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Sefirat Haomer: Counting to Connect

ווקרא פרק כג

6

v

(ו) ן~ר ~ל~-גו ~,י~ן~~ ) Y,ך~ ~ל ם ~ו-נכ~א" -ל~ ~ןץ ~  vJר י'~~ נ:סו ל~ם ו·~ i1ר  :r:Jם -ת~

:y

 Wות ~ i1וךגם
~ i1גיrו !);: tו.א:מם -ת~ זJר .ךא

-ל~  iJנ:l ::>·i

)טו( cן~tך:מם ל:וס ~ Qס_ךת  iJש~ת : t) bi"Qגו ~ l1ם ~ת-ע Q.ר );r iונ~ה ~'!iע ש~נ;:ו iת נ;ו Qו~·ת

:ז;ןי.:נווה:
)טז( ~ד _Q~ Q.ית  iJש~ת )+ 'tiiונ!ת ו~Qf:ך  WQQ iום ב iם  i1iJlךi+ום ~ Qמה  Qד'#ה לוי fiק:
)וז(  Qו:ן  iשב~י~ם :גנ;ווא  'iל..יכם נ;ונ~ה ש~ :JJ .ם ~ג.ו ג!~ר~ים Qלת ז:וiג!ו~ה זכזגץ ~~ווה

םיר~>- ~::ליי~ק:
)כב( j+1ן~ר~ם -ת~ ~ i1ור (; 1:ך~~ם -א( )Jכזה ת~~ Wן~ ן;ן~ןjן; :גל i1 .ט ~ i1וך~ ךא ) Jלi.ו.ט }}.ל}.,ו
 Iל~ר :JJגtז·ב א·נ)ם l1ו~: .ק1ק ~י) iי:ג.ם :ס
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דברום פרק טז

(ט) ה~ ~+ת·: ~+'\,ז:ו-Qר~ ל7ן זג o.v
y

ל יכךQש  Qj?:;).ה ל.סו :r:ל9Qר ה~. ~+ע i~:).ת:

(ו) כוו~}}' מג ע' i~+ת ליק1ק ~י 6ו;ן ~Qת ~ןגת ~ן Wl1 :ר ז:וםו ~  l1שר ~~ן: :+ק1ק ~יiגי;ן:
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רמביים הלכות תמודו ז ומוספו ! פרק ז

הלכה כב

מצות עשה לספור שבע שבתות תמימות מוום הבאת העומר שנאמר וספרתם לכם
ממחרת השבת שבע שבתות ,ומצוה למנות הומום עם השבועות שאנמר תספרו חמשום
וום ,ומתחילת הוום מוגוו לפוכך מונה בלילה מלול ששה עשר בנוסו.

הלכה כג
שכח ולא מנה בלולה מוגה בוום ואו ,מונו ,אלא מעודמ ,ואם מנה מוושב יצא.

הלכה כד
מצוה זו על כל איש מישראל ,בכל מקום ,בכל זמו, ,נשים יעבדים פט,ריו ממנה.

הלכה כה

וצריך לברך בכל לילה בא"י אמ"ה אקב" ,על ספירת העומר קידם שיספור ,מנה ולא בירך
יצא ,אינ ,ח,זר ,מברך .
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ספר החינו ך מצוה שו

מצ,ת ספירת העימר

(א) לספ,ר תשעה וארבעים יום מיום הבאת העומר ,שה,א י,ם ששה עשר בניסו ,שנאמר

]ויקרא כ"ג ,ט"ו[ ,ספרתם לכם ממחרת השבת מי,ם הביאכם את עומר התנופה.
והמניו הזה חובה ,ועלינו למנות בו הימים י,ם יום ,וכו השב Jעית ,שהכתוב אמר ]שם ,שם
ט"ז[ תספרו חמשים יום, ,אמר גם כו ]יברים ט"ז'[ ,ט שבעה שבועות תספר לך ,ובפירוש
אמר אביי בגמרא במנחות ]ס"ו ע"א[ מצוה למימני יומי .מצוה למימני שבועי.
משרשי המצוה על צד הפשט ,לפי שכל עיקרו של ישראל אינו אלא התורה ,ומפני התורה
בנראו שמים וארץ וישראל ,וכמו שכתוב ]ירמיהו ייג ,כ"ה[ אם לא בריתי יומם ולילה וגו'.
והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים כדי שיקבלו התורה בסיני ויק  IIמוה ,וכמו

שאמר השם למשה ]שמות גו  Jי"ב[ וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם
ממצרים תבעדוו את האלהום על ההר הזה ,ופירוש הפסוק כלומר ,הוציאך אותם ממצרים
יהיה לך אות שתנעיוו את האלהים על ההר הזה ,כלומר שתקבלו התורה שהיא העוקר

הגדול שבשביל זה הם נגאלים ,היא תכלית הטובה שלהם .ועני( גדול הוא להמ ,יותר מJ
החירות מבעדות ,ולכו יעשה השם למשה אות צאתם מבעדות לקבלת התורה ,כי הטפל
עושין אות לעולם אל

העיקר.

