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סדר ספירת העומר לערב הראשון של הספירה
זכר הנפת העומר

ַוְיַדֵּבר יהוה ֶאל מֶֹשׁה ֵּלאמֹר: ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ 
ֲאֶשׁר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ּוְקַצְרֶּתם ֶאת ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר ֵראִשׁית ְקִציְרֶכם ֶאל ַהּכֵֹהן:  
ָּבת ְיִניֶפּנּו ַהּכֵֹהן: ... ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם  ְוֵהִניף ֶאת ָהעֶֹמר ִלְפֵני יהוה ִלְרצְֹנֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַׁשּ
ָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהְּתנּוָפה ֶשַׁבע ַשָּׁבתֹות ְּתִמימֹת ִתְהֶייָנה:  ִמָּמֳחַרת ַהַׁשּ
ָּבת ַהְׁשִביִעת ִּתְסְּפרּו ֲחִמִׁשים יֹום ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָשׁה ַליהוה:  ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַׁשּ
... ּוְקָראֶתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה ֹלא ַתֲעׂשּו 
ֻחַּקת עֹוָלם ְּבָכל מֹוְשׁבֵֹתיֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם: ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם ֹלא ְתַכֶּלה ְּפַאת 

ָשְׂדָך ְּבֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך ֹלא ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב אָֹתם ֲאִני יהוה ֱאֹלֵהיֶכם:

ַוּיֹאֶמר יהוה ֶאל ְיהֹוֻשַׁע ַהּיֹום ַּגּלֹוִתי ֶאת ֶחְרַּפת ִמְצַרִים ֵמֲעֵליֶכם ַוִּיְקָרא ֵשׁם ַהָּמקֹום 
ַההּוא ִּגְלָּגל ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: ַוַּיֲחנּו ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ַּבִּגְלָּגל ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָשׂר 
יֹום ַלחֶֹדׁש ָּבֶעֶרב ְּבַעְרבֹות ְיִריחֹו: ַוּיֹאְכלּו ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח ַמּצֹות ְוָקלּוי 
ִלְבֵני  ְּבָאְכָלם ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ְוֹלא ָהָיה עֹוד  ַוִּיְשּׁבֹת ַהָּמן ִמָּמֳחָרת  ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה: 

ִיְשָׂרֵאל ָמן ַוּיֹאְכלּו ִמְּתבּוַאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבָׁשָנה ַהִהיא:

עֹוִרים אֹור ְלִׁשָׁשה־ָעָשֹר ְּבִניָסן ְּכֶׁשֵּבית־ַהִּמְקָדׁש ָהָיה  ָּכך ָהְיָתה ְקִציַרת ָהעֶֹמר ֶׁשל ֹשְ
ין אֹותֹו ְּכִריכֹות  ים? ְׁשלּוֵחי ֵּבית ִּדין יֹוְצִאים ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, ְועֹוֹשִ ַקָּים: ֵּכיָצד ָהיּו עֹוֹשִ
ִמְתַּכְּנסֹות  ְלָׁשם  ַהְּסמּוכֹות  ָהֲעָירֹות  ְוָכל  ִלְקצֹור.  נֹוַח  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  ַלַּקְרַקע  ִּבְמֻחָּבר 
ֶמׁש?"  ַהּׁשֶ "ָּבא  ָלֶהם  אֹוֵמר  ֶׁשֲחֵׁשָכה,  ֵּכיָון  ָּגדֹול.  ֵּבֶעֶסק  ִנְקַצר  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  ְלָׁשם, 
אֹוְמִרים "ִהין", "ָּבא ַהֶׁשֶמׁש?" אֹוְמִרים "ִהין". "ַמָּגל זֹו?" אֹוְמִרים "ִהין", "ַמָּגל זֹו?" 
אֹוְמִרים "ִהין". "ֻקָּפה זֹו?" אֹוְמִרים "ִהין", "ֻקָּפה זֹו?" אֹוְמִרים "ִהין". ְּבַׁשָּבת אֹוֵמר 
ָלֶהם "ַׁשָּבת זֹו?" אֹוְמִרים "ִהין", "ַׁשָּבת זֹו?" אֹוְמִרים "ִהין". "ֶאְקצֹר?" ְוֵהם אֹוְמִרים 
לֹו "ְקצֹר", "ֶאְקצֹר?" ְוֵהם אֹוְמִרים לֹו "ְקצֹר". ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַעל ָּכל ָּדָבר ְוָדָבר, ְוֵהם 
אֹוְמִרים לֹו "ִהין, ִהין, ִהין". ְוָכל ָּכְך ַלָּמה? ִמְּפֵני ַהִּביתֹוִסים ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים ֵאין ְקִציַרת 

ָהעֶֹמר ְּבמֹוָצֵאי יֹום טֹוב.

ויקרא כג

יהושע ה
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ְּכֵדי ְלַקֵּים ּבֹו  ָלֲעָזָרה, ָהיּו ְמַהְבֲהִבין אֹותֹו ָּבאּור,  ְקָצרּוהּו ּוְנָתנּוהּו ַּבֻּקּפֹות, ֵהִביאּוהּו 
אֹותֹו,  חֹוְבִטים  ּוְבְקִליחֹות  ְּבָקִנים  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָקִלי,  ִמְצַות 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַמֵעְך. ָנְתנּוהּו ָלַאּבּוב, ְוַאּבּוב ָהָיה ְמֻנָּקב, ְּכֵדי ֶׁשְיֵהא ָהאּור ׁשֹוֵלט ְּבֻכלֹו. 
רֹון  ֶבת ּבֹו. ְנָתנּוהּו ְּבֵרַחִים ֶׁשל ְּגרּוסֹות, ְוהֹוִציאּו ִמְּמּנּו ִעּׂשָ ִׁשְּטחּוהּו ַּבֲעָזָרה, ְוָהרּוַח ְמַנּׁשֶ
ָאר ִנְפָדה ְוֶנֱאַכל ְלָכל ָאָדם, ְוַחָּיב ְּבָחָלה, ּוָפטּור  ֵרה ָנָפה, ְוַהּׁשְ ֶׂשהּוא ְמֻנֶּפה ִמְׁשֹלׁש ֶעֹשְ
ַׁשְמנֹו  ְוָנַתן  ָלִעָּשֹרֹון,  לֹו  ָּבא  רֹות.  ּוַבַּמַעֹשְ ְּבָחָלה  ְמַחֵּיב  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  רֹות.  ַהַּמַעֹשְ ִמן 

ּוְלבֹוַנתֹו, ָיַצק, ּוָבַלל, ֵהִניף, ְוִהִּגיׁש, ְוָקַמץ, ְוִהְקִטיר, ְוַהְּשָׁאר ֶנֱאַכל ַלּכֲֹהִנים.
מנחות י

ִתי. כּוָנה ַרּבָ ֶשׁק ּתְ  ּוַבּמֶ
ָמה ְמַמְשֶׁמֶשׁו עֹתַנו־ ׂדֹתו ָזֲהבּת ִמּקָ  ַהּשָ

ָׂסִמים, לֹתֲחשֹׁתו, יזֹתו, ֲתֻרּכֹתו ַהּשְ ִציר. ְשׂעֹתִרים ַעּלִ  ַהּקָ
ל רּתַח ָנדֹתו ְתַקדֹתו, ִשּׁבֵֹלי ֵרתִשׁיָון ְמַתְתשֹׁתו.  ִעם ּכָ

ַתו־ָשֶׂדה ְפָרִטים ִצְבעֹתִנים  ִנְוֲחָמה ּסְ
יר ַמו ֲהָנָסה ֶשׁל ָחִציר ֵריָחִני ַעל ַהּנִ ָהה ַגם ּבָ  הּתְגּבְ

ָצה ַחְכִליֵלי נּתִרּיֹתו ְתִלְשֵׁמי ְדָגִנּיֹתו. ּמּתל, ְמֻשָׁבּ  ֶשּׁמִ
ה; עֹתד ְמַעט ְיִהי ָהתֹתו! ּיָ מֹת מּתָנעֹתו ִצּסִ ׂעֹתִרים ַמְרִטיטֹתו ּכְ  ַהּשְ

ֵתר, ֶרֶגל ִמי ֶרֶכב ּסְ ָרִכים, ִמי ּבָ ָבר נֹתֵהר ִמּדְ  ְקַהל־ַעם ַרב ּכְ
ה ֵמָתָדם ֶהָחֵצר, ים ּתְרצּתִיים ָהתֹתְרִחים. הֹתִמּיָ  ְתַרּבִ
בֹתד ְמֻצָיץ ִעטּתֵרי ִציּתִרים,  מֹתָצָתה ֻהְוַקן ַשַׁער ּכָ

ִחיֵרי ַהּקֹתְצִרים, ּגֹתִנים. ּבֹת ַיַעְברּת ּבְ שְֹ  ַמְרִניִנים ֵעין רֹתָתם, שַֹ
ל ָהָעם, ְיִשׁיִשׁים, ְיָלִדים, ְתעּתִלים, ַתְלמֹתו, ַתֲחֵריֶהם ּכָ  ַהּמְ

ִויַחו ַחג. רּתָעָוּה, ּסְ ַרע ּוְ  ֲחצֹתְצָרה ַתְך ּוָ
ָלה, ְתִנְרֶתה ֵתין ָלה פֹתף, ּוְ ה ִמְוּסַ שּׁתָרה ֲתֻרּכָ  צֹתֲעִדים ּבְ

ַמו ֶהָחִציר. ַתו ַהֶחְלָקה מּתל ּבָ ִזים ְפִביב ּסְ  ַתְך ְלַתט ִמְוַרּכְ
ְנִגיָנה ּתְבִשׁיר. ְמחֹתָלן, ְמֻשּׁפֹתו ּבִ לֹתו ּבִ ּבְ חֹתְללֹתו ִמְשּׁוַ  ַהּמְ

ְנבֹתִכים: ִפים, ּכִ ְמַהּפְ יֵדי ַהּקֹתְצִרים, ּכִ ָגל עֹתד ָזנּתַח ּבִ  ַהּמַ
 ֲהִנְקצֹתר? ֵתי ָהתֹתו?

ָבם, ְמָבֵרְך ָהתֹתְרִחים: רֹתז ְמַעּכְ  ַהּכָ
שֹׁת, רֹב־ַעם ְלַקּדְ  "ְיבַֹרְך ּבֹתֲתֶכם ַחג ָהעֶֹמר ָלחֹג, ּבְ

ָרנֹתו ַהּגֹתְדשֹׁתו!" ּגְ נּתָבה, ּבַ ִשְׂמַחו ַהּוְ ֱחַזק־ָנת ֶיְדֶכם ּבְ  ּוֶ
בּתל!" ָרָכה, ְלֵרתִשׁיו ַהּיְ ָרָכה, ָשׂת ּבְ ה ַיֲענּת: "ָשׂת ּבְ ּתְבִרּנָ

תנדה עמיר, תחו
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ֲאֶשׁר ֲאִני יֹוֶצאת מיריק גרזי  ּכַ

ֶדה, ֲתֶשׁר ֲתִני יֹתֶצתו ֶתל ַהּשָֹ  ּכַ
 ֶתל ֶטֶקפ ָהעֶֹמר,

ְמקֹתמֹתֵוינּת ֶזה ּבִ  ֲתִני יֹתַדַעו ֶשֵׁתין עֹתד ַחג ָכּ
ְמקֹתמֹתו ֲתֵחִרים,  ְתלֹת ּבִ

ּׁבֹתִלים ַהָיּרֹק, ַהּזֹתֵרם ֶתל ְקֶצה ָהֹתֶסק, ֶדה ַהּשִ י ֹשְ  ּכִ
ִריָנה, ְלשּׁתַרו ַהֶחְרֵמִשׁים ַהּמּתָנִסים, ה, ּבְ  ּתְמַצּסֶ

ר תֹתִוי ֶתל ָהֲתָדָמה ַהּזֹתו ְלֶהֶרף ַעִין ָקָצר, ַחּבֵ  הּתת ַהּמְ
י מּתָחשׁ, ְלּוִ ְמַעט ּבִ י ִנְרֶתה, ּכִ ְלּוִ ְמַעט ּבִ  ּכִ

ֶהֶרף ַעִין ָקָצר ֶשֵׁתין ֵשִׁני לֹת.

י ְלֶתֶרץ ִיְשָֹרֵתל ת ֶשּׁלִ ת ַתּבָ ה ּבָ ְשִׁביל ָהֶרַגע ַהּזֶ  ְתֲתִני יֹתַדַעו ֶשּׁבִ
ָשׁה. ַתְדַמו ָהֶעֶמק ַהּקָ יוֹת ְבּ ְתָנַטע ֶתו ּבֵ

ִתיּלּת ָהזּתי, ִתיּלּת ֲחלֹתם ְכּ ְתָקת ֶטֶקפ ָהעֶֹמר, ֶשׁהּתת ְכּ י ּדַ  ּכִ
ְך, ִתיּלּת ֵתיֶנּנּת ַשּׁיָ  ְכּ

תן ְתלֹת ֵמַעְכָשׁת, ָמלֹתו ְרקּתמֹתו ֶשֶׁהן לֹת ִמּכָ שְֹ חֹתְללֹתו ּבְ ָערֹתו ַהּמְ  ְתַהְנּ
ִמים ּתַמֲעִמיִפים ַתְלּ עֹתִטים ָהֲעטּתִיים ָלָבן, ַהּמְ הֹתו ִעם ַהּסְ  ְתָהִתּמָ

ֵלָתה ָלה ָעִמיר,  ֲעָגָלה ַהּמְ
ְיֵמי ֲתֵחִרים, ֱתְמרּת ּבִ ים ֶשֶׁנּ ָבעֹתו ִמּלִ ַח ֶתל ַהּגְ ַשּׁלֵ  ְתָהַרְמקֹתל ַהּמְ

ֵהם חֹתָום ָהֱתֶמו ַהּקֹתֶשׁר תֹתָונּת ַהּיֹתם. ְלָכתן.

פתסרים תו פסירו העתמר בעמתד 67.


