷áì îéùøàì. äåà ìà éúòùø åìà éùáò îîðå… äåà äðåúï ìàãí ìçí ìàëåì. àáì äàãí éìîã ìäôðåú ìéáå åòéðéå ìùîéí åìäëéø áðåúï ìçîå,  ãåå÷à ò"é îúðä ÷èðèðä åàôéìå îâåçëú. òåã ðàîø áâîøà: "îåìéê åîáéà (äééðå ìàøáò
	áôòåìåú àìä äðòùåú áòåîø îáéò äàãí àú àîåðúå åäëøúå äòîå÷ä, ùëì äèáò ðåáò îî÷åø  àçã,3 îä÷á"ä äîðäì àú äòåìí. ñãøé äèáò àéðí îåáðéí îàìéäí, àìà äí ôøé ääùâçä. äàãí öøéê àîðí ìôòåì, àê ììà òæøú ä' äîôòéì àú äîòøëú, ä"îùéá äøåç åîåøéã äâùí", òìåìä òáåãú äà
	àîø øéù ì÷éù, 'åäéä àîåðú òÄúÆéêÈ çÉñï éùåòÉú çëîú åãòú, éøàú ä' äéà àåöøå' (éù' ìâ å) 'àîåðú' – æä ñãø æøòéí… åîôøù úåñôåú: îôåøù áéøåùìîé ùîàîéï áçé äòåìîéí – åæåøò.
	îöååú äáàú äòÉîø äéà îòùä çã ôòîé; ä÷öéø ðòøê áìéìä åäðôú äòÉîø ðòùéú ìîçøú, åàéìå ñôéøú äéîéí ðîùëú àøáòéí åúùòä éîéí. îãåò, àí ëï, îçáøéí àåúí áéçã áùí "ñôéøú äòÉîø"? ìëàåøä àê åø÷ îôðé ùùðéäí çìéí áàåúå ìéìä. àåìí ðøàä ùéù ÷ùø òîå÷ éåúø áéðéäí, åàéï æ
	â. îîçøú äùáú - òô"é çæ"ì, ëååðú äáéèåé äæä äéà: éåí èåá øàùåï ùì ôñç.4 éãåò ùäöãå÷éí çì÷å òì çëîéí åôéøùå ùîãåáø áùáú áøàùéú. ìîçìå÷ú æå äùìëåú îùîòåúéåú ìòðééï úàøéê çâ äùáåòåú, ùàéðå îöåéï áîôåøù áúåøä, àê âí ôä àéï äåéëåç èëðé âøéãà.
	äøá éöç÷ äëäï ÷å÷ æö"ì îúééçñ5 ìùàìä, îãåò éåí èåá øàùåï ùì ôñç îëåðä áîöååú äòÉîø áùí 'ùáú'. áøàùéú ãáøéå äøá îúééçñ ìúùåáä ùðúï äøá ãï ôìàö÷é6 ìùàìä ðëáãä æå, åàçø-ëê äåà îáéà àú ääñáø ùìå.7
	äøá îñáéø àú ääáãì áéï àåîåú äòåìí ìéùøàì îáçéðú äëìì. àöì àåîåú äòåìí àéï îåùâ ùì öéáåø, àìà äí ùåúôéí øáéí äîàåâãéí éçã, åàéìå ìòí éùøàì éù ðùîä ëììéú - îäåú îéåçãú ùì öéáåø äîàçãú àåúí, åìëï éù âí '÷øáï öéáåø'. ðåñó ìëê, ÷ãåùú ùáú ð÷áòä ò"é ä÷á"ä, åäé
	ìñéëåí: ëôé ùàîøðå, ùìùä éñåãåú îúçáøéí ëàï éçã: îöååú äòÉîø – äðåáòú îúåê àîåðä ááåøà òåìí, ñôéøú äòÉîø – äîáéàä ìàîåðä áðåúï äúåøä ùáëúá, áîòîã äø ñéðé, åäöéååé "îîçøú äùáú" - äîáåññ òì àîåðä áúåøä ùáòì-ôä.
	ã"ø ãáåøä àåùôéæàé
	äîçì÷ä ìúìîåã
	3  'äèáò' áâéîèøéà à-ì-ä-é-í = 86.
	4  áàåôï ò÷øåðé, áëì î÷åí ùéù äáãì áéï äëúåá áî÷øà ìáéï ôéøåù çæ"ì, úîéã éù ìäúééçñ ìùàìä àçú äîåôðéú ìçëîéí åäéà: ëéöã äâéòå ìîñ÷ðä ìôøù àú äî÷øà áàåôï ùåðä îîä ùðøàä ëúåá áîôåøù, åìùàìä àçøú äîåôðéú ëáéëåì ìä÷á"ä: îãåò ìà ëúá áãéå÷ àú îä ùäúëååï ìå. ëî
	5  îùôè ëäï, äåöàú îåñã äøá ÷å÷, éøåùìéí úùî"ä.
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