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נּוָפה " ת ִמיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהּתְ ּבָ ַ ם ָלֶכם ִמָמֳחַרת ַהש  תֹות ּוְסַפְרּתֶ ּבָ ַ ַבע ש ּ ֶ ִמימֹות ש  ּתְ

רּו  ְסּפְ ִביִעית ּתִ ְ ת ַהש  ּבָ ַ ְהֶייָנה ַעד ִמָמֳחַרת ַהש  ים יֹוםּתִ ִ  (ג"ויקרא כ)" ֲחִמיש 

 הסיבה לספירת העומר.  א

אני : "אמר לו השר. משל לשר אחד שעבר בדרך ומצא אדם אחד מושלך בבור שהיה אסור שם

". ולזמן פלוני אתן לך את בתי, אעלה אותך ואוציא אותך מהבור הזה

אלא עוד רוצה ליתן , לא די שמוציאני מהבור הזה: אמר בליבו. ושמח אותו אדם שמחה גדולה

! לי בתו

שהשר , כשראה אותו האיש. וכסף וזהב נתן לו, והלבישו בגדים נאים, הוציאו: וכן עשה השר

. התחיל למנות מיד כמה זמן יש עוד למה שקבע לו השר לתת לו בתו, קיים כבר מקצת דבריו

והבטיח להם , ה והוציאם משם ברכוש גדול"ובא הקב, היו משועבדים במצרים, כך בני ישראל

החלו , ה את הבטחתו והוציאם ממצרים"מאותו יום שבו קיים הקב. התורה– מתנה נפלאה 

. מתוך צפיה ליום הגדול, י לספור את הימים עד קבלת התורה"בנ

 

: השלימי את הטבלה הבאה על פי קטע המידע שקראת

נמשל משל  

 השר  

 האסיר  

 הבור  

 ההוצאה מהבור  

 הכסף והזהב , הבגדים 

 הבת  

 ספירת הימים  

 החתונה  

 

 ?מדוע– ספירת העומר . ב

. הם ימי ספירת העומר, מתן תורה– יציאת מצרים לבין שבועות – שבין פסח , ימים אלו

. בסיון' ה– ועד יום לפני שבועות , ז בניסן"ט– ימים אלו מתחילים מיום שני של פסח 

? מדוע נקראים ימים אלו ימי ספירת העומר

יום התחלת – ז בניסן "הקריבו את קרבן העומר ביום ט, בזמן שבית המקדש היה קיים

. הספירה נקראת על שם הקרבן הזה. הספירה

השעורה בשדות , מכיון  שבתקופה זו של האביב, מנחת העומר היתה מובאת מן השעורים

. וזהו זמן קצירתּה, בשלה

 

 



ה "ב

ית ְקִציְרֶכם ֶאל ַהּכֵֹהן" ִ ם ֶאת ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת ֹעֶמר ֵראש  יֶתם. ּוְקַצְרּתֶ ִמים ... ַוֲעש ִ ֶבש  ּתָ ּכֶ

רֹוִנים2ּוִמְנָחתֹו  ן ֱאלֵֹקיֶכם ְוֶלֶחם ְוָקִלי לֹא ּתֹאְכלּו ַעד...  ֶעש ְ ..." ֲהִביֲאֶכם ֶאת ָקְרּבַ
 

כדי , מערב יום טוב יוצאין שלוחי בית דין ועושין אותו כריכות במחובר לקרקע? וכיצד היה נעשה...

וקוצרין שלוש . כדי שיהיה נקצר בעסק גדול, כל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות. שיהיה נוח לקצור

בשלושה אנשים ובשלוש קופות ובשלושה , ( עשרונים10=  עומרים 10כמות של )סאין שעורים 

. מגלות

: לכל העומדים שם, אומר להם הקוצר, כיוון שחשכה

. 'ֵהן': אומרין לו?' בא השמש'

. 'ֵהן': אומרין לו?' מגל זה'

. 'ֵהן': אומרין לו?' קופה זו'

: אומר להן, ואם היה שבת

". ֵהן: "אומרין לו?' שבת היום'

: ואחר כך אומר להן

. 'קצור': והן אומרין לו?' אקצור'

: ובעזרה  .והביאו לעזרה, (סלים)קצרו ושמו בקופות 

. כדי להפריד בין השיבולים לגרעינים, בעזרת קנים לחים וקלח של כרוב חבטו בשיבולים: חבטו

. כדי שהרוח תפריד את הקליפה מן הגרעין, שטחו את הגרעינים בחוץ: זרו

. הוציאו את הגרעינים הפגועים: בררו

. (כלי נחושת מנוקב המיוחד לקליה– אבוב )באבוב מנוקב , באש, קלו את הגרעינים באּור: הבהבו

. והרוח נשבה בו וייבשה את הגרעינים: שטחו בעזרה

. בריחיים: טחנו

 (.כל נפה היתה דקה יותר מהקודמת לה)בשלוש עשרה נפות : ניפו

.  אותו מקריבים כמנחת העומר,עישרון סולת= וכך קיבלו עומר 

. מותר לאכול מהתבואה של השנה החדשה, לאחר הקרבת מנחת העומר

: מדברי הרבי על מנחת העומר

, אלא? שהיא מאכל בהמה, מנחת העומר מן השעורה, אם כן, מדוע. רוב המנחות מובאות מן החיטה

ומנחת , י עבודה על המידות בימי ספירת העומר"ע, בתקופה זו אנו עובדים על תיקון הנפש הבהמית

 .העומר מסמלת עבודה זו על ידי שהיא פותחת תקופה זו

 :עני על השאלות הבאות

?  ________________________________________  מתי הוקרבה מנחת העומר .1

  ________________________________ ?ומדוע ,ממה היתה עשויה מנחת העומר .2

  ______________________________________________________________  

?  _______________________________________  את מה מתירה מנחת העומר .3

 (על פי דברי הרבי)? מדוע מנחת העומר מובאת ממאכל בהמה .4

  ______________________________________________________________  

  ______________________________________________________________  


