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"וספרתם לכם"- ספירת העומר

גדרי המצוות וטעמיהם מהראשונים

נידונים הלכתיים מהאחרונים ועוד

ספר החינוך 

מצוה ש"ו- מצות ספירת העומר 

גדר המצווה- לספור תשעה וארבעים יום מיום הבאת העומר, שהוא יום 
ששה עשר בניסן, שנאמר ]ויקרא כ"ג, ט"ו[ וספרתם לכם ממחרת השבת 

מיום הביאכם את עומר התנופה. 

והמנין הזה חובה, ועלינו למנות בו הימים יום יום, וכן השבועות, שהכתוב 
אמר ]שם, שם ט"ז[ תספרו חמשים יום, ואמר גם כן ]דברים ט"ז, ט'[ שבעה 
שבועות תספר לך, ובפירוש אמר אביי בגמרא במנחות ]ס"ו ע"א[ מצוה 

למימני יומי ומצוה למימני שבועי. 

ויש מן המפרשים שהיה דעתם כי כוונת הכתוב למנות השבועות דוקא כשהן 
שלימות, אבל להזכיר בכל יום ולומר שהן כך וכך ימים וכך וכך שבועות 
אין צורך. ויש מהם שאמרו כי הדרך הנבחר להזכיר מנין השבועות עם 
הימים תמיד בכל יום. וירא שמים יבחר דרכם להוציא מכל ספק, ולא יחוש 

לתפארת המלות, וכן נהגו היום בכל המקומות ששמענו...

משרשי המצוה על צד הפשט, לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה, 
ומפני התורה נבראו שמים וארץ וישראל, וכמו שכתוב ]ירמיהו ל"ג, כ"ה[ 
אם לא בריתי יומם ולילה וגו'. והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים 
כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה, וכמו שאמר השם למשה ]שמות ג', 
י"ב[ וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון 
את האלהים על ההר הזה, ופירוש הפסוק כלומר, הוציאך אותם ממצרים 
יהיה לך אות שתעבדון את האלהים על ההר הזה, כלומר שתקבלו התורה 
שהיא העיקר הגדול שבשביל זה הם נגאלים והיא תכלית הטובה שלהם. 

וענין גדול הוא להם, יותר מן החירות מעבדות, ולכן יעשה השם למשה 
אות צאתם מעבדות לקבלת התורה, כי הטפל עושין אות לעולם אל העיקר. 

ומפני כן, כי היא כל עיקרן של ישראל ובעבורה נגאלו ועלו לכל הגדולה 
שעלו אליה, נצטוינו למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה, 
להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכסף ללבנו, כעבד ישאף 
צל, וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות, כי המנין מראה 
לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא. וזהו שאנו מונין לעומר, 
כלומר כך וכך ימים עברו מן המנין, ואין אנו מונין כך וכך ימים יש לנו לזמן, 
כי כל זה מראה בנו הרצון החזק להגיע אל הזמן, ועל כן לא נרצה להזכיר 
בתחילת חשבוננו ריבוי הימים שיש לנו להגיע לקרבן שתי הלחם של עצרת. 

ואל יקשה עליך לומר, אם כן, אחר שעברו רוב הימים של שבעה שבועות 
אלו, למה לא נזכיר מיעוט הימים הנשארים, לפי שאין לשנות מטבע החשבון 
באמצעו. ואם תשאל, אם כן למה אנו מתחילין אותו ממחרת השבת ולא 
מיום ראשון, התשובה כי היום הראשון נתייחד כולו להזכרת הנס הגדול 
והוא יציאת מצרים, שהוא אות ומופת בחידוש העולם ובהשגחת השם על 
בני האדם, ואין לנו לערב בשמחתו ולהזכיר עמו שום ענין אחר, ועל כן 

נתקן החשבון מיום שני מיד. 

ואין לומר היום כך וכך ימים ליום שני של פסח, שלא יהיה חשבון ראוי לומר 
ליום שני, ועל כן הותקן למנות המנין ממה שנעשה בו, והוא קרבן העומר, 
שהוא קרבן נכבד שבו זכר שאנו מאמינים כי השם ברוך הוא בהשגחתו על 
בני אדם רוצה להחיותם ומחדש להם בכל שנה ושנה זרע תבואות לחיות בו. 

מצוות ספירה נוספות בתורה 

מצאנו בתורה מלבד ספירת העומר עוד שתי מצוות שנאמרו בלשון "ספירה": 
א( ספירת זב וזבה- "וספר לו" "וספרה לה" ב( ספירת שמיטות ליובל- 
"וספרת לך שבע שבתות שנים וכו' והעברת שופר תרועה בחודש השביעי 

וכו' וקדשתם את שנת החמישים" וכו'. 

וכתב הרמב"ן ויקרא כ"ג שיש חילוק בין ספירת העומר שבה קיבלו חז"ל 
שיש מצווה למנות בפה לבין זבין שבהם גדר המצווה הוא רק "שלא לשכוח 
המנין" ]ובענין ספירת היובל נסתפק[- "וטעם וספרתם לכם כמו ולקחתם 
לכם )להלן פסוק מ(, שתהא ספירה ולקיחה לכל אחד ואחד, שימנה בפיו 
ויזכיר חשבונו כאשר קבלו רבותינו, ואין כן "וספר לו" )לעיל טו יג( "וספרה 
לה" )שם פסוק כח( דזבין, שהרי אם רצו עומדים בטומאתם, אלא שלא 
ישכחוהו, וכן "וספרת לך" )להלן כה ח( דיובל, שתזהר במספר שלא תשכח. 
ובת"כ )בהר פרשה ב א(, וספרת לך, בב"ד. ולא ידעתי אם לומר שיהיו 
ב"ד הגדול חייבין לספור שנים ושבועות בראש כל שנה ולברך עליהן כמו 
שנעשה בספירת העומר, או לומר שיזהרו ב"ד במנין ויקדשו שנת החמשים:

וכוונתו שלולי קבלת חז"ל היה אפשר לפרש גם בספירת העומר ]בדומה 
למה שפירש בתחילה במצוות ספירת השמיטין[ שהוא ציווי על בי"ד שיחזיקו 
החשבון ולא ישכחו בשביל המטרה הכתובה בפסוק- "תספרו חמישים יום 
והקרבתם מנחה חדשה לה'"- להקריב את שתי הלחם בזמנן ביום החמישים 

]ואף לפי מה שמסיק מהתו"כ בענין יובל שיש עליהם מצווה למנות כמו כן 
אפשר היה לומר כאן שהוא ציווי רק על בי"ד[. 

וכתב הר"ן בפסחים ]דף כ"ז בדפי הרי"ף[ שזוהי כוונת הגמרא במנחות 
ס"ה- "בפ' ר' ישמעאל היא וספרתם לכם כל אחד, גמרי רבנן דהאי וספרתם 
מנין ממש מה שאין כן בשאר ספירות הכתובות בתורה": ]וכן משמע מדברי 
הרמב"ן עצמו שכתב "שתהא ספירה ולקיחה לכל אחד ואחד, שימנה בפיו 

ויזכיר חשבונו כאשר קבלו רבותינו"[.

והיינו כנ"ל שלולי דרשה זו היינו אומרים שהוא ציווי על בי"ד לספור, ודרשו 
מהלשון "לכם" בלשון רבים שהוא ציווי על כל אחד, ומתוך זה יוצא שהוא 
ציווי למנות בפה ויש מצווה במנין עצמו ולא רק למטרה של הקרבת שתי 

הלחם, שהרי אין ההקרבה מוטלת על היחידים. 

וכן משמע בתוספות במנחות שם שכתבו- "וספרתם לכם שתהא ספירה 
לכל אחד ואחד- גבי יובל כתיב )ויקרא כה( וספרת לך דאבית דין קאמר להו 
רחמנא". ]ומשמע מדבריהם שזוהי ההדגשה כאן "לכל אחד ואחד" שאין זה 

ציווי רק על בי"ד כמו שם[.

ובאמת הוא מפורש בספרי דברים פרשת ראה קל"ו והובא בפר"ח כאן- 
"שבעה שבועות תספר לך, בבית דין, מנין לכל אחד ואחד תלמוד לומר 

וספרתם לכם ממחרת השבת כל אחד ואחד". 



שומע כעונה בספירת העומר

במגן אברהם תפ"ט- הביא מתשובות הרשב"א א' קכ"ו שכתב- "ואם ירצה 
שומע הברכה מהש"ץ וסופר לעצמו דכל הברכות אף על פי שהוא בקי 

יוצא בש"ץ חוץ מב"ה וק"ש". 

ודייק מזה המג"א- שאין אפשרות לצאת בספירת העומר על ידי שמיעה 
מחבירו, ובביאור מקורו כתב שהוא מהגמרא הנ"ל במנחות ס"ה- "שתהא 

ספירה לכל אחד ואחד". 

אמנם הפר"ח כאן הקשה מהספרי שהבאנו לעיל ]שהוא לאפוקי שהחיוב 
הוא רק על בי"ד[ שלפי זה אין כאן שום מקור לדין זה. ]ואם ננקוט שהדיוק 
ברשב"א הוא מוכרח יתכן שיש לנו לפרש טעם אחר בזה ויתבאר להלן[. 

עוד הקשה הפר"ח שלפי ביאורו של המגן אברהם בדרשת הגמרא ]שהוא 
לאפוקי מדין 'שומע כעונה'[ אם כן יש לנו ראיה מן התורה לדין 'שומע 
כעונה' מדהוצרך הפסוק למעטו כאן, ולמה הוצרכה הגמרא בסוכה ל"ח 
להביא מקורות לזה מדברי קבלה ]ויש ליישב שאילולי שהיינו יודעים דין 

'שומע כעונה' ממקור אחר, היינו דורשים כאן הפסוק באופן אחר[. 

]ובביה"ל כאן נקט שהיא מחלוקת ראשונים והביא להוכיח מהרי"ץ גיאות 
שסובר שיכולים להוציא, אך כנגד זה דייק מרש"י במנחות שם שסובר 
שאין יכולים להוציא. אך עיין בלשון רש"י שם- "לכל אחד ואחד- שכל 
אחד חייב לספור". ולכאורה יש לפרש גם בדעת רש"י כמו התוספות והר"ן 
שלהוא מיעוט שלא נאמר שהוא חיוב רק על בי"ד, ואדרבה מלשונו שכל 
אחד חייב לספור יש לדייק להיפך שהדרשה מלמדת אותנו על עצם החיוב 

שכל אחד חייב, וצ"ע[.  

אמנם בספר חק יעקב על השו"ע הביא לשון האגודה שפירש דרשת הגמרא 
כפי שהבין המג"א- "לשון אגודה במנחות וספרתם לכם שיהא ספירה לכל 
אחד ואחד ולא ש"ץ בשביל כולם". ]ולפי מה שהבאנו מהספרי, אולי יש 
לדחוק ולומר שאינו חולק על הנ"ל וכוונתו לומר שאין זה חיוב רק על הבי"ד 

שהם שלוחי הציבור, אלא הוא חיוב של כל היחיד[. 

ספירה או אמירת המספר 

לפי מה שנתבאר שדרשו חז"ל מ"לכם" לחייב כל יחיד ויחיד למנות בפיו 
]ואין זה חיוב הבי"ד להחזיק החשבון[, יש לדון בגדר המצווה- האם הוא 
מעתה ככל דיני אמירה שבתורה שהעיקר הוא ההוצאה מפיו ויהיה הגדר 
'לומר המספר של אותו יום', או שנאמר שאף לאחר הדרשה נשאר שגדר 
המצווה הוא להחזיק החשבון כפשטות לשון "ספירה", אלא שצריך האדם 

גם להוציא זאת מפיו.

ונפקא מינה- במה שמצאנו בשאר דיני אמירה שבתורה שהאומר בלשון 
הקודש יוצא ידי חובה אף אם אינו מבין, שאם נאמר כהצד הראשון יהיה 
הדין גם כאן שיצא ידי חובה, אך לפי הצד השני נראה שאם אינו מבין לא 

קיים כלל שהרי לא 'ספר' רק 'אמר'. 

ויש להביא מהרמב"ם בספר המצוות שהשווה לזה את מצוות ספירת שמיטין- 
"והמצוה הק"מ היא שצונו למנות השנים שבע שבע עד שנת היובל אחר 
שנכבוש הארץ והתגברנו בה. ומצוה זו כלומר ספירת שני השמיטה היא 
נמסרת לבית דין כלומר סנהדרי גדולה כי הם הם שימנו שנה שנה מן 
החמשים שנה כמו שימנה כל איש ואיש ממנו ימי העומר )מ' קסא(. והוא 

אמרו יתע' )ר"פ בהר( וספרת לך שבע שבתות שנים וכו'". 

וכן הביא בספר החינוך מצוה ש"ל, ובתוך דבריו מבואר עוד שיש מצווה 
למנות בפה דווקא ומברכים על זה. ]ועיי"ש שהאריך לפרש החילוק בין 
מצוות אלו שצריך למנות ולברך לבין ספירת זב וזבה שאינם אלא לתת לב 

על חשבון הימים[.

והנה בספירת שמיטין הדבר ברור שבי"ד מחוייבים מכח מצווה זו להחזיק 
החשבון אלא שנתחדש בדבריהם שצריך גם להזכיר בפה ולברך על זה, 

ומדהשוו מצוה זו לספירת העומר נראה קצת שגדרם שווה.

וכן יש להביא להוכיח כהצד הראשון מכמה ראשונים שהקשו על ספירת 
זב וזבה למה אין מברכין עליה כמו שמברכים על ספירת העומר: 

תוספות כתובות ע"ב- "וספרה לה לעצמה - וא"ת אמאי אין מברכת זבה 
על ספירתה כמו שמברכין על ספירת העומר דהא כתיב וספרה וי"ל דאין 
מברכין אלא ביובל שמברכין ב"ד בכל שנה שלעולם יוכל למנות כסדר וכן 

עומר אבל זבה שאם תראה תסתור אין לה למנות".

וכן הביא הסמ"ג במצוות ספירת העומר ]עשין ר'[- "אבל זבה אינה מברכת 
על ספירתה מפני שאם ראתה סותרת ספירתה )שם סה, ב תד"ה וספרתם( 

ונמצאת ברכה שברכה היתה לבטלה".

והשל"ה בשער האותיות אות הקו"ף- שע"ו למד מזה שאף שאינה מברכת 
משום חשש ברכה לבטלה מכל מקום יש מצווה למנות בפה כמו בספירת 
העומר- "זה לשון תוספות במסכת כתובות בפרק המדיר דף ע"ב )א, ד"ה( 
וספרה לה לעצמה, ואם תאמר, אמאי אין מברכת זבה על ספירתה כמו 
שמברכין על ספירת העומר, דהא כתיב )ויקרא טו, כח( 'וספרה'. ויש 
לומר, דאין מברכין אלא ביובל שמברכין בית דין בכל שנה, שלעולם יוכל 
למנות כסדר, וכן עומר. אבל זבה, שאם תראה תסתור, אין לה למנות, עכ"ל 
התוספות. דקדקתי מדברי התוספות, שאין ראוי לה לברך משום דיש חשש 
ברכה לבטלה, אבל לספור בלא ברכה היא מחויבת, דהא כתיב )ויקרא שם( 
'וספרה לה'. ואין לומר, מאחר שלא תוכל לברך ממילא לא חייבה התורה 
לספור, זה אינו, דהא הברכות מדרבנן, ואם כן מאיזה טעם לא תמנה, ואם 
תסתור, תחזור ותמנה כדי לקיים 'וספרה לה', שתספור שבעה ימים רצופים. 
ומה שסיימו התוספות בדבריהם, 'אין לה למנות', פירוש למנות עם ברכה, כי 
כן התחילו התוספות והזכירו בדבריהם 'ברכה'. ואפשר שהוא טעות סופר, 
וצריך לומר: 'אין לה לברך'. וכן נהגתי כל ימי, וצויתי לאשתי שתספור לעת 
הערב קודם שקיעת החמה, היום יום ראשון לספירת לבוני, היום יום שני 
לספירת לבוני כו', וכן כולם". ]אך בנודע ביהודה תניינא יורה דעה קכ"ג 

חלק עליו ונקט בכוונת התוס' שאין מצווה כלל בספירה זו[.

ומדברי כולם יש לנו ללמוד מדהשוו מנין הזב והזבה לספירת העומר, 
משמע שעניינם שווה 'למנות' ]כהצד השני[ ואין זה מספיק 'לומר המנין' 
]שהרי בזב וזבה ודאי צריכים 'להחזיק החשבון' אף אם צריכים גם לומר[. 

]ובדעת מוני המצוות שלא מנו 'ספירת זב וזבה' במנין המצוות, לכאורה 
יש ללמוד שחלקו על התוס' וסברי שאין בזה מצווה כלל )אך אין זה אומר 
שחלוקים על היסוד שהבאנו מדברי התוספות(, וכמו שהבאנו לעיל מהרמב"ן 
שהרי אם ירצו יעמדו בטומאתם רק שלא ישכחו, אך בדעת הסמ"ג שהוא 
ממוני המצוות עדיין קשה. ויש שרצו לומר שהוא פרט ממצוות הטבילה 

להטהר שהוא ממנין המצוות[. 

ומצאנו שנחלקו בזה האחרונים- המג"א כתב- "ודוקא בלשון שמבין ואם אינו 
מבין לה"ק וספר בלה"ק לא יצא דהא לא ידע מאי קאמר ואין זה ספירה כנ"ל:

אמנם במור וקציעה שם חלק עליו וכתב- "כתב מג"א ]ס"ק ב[. אם אינו 
מבין לה"ק, וספר בלה"ק, לא יצא. צ"ע בתו' ר"פ א"נ ]סוטה לב, א ד"ה קרית 

שמע[ דמשמע דלא כותיה". 

ולדעת המג"א יתכן לומר שיש לנו כאן טעם אחר למה שדייק מהרשב"א 
שאין מועיל כאן שומע כעונה, והיינו שכיון שאין המצווה כאן סתם 'אמירה' 
אלא 'ספירה בדיבור' זהו ענין של צירוף ליבו עם פיו, אם כן מנלן לומר שגם 
בזה יועיל לשמוע מחבירו ולצרף אמירת חבירו למחשבת הספירה שבלבו. 

ספירה מספק  

בנידון הנ"ל ]אם המצווה היא 'לומר המספר' או 'לספור'[ לכאורה יוצא עוד 
נפק"מ והיא- אם אדם ספר מספק ]כגון שלא ידע את המספר וספר מספק 
שני מספרים[, שאם נאמר שהענין הוא 'אמירת המספר' הרי אמר, אך אם 
הענין הוא 'לספור' והיינו לדעת החשבון, יתכן לומר שכשיש לו ספק א"כ 

אינו יודע ולא יצא.  

ובכמה אחרונים ]שערי יושר א' ה' ובדבר אברהם א' ל"ד[ נקטו שאין יוצאים 
בספירה מספק מהטעם הנ"ל שספירה היינו 'לדעת החשבון' ובספק אינו 

יודע החשבון. 

אלא שהקשו על דברי עצמם מדברי בעל המאור בסוף פסחים שכתב- "מה 
טעם אין אנו סופרין שתי ספירות מספק כמו שאנו עושין שני י"ט מספק 
וכללו של דבר אין לנו להחמיר בספירת העומר שאינו אלא לזכר בעלמא 
וכו' ואם באנו לספור ב' ספירות מספק נמצאת ספירה שניה מושכת עד יום 

טוב ראשון של עצרת ואתי לזלזולי ביום טוב דאורייתא".

ומשמע מדבריו שמצד עצם מצוות הספירה מועילה ספירה מספק.  

ויש לדחות וליישב שאין זה דומה לספירה מספק שדברנו לעיל, שהרי שם 
הספק הוא מחמת שאינו יודע החשבון, וספירתו היום אינה מתוך ידיעת 
הספירה של אתמול ובזה אין שמה ספירה, משא"כ במקרה של בעה"מ 
הספק נוצר מחמת שאינו יודע מתי הוא יום ט"ז בניסן, ומחמת כן הקשה 
שיש לו להתחיל שתי ספירות מקבילות, ובזה, מכיון שבכל ספירה בפני 
עצמה ידע את חשבון ספירה זו מתאריך התחלתה ועד סופה, אין זה בזה 

חסרון של 'ספירה מסופקת'. 


