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יש מצוה שמקיימים  בתקופה שבין פסח לשבועות,

יש והנה . מצות ספירת העומר והיאאותה יום יום, 
היא רק יום אחד, כגון  עצמה מצוות שהמצוה

בראש השנה וכדו', שהן מצוות  מצות שופר
שקשורות עם תאריכים מסוימים, ומה שאנו עושים 
ראש השנה שני ימים, משום שכשהיה סנהדרין 
היה ספק אם העדים יבואו כבר ביום הראשון 
להעיד שראו את הלבנה, או ביום השני, ומשום כך 
נקבע לדורות שראש השנה הוא שני ימים, אבל 

אחד. ויש מצוה עיקר מצות שופר היא יום 
שנמשכת שבעה ימים כגון מצות לולב שהיא 

ויש מצוות שהן מדרבנן כגון חנוכה  .שבעה ימים
יש מצוה שהיא ארבעים אך  .שהיא שמונה ימים

היא ספירת העומר וותשעה ימים רצופים יום יום, 
כמו שכתוב "וספרתם לכם ממחרת השבת וגו' 

 חמשים יום", חמשים פחות אחד.

המועד  שנן המצוות של המועדים,י רובפרשת אמ
הוא שבת, כל יום שביעי הוא  המוזכר שם הראשון

שבת קדש, ואחרי פרשת שבת יש את פרשת מועד 
הפסח, "בארבעה עשר בחדש פסח לה'", 

חג המצות שבעת ימים מצות  "ובחמשה עשר יום
"וקצרתם את   ימי הפסח היא "מצות  תאכלו".
את  קודם קציר העומר לקצורשאסור  -קצירה" 

"והבאתם את עומר השעורים, הקציר הראשון של 
זה שקרבן מנחת העומר ראשית קצירכם" זה 

ל ממחרת השבת, שזהו ממחרת יום הראשון ש
ואח"כ מגיעה  פסח, ביום הזה מביאים את העומר.

גו', והיא המצוה עוד פרשה של וספרתם לכם ו
לספור שבעה שבועות, והמצוה היא לספור ימים, 

 שבועות.גם ולספור 

של ספירת העומר יש בתוכה את  ובפרשה הזאת
השבועות, ואין ביניהם הפסק של פ  המצוה של חג

, זאת אומרת "ת[]פרשה פתוחה או סתומה בס או ס
שהספירה היא צמודה עד ממחרת השבת 

ת של סוף השבוע השביעית, דהיינו עד ממחר
ואז מביאים את הקרבנות של שתי הלחם,  .השביעי

והיום הזה מקרא קדש יהיה לכם, שזה חג, יום 
זאת אומרת שמפסח עד  טוב, שאסור במלאכה.

שבועות יש מצוה אחת, "ספירת העומר", שהיא 

מחייבת לספור יום יום שבעה שבועות, ואח"כ 
 מגיע חג השבועות.

טעמים על כל מצוה ומצוה, ה יםבתורה לא כתוב
כתוב שאמנם יש מצוות שכתוב טעם כגון על שבת 

שהקב"ה ברא את העולם בששה ימים,  רלזכו
ובשבת נח, וכן בחג הסוכות כתוב "למען ידעו 

 כי בסוכות הושבתי את בני ישראל". דורותיכם
וכאן בספירת העומר לא כתוב מה ענין הספירה 

לה "מיום הזאת, אלא רק כתוב שהספירה מתחי
הביאכם את עומר התנופה", דהיינו לספור מאותו 

שמביאים את קרבן העומר, ומשם להגיע ליום  יום
 הזה שנקרא חג השבועות.

חיבר רבי אהרון הלוי, שהיה  ספר החינוךאת 
בדורו של הרשב"א, וחיבר ספר על כל תרי"ג 

שמותר לנו  כותבמצוות התורה, ובכל מצוה הוא 
ללמוד מה המשמעות של המצוה, ומה המצוה 

של  הזאת נותנת לשלמות וההתפתחות הרוחנית
שם וכך כתב  האדם, וקרא לזה "שרשי המצוה".

"שרשי על מצות ספירת העומר בזה הלשון, 
כל עיקרן של ישראל אינו  ;המצוה על צד הפשט

ומפני התורה נבראו שמים וארץ והיא  ,אלא התורה
סיבה שנגאלו ויצאו ממצרים, כדי שיקבלו העיקר וה

 , הסיבה העיקריתכלומר  .התורה בסיני ויקיימוה"
היא כדי  וגאולת ישראל מבית עבדים ליצי"מ

וזה  ו להר סיני לקבל את התורה.שישראל יגיע
פסוק מפורש בדיבור הראשון שהקב"ה הופיע 

משה ראה בנבואה הראשונה למשה בהר חורב, ש
 :אמר לו הקב"ה שהסנה בוער באש, את המראה

ם תעבדון את האלוקים "בהוציאך את העם ממצרי
וכבר אז הודיע לו שיוציאם  על ההר הזה".

  .ממצרים על מנת שיקבלו את התורה

הוא יותר מן הענין של החרות והענין הזה 
מהעבדות, למרות שהחרות מהעבדות היא 

שהרי רע מאד הוא להיות עבד, מכל  ,חשובה
ה הענין הזה הוא יותר חשוב וזה עיקר המטר מקום

ולכן הוסיף  שיעמדו בהר סיני לקבל את התורה.
נצטווינו למנות ממחרת יום וכתב בספר החינוך "

עד יום נתינת התורה, ונתנו לנו מצוה  פסחטוב של 
נו החפץ הגדול אל ילספור יום יום להראות בנפש

שזהו יום קבלת  – היום הנכבד הנכסף לליבנו
 –התורה שמשתוקקים אנו כל כך אל היום הזה 

כעבד ישאף צל וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף 
פירושו כמו עבד שהאדון  – שיצא לחרות" אליו

הבטיחו לשחררו והעבד סופר ומונה בכל יום 
וסיים שם בספר החינוך  .אימתי יגיע היום הזה

וכל חפצו "כי המנין מראה לאדם כי כל ישעו וכתב 
 להגיע אל הזמן ההוא".

שאם כן יש להקשות מדוע המנין קשור עם  אלא
ואמנם כיום אין בית המקדש, ואת  ?קרבן העומר

ד הקרבן עצמו לא מקריבים, מכל מקום מה שמלמ
וזה הזמן ללמוד  אותנו קרבן העומר קיים גם היום.

נו על מה שרגיל העומר מלמדפה הזאת. זאת בתקו
שבעמל ובעבודת כפים  אדם לחשוב לעצמו

חרשתי, והכנתי את האדמה לזריעה, וזרעתי 
וטיפלתי, והנני קוצר, ומעבד אחרי הקצירה, 
ולבסוף יש את החיטה שזהו הלחם, וההרגשה היא 

אומר לנו  ת כל זה אני עשיתי בכוחי ובחכמתי.שא
והנה התבואה  .כל זה הוא בכלל לא שלךהקב"ה 

כבר בשלה, והוא רוצה לקצור שיבולת ולהכניס 
כמה גרעינים לפה, ואז נזכר הוא שאסור, משום 
שתבואה חדשה היא, כמו שכתוב "ולחם וקלי 

וכל  ".וכו'עד הביאכם את  וכו' וכרמל לא תאכלו
זמן שלא הביאו את קרבן העומר אסור לנו לאכול 

הבית והטעם שאסור, משום שבעל  .תבואה חדשה
קב"ה, זה לא שלי, ואם בעל הלא מרשה, זה שייך ל

 רשה לאכול מהאוכל שלו אסור לאכול.הבית לא מ
וזאת מבין כל אחד שאם נכנס אדם לבית של 
חבירו ואומרים לו אל תיגע במאכלים, עד שבעל 

פשוט  ,הבית עצמו יהיה הראשון לטעום מהאוכל
נוגעים באוכל, משום שזה  וברור שהאורחים לא

גם אם נדמה לי שזה  ,וכך אנו בשדות שלהם.לא 
רשום על שמי ואני הבעלים לפי כל החוקים, עדיין 
זה לא שלך למרות שאתה מטפל בה, זה משום 
שבעל הבית מרשה לך לטפל בה, אבל כשמגיע 
הרגע להכניס לפה, אומר בעל הבית שהוא 

 הקב"ה, קודם כל תקריב את העומר.

ל היו במדבר , בא וראה, בני ישראכתוב במדרש
ארבעים שנה ושם לא היו שדות, ולא היו חטים, 

זאת בכל בוקר השכימו וראו על החול של  לובכ
מעטפת של טל ומתחתיה יש  ההמדבר פרוס

ואלו הגרגירים, אפשר לטחון  ".מן הואגרעינים, "
אותם, ואפשר לעשות קלוי באש, ונעשה אוכל 
טעים מאד, והכמות היא לכל נפש, "עומר 

לכל גולגולת כמות שנקראת עומר,  לת",לגולגו
העומר הוא נפח בשיעור של מ"ג ביצים, וזהו 
שיעור של מזון לכל היום, כך לשש מאות אלף 

מספר לנשים ולכל בני גברים, וכך אותו ה
ליונים, כל זה כל אחד ייוצא מ המשפחה, שזה

 מישראל קיבל מאת הקב"ה.

"כי תבואו אל הארץ וקצרתם את  :אומר הקב"ה
קצירה" שהמן יפסיק, אם כן כמו שהקב"ה נתן 
לכם את המן כך אתם צריכים לתת לו בחזרה, 

ליונים יחד רק עומר יומספיק להקב"ה מכל המ
ליונים ינמצא שהקב"ה אחד והוא נותן למ אחד.

נותן  אנשים לכל אחד ואחד עומר, ואותה הכמות
 עם ישראל קרבן ציבור למזבח קרבן להקב"ה.

 ,את העומר והקריבו אותו וואחרי שהפריש
בעל הבית מעתה מותרים בני ישראל לאכול ש

זהו הלקח שלומדים  .מסכים לאורחים שיאכלו
מקרבן העומר, שאנחנו לא מנהלים את העולם, ואם 

 .כלום לא היה צומח ,הקב"ה לא היה רוצה
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רגילים על כך שממורינו הרב דסלר זצ"ל  שמעתי 
טה, ומחכים יבני האדם שקוברים באדמה גרעיני ח

כמה זמן, וצומח מזה שיבולים, ויש עוד הרבה 
נתאר לעצמנו אילו היה בן אדם שאף פעם  חטים.

כגון  ם לא ידע שיש תהליך כזה של זריעה.בחיי
וולדו, והיה רגיל ישהיה כלוא בבית הסוהר מיום ה

שמביאים לו אוכל מוכן, ויצא לאוויר העולם וראה 
טה שממנה עושים קמח ולחם, שלוקחים יאת הח

אותה ומטמינים אותה באדמה ומכסים אותה 
בעפר, ועומד וצווח אוי ואבוי מה זאת עשיתם, זה 

 אתם לוקחים אותו לאיבוד! ואוכל 

משום שבשנה  ,שכולם לא אומרים כך והטעם
אומר על כך הרב  .שעברה ראינו שזרעו והצמיח

שמת  כך הוא כשקוברים אדם - דסלר זצ"ל
אדמה, שאומרים הנה הוא הלך ואיננו, אבל ב

האמת היא שזה אותו הדבר, ביודענו שיש תחיית 
המתים, אמנם לא ראינו בעינינו שמתים צומחים, 
אבל כבר אמרו לנו הנביאים "והוצאתי אתכם 
מקברותיכם עמי" שהם יצאו מהקברים ויצמחו 
בחזרה, אלא שזהו דבר שלא רגילים לראותו 

 מרגישים. ומשום כך לא

, מדוע הספירה שואל שאלה נוספת בעל החינוך
מתחילה מיום הקרבת העומר, היה מן הראוי 
שיתחילו לספור מן היום הראשון של חג הפסח, 

ואם  ,שהלא יציאת מצרים היתה כבר ביום הראשון
כן נספור מהיום הראשון, וכתב על זה בעל 

יחד כולו יכי היום הראשון נתהתשובה: " ,החינוך
להזכרת הנס הגדול והוא יציאת מצרים שהוא אות 
ומופת וכו', ואין לנו לערב בשמחתו ולהזכיר עמו 

. דהיינו שיום הראשון הוא ליל שום ענין אחר"
הסדר שאומרים בו את ההגדה של פסח, ואוכלים 
בו מצה ומרור, והיום הזה כולו נתייחד כדי שנזכור 

 את מצרים.יאת הנס של יצ

יות עם מלמדות אותנו לדעת ולח התורהמצוות 
ביציאת מצרים  כך שהקב"ה מנהיג את העולם.

הראה הקב"ה את כוחו ושליטתו בעולם על ידי כך 
פיכת המים שהראה דברים של שבירת הטבע, ה

להראות שהקב"ה שולט  לדם, וכן כל עשר המכות.
בקרבן אך  ולם על היבשה ועל האויר ועל המים.בע

וחות השגרתיים שמונחים העומר אנו למדים על הכ
ל דבר זה שהוא יום יומי ואינו נס עבטבע יום יום, ו

, שהקב"ה לא גדול אנו מצווים להאמין שהכל נס
טה יחייב לעשות את הטבע, ולא חייב לעשות שהח

תצמיח, ולא חייב שאם אדם אוכל זה יתן לו קיום 
דרגה נוספת  ו, אלא הקב"ה עושה הכל, וזבגוף

ומתקדמת יותר, שביום הראשון של פסח אנו 
והוא יכול להפוך לומדים שהקב"ה הוא השליט 

הטבע נראה כאילו הוא אבל  את כל סדרי הטבע.
אנו למדים בקרבן העומר שגם וזה מתנהל מאליו, 

מתנהל יום יום, אין זה שהקב"ה הפעיל שהטבע 
ל לבדו, פעם אחת את הרובוט הזה והרובוט פוע

וכמו  שהקב"ה מחדש בטובו בכל יום תמיד. אלא
שאנו אומרים בברכת יוצר אור בשבת, "מוציא 
חמה ממקומה ולבנה ממכון שבתה ומאיר לעולם 
כולו", הקב"ה מוציא את החמה, ואילו לא הוציא 
הקב"ה את השמש להאיר לעולם היה חשך, ומה 
שיש אור משום שזה רצון הקב"ה, וזהו שתקנו 

וזה מלמדנו  .את הברכה "יוצר המאורות"חז"ל 
הדגן  ,טהיהח ,קרבן העומר, מהדבר הבסיסי ביותר

לא אנחנו עושים את זה ששהוא המזון של האדם, 
והאמונה הזאת היא הבסיס הראשון  .אלא הקב"ה

וכאן נקודת ההתחלה של ההכנה לקבלת התורה, 
כל קבלת התורה יש לה קיום רק אם אדם מאמין 

 הקב"ה. שהכל מידו של

יש גילויים שמגלים לאדם לראות שאם  מידי פעם
הקב"ה לא עושה ומקיים את הטבע הפשוט ביותר, 

וכבר היה מעשה שהתפרסם באדם  זה לא הולך.
שהיה צריך רפואה, ודרש ברופאים מומחים, 

 ל פיוהרופא המומחה קבע בדיוק את הדיאגנוזה ע
 פיל הצילום והסי.טי. וקבעו לו ניתוח, והכל היה ע

עם ומדובר היה ברופא  .הסטטיסטיקה, והניסיון
הרבה ניסיון, ולקראת הניתוח עושים הכנות, מה 
לאכול, ואיזה זריקות, וקבעו את יום הניתוח 

הניסיון, והגיע  ל פיבתקוה שיחלים מהר ע
הפציינט לבית החולים, וקיבל את הדיווח מהרופא 
ואמר לו הרופא אנחנו הגענו לברור הברור ביותר 

 .טיפול בך נמצא אצלנו בשליטה מלאהכעת הו

אמר שליטה מלאה אין  מששמע זאת הפציינט
אמר לו  !כאן, שהלא השליט הוא רק הקב"ה

הרופא, כל הכבוד לך שאתה מאמין, אבל אני 
אומר לך, שהדבר הזה הוא בשליטה שלנו, 

אנחנו והפציינט ענה לו שוב ואמר לו אבל 
הרופא עליו כעס  .מאמינים שזה לא בשליטת אדם

ואמר הלא ניתחתי כבר עשרות חולים כאלה, 
והנתונים כל כך ברורים, ואם כן יש כאן שליטה 

רופא בעמדתו שיש לו שליטה מלאה שלנו, ודבק ה
יום אחד בעיצומן של ההכנות מתקשר  .מלאה

הרופא אל הפציינט נרעש ונפחד ואומר לו שרוצה 
אמר לו הרופא דע לך , לדבר אתו, ובא אליו

ן בו הראה לי היום שאין שהאלוקים שאתה מאמי
שהפרופסור הזה בשעה שישב  .לי שליטה

, שבדרך כלל בצרכיובעבודתו איבד את השליטה 
שולט בצרכיו, כמו שאומרים בתפילה בריא אדם 

נקבים נקבים וכו', אם יפתח אחד מהם וכו', והוא 
בבושת  ניסה להתאפק ולא יכול... ונאלץ לברוח

אין שהלא הוא אדם בריא ו יתה לו הרגשהפנים, וה
והבין שזה אות  .שום סיבה שיקרה לו כמקרה הזה

מן השמים שהקב"ה נתן לו סימן לעזור לו להיות 
על  ה מלאה אפילומאמין שהאדם אין לו שליט

והרופא הזה אמר שהוא חפץ  .דבר הפשוט ביותר
מאותו היום לעשות את רצון הקב"ה, והחליט 
שיתחיל להניח תפילין, משום שכבר התחיל 

 להאמין שהשליט הוא הקב"ה.

זהו קרבן העומר שהוא משלים את הדרגה הנוספת 
 על האמונה החזקה של יציאת מצרים.

חרת השבת וגו' עד "וספרתם לכם ממ כתוב
עית", ובספר יהושע כתוב ממחרת השבת השבי

"ויאכלו בני ישראל תבואה חדשה מעבור הארץ 
חדשה ממחרת  הפסח" שאכלו תבואהממחרת 

והתורה קוראת ליום טוב  היום הראשון של פסח,
שבת, שבתורה גם יום טוב נקרא הראשון של פסח 

כמו שכתוב כמה פעמים שבתון, שזה נקרא  .שבת
אלא שיש לשאול מדוע השתמשה  .יום שביתה

התורה במילה שבת, ולא ממחרת היום טוב או 

תורה בזה מקום ממחרת השבתון, ומדוע נתנה ה
לצדוקים לטעות, שהלא הצדוקים בלבלו ואמרו 
שצריך להתחיל ספירת העומר לא ממחרת א' 
דפסח, אלא צריך להמתין לשבת חול המועד 

ראשונה שבתוך הפסח מתחילים וממחרת השבת ה
והיו ויכוחים, וקבעו יום חג מיוחד ביום  .לספור

שרבי יוחנן בן זכאי ניצח את הצדוקים והוכיח 
ם ישראל שהצדוקים לא צודקים, וההוכחה לע

הפשוטה ביותר היא מהפסוק בספר יהושע שכתוב 
 .מפורש ממחרת הפסח

ראיתי בספר הנפלא "שפתי  אלא ההסבר לזה
שכאן מזכירים ברמז את  ,חיים", שביאר בזה

הקשר עם שבת בראשית, שמה שמלמד אותנו 
הפסח ויציאת מצרים, כבר לימדה אותנו התורה 

ית, שהשבת מלמדת אותנו שאת בשבת בראש
וכך הולך הבנין של . הקדוש ברוך הואהעולם ברא 

מתחיל שהקב"ה ברא את העולם,  היסודהאמונה: 
וזה השבת, ואם הוא הבורא אם כן הוא בעל הבית, 
אבל שלא כמו נגר שיצר שולחן ואח"כ השולחן 
קיים בלעדיו, אלא יש להקב"ה שליטה על העולם 

ם, שהקב"ה יציאת מצרי גם אח"כ, וזה מלמדנו
בניגוד לאמונת אומות  .עושה בעולם הזה כרצונו

העולם ויוון שאחרי שברא "רם על כל גויים ה' על 
השמים כבודו", וביאר הרד"ק, שאמונת אומות 

אבל  שאמנם הקב"ה ברא את העולםהיא העולם 
אלא "מי כה' והאמת אינה כן,  .עכשיו הוא בשמים

פילי לראות בשמים אלוקינו המגביהי לשבת המש
ובארץ" וממשיך הקב"ה לנהל את העולם גם 

 "מקימי מעפר דל"בארץ כמו שכתוב בהמשך 
שיש להקב"ה שליטה לעשות  ,וזהו חג הפסח .וכו'

כרצונו, והעומר שבא אחרי פסח, מלמדנו 
שהקב"ה עושה ממש את כל מה שבדרך הטבע, 
ומה שאנו עושים ונראה לנו כאילו אנחנו היוצרים 

ים ומצליחים לקבל מה שרוצים, אין זה כוחי והבונ
ועוצם ידי, אלא כל זה הוא כוחו וגבורתו של 

 הקב"ה, זהו הענין של ספירת העומר.

, שכתב על ימי נסיים במאמר הזוהר הקדוש
הספירה שמצאנו ספירה נוספת של שבעה ימים 
לצאת מידי טומאה לטהרה, בזבה ובמצורע, 

רת העומר שסופרים שבעה ימים, כמו כן ספי
שסופרים שבעה שבועות יש בזה גם כן ענין של 
טהרה, ומי שאינו סופר ספירת העומר הוא עדיין 
לא נטהר, וביאור הדברים, משום שספירת העומר 
היא כדי לחזק יום יום יותר ויותר את האמונה 
הזאת שלא אנחנו מנהלים את העולם, וזה תיקון 

א כך שאדם הומהמידות, שכל המידות נובעות 
אגואיסט, ולכן הוא כועס לפעמים, ומשום כך הוא 
מקנא, ולכן יש לו תאוה, אבל כשיודע שאין לו 
כלום והכל מיד הקב"ה זה מביא לידי תיקון 

רמזים של חסד, גבורה, בספירה המידות, ולכן יש 
תפארת, וכו', לשפר את המידות שזה השער 
להיכנס לקראת קבלת התורה, זה הענין של ספירת 

 .העומר

שימי ספירת העומר יהיו ימים של  יהי רצון
התעלות, ובזמן שסופרים ספירת העומר לחשוב 
מהי המשמעות של העומר, כדי לשעבד את 
עצמינו לדעת שאנחנו לא שולטים, וכל הדברים 
שהם חשובים לאדם בעולם הזה, זה רק משום 

רוצה שנעשה השתדלות, הקב"ה רוצה שהקב"ה 
ירת הכתוב, וזהו רצונו, שנלך לרופא וכדו', זה גז

אבל לא שבאמת אנו יוצרים משהו, ועל כל דבר 
נודה להקב"ה, נראה את זה בחיי היום יום, ונזכה 
בזה לקבלת התורה האמיתית עם עומק הלב אמן 

 .ואמן


