אתפסות

סדר ספירת העומר לערב הראשון של הספירה
זכר הנפת העומר

וַ יְ ַדּבֵ ר יהוה ֶאל מ ֶֹשׁה ּלֵ אמֹרַּ :דּבֵ ר ֶאל ּבְ נֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ּכִ י ָתבֹאּו ֶאל ָה ָא ֶרץ
אשׁית ְק ִצ ְירכֶ ם ֶאל ַהּכ ֵֹהן:
אתם ֶאת ע ֶֹמר ֵר ִ
ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן לָ כֶ ם ְּוק ַצ ְר ֶּתם ֶאת ְק ִצ ָירּה וַ ֲהבֵ ֶ
וְ ֵהנִ יף ֶאת ָהע ֶֹמר לִ פְ נֵ י יהוה לִ ְרצֹנְ כֶ ם ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ַּׁשּבָ ת יְ נִ יפֶ ּנּו ַהּכ ֵֹהןְּ ... :וספַ ְר ֶּתם לָ כֶ ם
ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ַ ּׁשּבָ ת ִמּיֹום ֲהבִ ֲיאכֶ ם ֶאת ע ֶֹמר ַה ְּתנּופָ ה ֶשׁבַ ע ַשּׁבָ תֹות ְּת ִמימֹת ִת ְהיֶ ינָ ה:
ַעד ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ַ ּׁשּבָ ת ַה ְׁשבִ ִיעת ִּת ְסּפְ רּו ֲח ִמ ִׁשים יֹום וְ ִה ְק ַרבְ ֶּתם ִמ ָנְחה ֲח ָד ָשׁה לַ יהוה:
אתם ּבְ ֶע ֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ה ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ּכָ ל ְמלֶ אכֶ ת ֲעב ָֹדה ֹלא ַת ֲעׂשּו
ְּ ...וק ָר ֶ
ֹושב ֵֹתיכֶ ם לְ דֹר ֵֹתיכֶ םּ :ובְ ֻק ְצ ְרכֶ ם ֶאת ְק ִציר ַא ְר ְצכֶ ם ֹלא ְתכַ ּלֶ ה ּפְ ַאת
ֻח ַּקת עֹולָ ם ּבְ כָ ל מ ְ ׁ
ֹלהיכֶ ם:
ָש ְׂדָך ּבְ ֻק ְצ ֶרָך וְ לֶ ֶקט ְק ִצ ְירָך ֹלא ְתלַ ֵּקט לֶ ָענִ י וְ לַ ּגֵ ר ַּת ֲעזֹב א ָֹתם ֲאנִ י יהוה ֱא ֵ
ֹוש ַׁע ַהּיֹום ּגַ ּל ִֹותי ֶאת ֶח ְרּפַ ת ִמ ְצ ַריִ ם ֵמ ֲעלֵ יכֶ ם וַ ּיִ ְק ָרא ֵשׁם ַה ָּמקֹום
ֹאמר יהוה ֶאל יְ ה ֻ
וַ ּי ֶ
ַההּוא ּגִ לְ ּגָ ל ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ה :וַ ּיַ ֲחנּו בְ נֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ּבַ ּגִ לְ ּגָ ל וַ ֲּיַעׂשּו ֶאת ַהּפֶ ַסח ּבְ ַא ְרּבָ ָעה ָע ָשׂר
יֹום לַ ח ֶֹדׁש ּבָ ֶע ֶרב ּבְ ַע ְרבֹות יְ ִריחֹו :וַ ּיֹאכְ לּו ֵמ ֲעבּור ָה ָא ֶרץ ִמ ָּמ ֳח ַרת ַהּפֶ ַסח ַמּצֹות וְ ָקלּוי
ּבְ ֶע ֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ה :וַ ּיִ ְשּׁבֹת ַה ָּמן ִמ ָּמ ֳח ָרת ּבְ ָאכְ לָ ם ֵמ ֲעבּור ָה ָא ֶרץ וְ ֹלא ָהיָ ה עֹוד לִ בְ נֵ י
יִ ְש ָׂר ֵאל ָמן וַ ּיֹאכְ לּו ִמ ְּתב ַּואת ֶא ֶרץ ּכְ נַ ַען ּבַ ָׁשנָ ה ַה ִהיא:

ויקרא כג

יהושע ה

ית־ה ִּמ ְק ָדׁש ָהיָ ה
ה־ע ָשֹר ּבְ נִ ָיסן ּכְ ֶׁשּבֵ ַ
ּכָ ך ָהיְ ָתה ְק ִצ ַירת ָהע ֶֹמר ֶׁשל ְשֹע ִֹורים אֹור לְ ִׁש ָׁש ָ
ַקּיָ םּ :כֵ ָיצד ָהיּו עֹו ִשֹים? ְׁשל ֵּוחי ּבֵ ית ִּדין י ְֹוצ ִאים ֵמ ֶע ֶרב יֹום טֹוב ,וְ עֹו ִשֹין אֹותֹו ּכְ ִריכֹות
ּבִ ְמ ֻחּבָ ר לַ ַּק ְר ַקע ּכְ ֵדי ֶׁשּיְ ֵהא נ ַֹוח לִ ְקצֹור .וְ כָ ל ָה ֲעיָ רֹות ַה ְּסמּוכֹות לְ ָׁשם ִמ ְתּכַ ּנְ סֹות
לְ ָׁשםּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיְ ֵהא נִ ְק ַצר ּבֵ ֶע ֶסק ּגָ דֹולּ .כֵ יוָ ן ֶׁש ֲח ֵׁשכָ ה ,א ֵֹומר לָ ֶהם "ּבָ א ַה ֶּשׁ ֶמׁש?"
"מּגָ ל זֹו?"
"הין"ַ ,
"מּגָ ל זֹו?" א ְֹומ ִרים ִ
"הין"ַ .
"הין"ּ" ,בָ א ַה ֶׁש ֶמׁש?" א ְֹומ ִרים ִ
א ְֹומ ִרים ִ
"הין"ּ .בְ ַׁשּבָ ת א ֵֹומר
"הין""ֻ ,קּפָ ה זֹו?" א ְֹומ ִרים ִ
"הין""ֻ .קּפָ ה זֹו?" א ְֹומ ִרים ִ
א ְֹומ ִרים ִ
"א ְקצֹר?" וְ ֵהם א ְֹומ ִרים
"הין"ֶ .
"ׁשּבָ ת זֹו?" א ְֹומ ִרים ִ
"הין"ַ ,
"ׁשּבָ ת זֹו?" א ְֹומ ִרים ִ
לָ ֶהם ַ
"א ְקצֹר?" וְ ֵהם א ְֹומ ִרים לֹו ְ"קצֹר"ָׁ .שֹלׁש ּפְ ָע ִמים ַעל ּכָ ל ָּדבָ ר וְ ָדבָ ר ,וְ ֵהם
לֹו ְ"קצֹר"ֶ ,
"היןִ ,היןִ ,הין" .וְ כָ ל ּכָ ְך לַ ָּמה? ִמּפְ נֵ י ַהּבִ ית ִֹוסים ֶׁש ָהיּו א ְֹומ ִרים ֵאין ְק ִצ ַירת
א ְֹומ ִרים לֹו ִ
ָהע ֶֹמר ּבְ מ ָֹוצ ֵאי יֹום טֹוב.
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ּונְתנּוהּו ּבַ ֻּקּפֹותֵ ,הבִ יאּוהּו לָ ֲעזָ ָרהָ ,היּו ְמ ַהבְ ֲהבִ ין אֹותֹו ּבָ אּורּ ,כְ ֵדי לְ ַקּיֵ ם ּבֹו
ְק ָצרּוהּו ָ
ִמ ְצוַ ת ָקלִ יִּ ,דבְ ֵרי ַרּבִ י ֵמ ִאיר .וַ ֲחכָ ִמים א ְֹומ ִריםּ ,בְ ָקנִ ים ּובְ ְקלִ יחֹות חֹובְ ִטים אֹותֹו,
ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְת ַמ ֵעְך .נָ ְתנּוהּו לָ ַאּבּוב ,וְ ַאּבּוב ָהיָ ה ְמנֻ ָּקבּ ,כְ ֵדי ֶׁשיְ ֵהא ָהאּור ׁשֹולֵ ט ּבְ כֻ לֹו.
ִׁש ְּטחּוהּו ּבַ ֲעזָ ָרה ,וְ ָהר ַּוח ְמנַ ֶּשׁבֶ ת ּבֹו .נְ ָתנּוהּו ּבְ ֵר ַחיִ ם ֶׁשל ּגְ רּוסֹות ,וְ ה ִֹוציאּו ִמ ְּמּנּו ִע ָּשׂרֹון
ֶׂשהּוא ְמנֻ ּפֶ ה ִמ ְׁשֹלׁש ֶע ְשֹ ֵרה נָ פָ ה ,וְ ַה ְּשׁ ָאר נִ פְ ָדה וְ נֶ ֱאכַ ל לְ כָ ל ָא ָדם ,וְ ַחּיָ ב ּבְ ָחלָ הּ ,ופָ טּור
ּשרֹון ,וְ נָ ַתן ַׁש ְמנֹו
ִמן ַה ַּמ ַע ְשֹרֹותַ .רּבִ י ֲע ִקיבָ א ְמ ַחּיֵ ב ּבְ ָחלָ ה ּובַ ַּמ ַע ְשֹרֹותּ .בָ א לֹו לָ ִע ָ ֹ
ּולְ בֹונַ תֹו ,יָ ַצקּ ,ובָ לַ לֵ ,הנִ יף ,וְ ִהּגִ יׁש ,וְ ָק ַמץ ,וְ ִה ְק ִטיר ,וְ ַה ְּש ָׁאר נֶ ֱאכַ ל לַ ּכ ֲֹהנִ ים.
מנחות י

ו ַּב ֶּמ ֶשׁק ְּתכוּנָ ה ַר ָ ּב ִתי.
ַה ּ ָשׂדוֹת זָ ֲהב ּו ִמ ָ ּק ָמה ְמ ַמ ְש ֶׁמ ֶשׁת עוֹנַ ת־
לוֹחשׁוֹת,
ׂעוֹרים ַע ִ ּליזוֹתֲ ,א ֻרכּ וֹת ַה ּ ְש ָׂפ ִמיםֲ ,
ַה ָ ּק ִצירְ .ש ִ
אש ָׁיתן ְמ ַאוְ שׁוֹת.
ִעם ָ ּכל רו ַּח נָ דוֹת וְ ַקדוֹתִ ,שׁבּ ֹלֵ י ֵר ִ
ת־ש ֶׂדה ְס ָר ִטים ִצ ְבעוֹנִ ים
נִ ְת ֲח ָמה ְּפ ַא ָ
יחנִ י ַעל ַה ִ ּניר
הוּגְ ְ ּב ָהה גַ ם ָ ּב ַמת ֲהנָ ָפה ֶשׁל ָח ִציר ֵר ָ
ֶש ִּׁמ ּמוּלְ ,מ ֻש ָ ּׁב ָצה ַחכְ לִ ילֵ י נו ִּר ּיוֹת וְ לִ ְש ֵׁמי ְדגָ נִ ּיוֹת.
ׂעוֹרים ַמ ְר ִטיטוֹת ְ ּכמוֹ מוּנָ עוֹת ִצ ִּפ ָ ּיה; עוֹד ְמ ַעט יְ ִהי ָהאוֹת!
ַה ּ ְש ִ
נוֹהר ִמדְּ ָרכִ יםִ ,מי ָ ּב ֶרגֶ ל ִמי ֶרכֶ ב ְּפ ֵאר,
ל־עם ַרב ְ ּכ ָבר ֵ
ְק ַה ַ
הוֹמ ָ ּיה ֵמ ָא ָדם ֶה ָח ֵצר,
אוֹר ִחיםִ .
וְ ַר ִ ּבים ו ְּרצוּיִ ים ָה ְ
מוֹצ ָאה ֻה ְת ַקן ַש ַׁער ָ ּכבוֹד ְמ ֻציָ ץ ִעטו ֵּרי ִציו ִּרים,
ָ
רוֹאםַ ,שֹ ְשֹגּוֹנִ ים .בּ וֹ יַ ַע ְבר ּו ְ ּב ִח ֵירי ַה ּק ְוֹצ ִרים,
ַמ ְרנִ ינִ ים ֵעין ָ
ׁישׁים ,יְ לָ ִדים ,וְ עוּלִ ים,
יהם ָ ּכל ָה ָעם ,יְ ִש ִ
ַה ְּמ ַאלְ מוֹתַ ,א ֲח ֵר ֶ
יחת ַחג.
צוֹצ ָרה ַא ְך ָּת ַרע ְּתרו ָּע ָת ּהְּ ,פ ִת ַ
ֲח ְ
צוֹע ִדים ְ ּבשׁו ָּרה ֲא ֻר ָ ּכה ִמ ְת ַּפ ְּתלָ ה ,וְ נִ ְר ֶאה ֵאין לָ ה סוֹף,
ֲ
ּ
ַא ְך לְ ַאט ִמ ְת ַר ְ ּכזִ ים ְס ִביב ְפ ַאת ַה ֶחלְ ָקה מוּל ָ ּב ַמת ֶה ָח ִציר.
ַה ְּמחוֹלְ לוֹת ִמ ְש ַּׁת ְ ּבלוֹת ִ ּב ְמחוֹלָ ןְ ,מ ֻש ּׁסוֹת ִ ּבנְ גִ ינָ ה ו ְּב ִשׁיר.
ַה ַּמגָ ל עוֹד זָ נו ַּח ִ ּב ֵידי ַה ּק ְוֹצ ִריםּ ִ ,כ ְמ ַה ְּס ִסיםּ ִ ,כנְ בוֹכִ ים:
ֲהנִ ְקצוֹר? ֵאי ָהאוֹת?
ְ
אוֹר ִחים:
ַה ָ ּכרוֹז ְמ ַע ְ ּכ ָבםְ ,מ ָב ֵרך ָה ְ
ֹב־עם לְ ַקדְּ שׁוֹ,
"יְ ב ַֹר ְך בּ ֲוֹאכֶ ם ַחג ָהע ֶֹמר לָ חֹגּ ְ ,בר ַ
ֶּת ֱחזַ ק־נָ א יֶ ְדכֶ ם ְ ּב ִש ְׂמ ַחת ַה ְּתנו ָּבהּ ַ ,ב ְ ּג ָרנוֹת ַהג ְּוֹדשׁוֹת!"
אשׁית ַה ְ ּיבוּל!"
"שׂא ְ ּב ָרכָ הָ ,שׂא ְ ּב ָרכָ ה ,לְ ֵר ִ
ו ְּב ִר ָ ּנה יַ ֲענוָּ :
אנדה עמיר ,אחת
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ַ ּכ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י יוֹ ֶצאת מיריק גרזי
ש ֶדה,
יוֹצאת ֶאל ַה ּ ָ ֹ
ַ ּכ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ֶ
ֶאל ֶט ֶקס ָהע ֶֹמר,
קוֹמוֹתינ ּו
ֵ
יוֹד ַעת ֶש ֵׁאין עוֹד ַחג ָ ּכזֶ ה ִ ּב ְמ
ֲאנִ י ַ
וְ לֹא ִ ּב ְמקוֹמוֹת ֲא ֵח ִרים,
ש ֶדה ַה ּ ִשׁבּ וֹלִ ים ַהיָ ּ רֹקַ ,הז ֵּוֹרם ֶאל ְק ֶצה ָהא ֶֹפק,
ִ ּכי ְ ֹ
ו ְּמ ַצ ֶּפהּ ְ ,ב ִרינָ ה ,לְ שׁו ַּרת ַה ֶח ְר ֵמ ִשׁים ַה ּמוּנָ ִפים,
אוֹתי ֶאל ָה ֲא ָד ָמה ַה ּזֹאת לְ ֶה ֶרף ַעיִ ן ָק ָצר,
הוּא ַה ְּמ ַח ֵ ּבר ִ
ִ ּכ ְמ ַעט ִ ּבלְ ִּתי נִ ְר ֶאהּ ִ ,כ ְמ ַעט ִ ּבלְ ִּתי מו ָּחשׁ,
ֶה ֶרף ַעיִ ן ָק ָצר ֶש ֵׁאין ֵשׁנִ י לוֹ.
יוֹד ַעת ֶש ִ ּׁב ְש ִׁביל ָה ֶרגַ ע ַה ֶּזה ָ ּבא ַא ָ ּבא ֶש ִ ּׁלי לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָֹר ֵאל
וְ ֲאנִ י ַ
וְ נָ ַטע ֶאת ֵ ּביתוֹ ְ ּב ַא ְד ַמת ָה ֶע ֶמק ַה ָ ּק ָשׁה.
ִ ּכי דַּ וְ ָקא ֶט ֶקס ָהע ֶֹמרֶ ,שׁהוּא ְ ּכ ִאילּ ּו ֲחלוֹם ְ ּכ ִאילּ ּו ָהזוּי,
ש ָ ּי ְך,
ְ ּכ ִאילּ ּו ֵאינֶ ּנ ּו ַ ׁ
ֹ
ֹ
וְ ַה ְנ ָּערוֹת ַה ְּמחוֹלְ לוֹת ְ ּב ְשֹ ָמלוֹת ְרקוּמוֹת ֶש ֶׁהן לא ִמ ָ ּכאן וְ לא ֵמ ַעכְ ָשׁו,
יסים
עוֹטים ָה ֲעטוּיִ ים לָ ָבןַ ,ה ְּמ ַא ְ ּל ִמים ו ַּמ ֲע ִמ ִ
וְ ָה ִא ָּמהוֹת ִעם ַה ְּפ ִ
ֲעגָ לָ ה ַה ְּמלֵ ָאה לָ ה ָע ִמיר,
וְ ָה ַר ְמקוֹל ַה ְּמ ַש ֵ ּׁל ַח ֶאל ַה ְ ּג ָבעוֹת ִמ ִ ּלים ֶש ֶׁנ ֱּא ְמר ּו ִ ּביְ ֵמי ֲא ֵח ִרים,
אוֹתנ ּו ַה ּיוֹם .לְ כָ אן.
וֹשׁר ָ
חוֹתם ָה ֱא ֶמת ַה ּק ֶ
ֵהם ָ
סופרים את ספירת העומר בעמוד .67
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