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Everything You Wanted to Know About the Omer: 

But Were Afraid (or Didn’t Know) to Ask [Revisited] 

 

I. The Mitzva 

  ויקרא פרק כג 

 :הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה)טו( וספרתם לכם ממחרת השבת מיום 

 )טז( עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה ליקוק

 15 And you shall count for yourselves from the morrow after the day of rest, from the day when 

you bring the sheaf of the waving; seven weeks, they shall be complete; 16 until the morrow 

after the seventh week shall you count fifty days; and you shall offer a new meal-offering to 

Hashem.  

  דברים פרק טז

 )ט( שבעה שבעת תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות: 
9 Seven weeks shall you count for yourselves; from when the sickle is first put to the standing 

crop, shall you begin to count seven weeks. 

 

What’s missing?? 

 

II. The Rationale(s) 

A. Counting Towards 

  שמות פרק ג

 :פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצריםים מי אנכי כי אלך אל ק)יא( ויאמר משה אל האל

ים  ק)יב( ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האל

 על ההר הזה: 
11 And Moshe said to God,’ Who am I that I should go to Pharaoh and that I should take the 

Children of Israel out of Egypt?’ 

12 And He said, ‘For I shall be with you-and this is the sign that I have sent you: When you take 

the people out of Egypt, you will serve God on this mountain.’ 

 

  משנה מסכת אבות פרק ו

אל תקרא חרות אלא חירות והלוחות מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלוחות  

 שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה

 

  ויקרא פרק כה

והיו לך ימי שבע שבתת השנים תשע וארבעים  וספרת לך שבע שבתת שנים שבע שנים שבע פעמים)ח( 

 :שנה

 :)ט( והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם

יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש  וקראתם דרור בארץ לכל ישביה)י( וקדשתם את שנת החמשים שנה 

 אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו:
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8 And you shall count for yourself seven cycles of sabbatical years, seven times seven years; 

and the seven cycles of sabbatical years shall be for you forty and nine years. 9 And you shall 

sound a broken blast on the shofar, on the tenth day of the seventh month; on the Day of 

Atonement you shall sound the shofar throughout your land. 10 And you shall sanctify the fiftieth 

year, and proclaim liberty throughout the land unto all the inhabitants thereof; it shall be a 

Jubilee for you; and you shall return every man unto his possession, and you shall return every 

man to his family. 11 A Jubilee shall that fiftieth year be for you; you shall not so, you shall not 

harvest its aftergrowth, and you shall not pick that which was set aside of it for yourself. 12 For it 

is a Jubilee; it shall be holy to you; from the field you may eat its crop. 13 In this Jubilee year 

you shall return every man unto his possession. 

 

B. Counting From  

Numerous commentaries: By the time of the Exodus, these scholars maintain, the Israelites 

have been defiled from centuries of immersion in Egyptian society and culture. Numerous 

sources, in fact, indicate that the Hebrew slaves were on the verge of becoming irredeemable. 

With haste, at the last moment, God pulls the nation back from the brink. The newly freed 

slaves, however, must now undergo a process of purification: 49 days- corresponding to 49 

levels of impurity descended…  

Or seven weeks-corresponding to the seven days of counting required within the laws of 

Taharat Hamishpacha. This also explains why count begins 2nd day of Pesach (Ohr Hachaim 

below) 

  אור החיים ויקרא פרק כג

)טו( וספרתם לכם וגו'. אומרו לכם לצד שיצו ה' לספור שבע שבתות, ואמרו ז"ל )זוהר ח"ג צד א( כי לצד  

אומה זו דן בה כמשפט נדה שדינה לספור ז' נקיים, וצוה שיספרו  שהיו בטומאת מצרים ורצה ה' להזדווג ל

והגם כי שם ז' ימים וכאן ז' שבועות, לצד הפלגת  ז' שבועות ואז יהיו מוכשרים להכניסתם כלה לחופה,

 ... הטומאה וגם היותם בכללות ישראל שיער התמים דעים כי כן משפטם

והוא מאמר הכתוב כאן וספרתם לכם פירוש סיבת ספירה זו היא לסיבתכם לטהרתכם שזולת זה תיכף   

. ולדרך זה ידוייק על נכון טעם ממחרת השבת ולא מיום השבת עצמו, כי כן  היה ה' נותן להם התורה

ת היום  משפט הספירה שיהיו כל הימים שלימים, ולצד שיום ט"ו בניסן שהוא יום השבת האמור כאן מקצ

, והגם כי זה היה בפסח מצרים, כמשפט הזה יעשה היו עדיין בארץ מצרים לזה יצו ה' לספור ממחרת

 באותו פרק עצמו מדי שנה בשנה, כי כמו כן יעשה בסוד ה' כידוע ליודעי חן. 
 

 

C. Between Heaven and Earth 

 רמב"ן ויקרא פרק כג 

שעורים ויביא ראשית קצירו כרמל מנחה לשם ויקריב והנה טעם הפרשה, שיתחיל לספור בתחילת קציר 

עליו קרבן, וישלים מספרו בתחילת קציר חטים כעלות גדיש בעתו, ויביא ממנו סולת חטים מנחה לשם 

ולכך הזכיר הקרבנות האלה בפרשה, כי הם בגלל המנחות שהם העיקר בחג הזה, ולא   ויביא קרבן עליו.

שלא יובא בית ה' מנחה  -בשאר המועדים. וטעם מנחה חדשה  הזכיר המוספין בהן, כאשר לא הזכירם

 :עד שיביאו זאת, כמו שפירשו רבותינו )מנחות פג ב(
Spanning two harvests 
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 ספורנו ויקרא כב:י 

ָבן ִעּמו  ָהָיה ַהָקרְּ ָעִלים, וְּ ִריב ִבכּוֵרי ַהָשֶדה ַלבְּ ַמקְּ ָתה ָהָיה ָהעֶמר הוָדָאה ַעל ָהָאִביב כְּ ָהיְּ ִפָלה ַעל ֶהָעִתיד, וְּ ִלתְּ

ַחג ָהָאִסיף ַעל טּוב ֶהָאִסיף ָהָיה ַחג ַהָקִציר הוָדָאה ַעל טּוב ַהָקִציר, וְּ ִפָלה יום יום, וְּ ִפיָרה ִזָכרון ַלתְּ  .ַהסְּ
Harvest prayers 

  משנה מסכת אבות פרק ג

 אם אין קמח אין תורה אם אין תורה אין קמח 
Avot: If there is no sustenance, there is no Torah; If there is no Torah, there is no sustenance  

 
 

D. Additional Messages 

• Rav Soloveitchik: Between Minyan and Sefira 

• Journeys and Goals (  )לעמר  vs בעמר 

• Grain to Bread 

 

E. An Additional Halachic Realm 

Omer as a Matir- The Laws of ן חדש, יש  

 

 

III. Historical Overlay  

 

   :תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סב

אמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד  

שבדרום, ושנאה להם ר"מ מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם, עד שבא ר"ע אצל רבותינו 

תנא: כולם מתו  ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה.

 מפסח ועד עצרת. 

• Fate of Rabbi Akiva’s students during this period 

• Reason 

• Thematic connection 

• Laws and customs 

 

IV. Halachic Laboratory 

 

A. Biblical or Rabbinic Today? 

 

  ויקרא פרק כג 

 התנופה )טו( וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר
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  ביאור הלכה סימן תפט

הנה דעת הרמב"ם והחינוך שהוא נוהג מן התורה גם עתה אכן דעת הטור ושו"ע וכמה   -לספור העומר 

 שהקריבו עומר וכן הוא סוגית הפוסקים בסימן זה למקדשפוסקים שאינה בזה"ז אלא זכר 

• The debate (three positions) 

• The source 

• The ramifications: Safek, Bein Ha’shemashot 

• Other examples of biblical/Zecher l’Mikdash transformations 

Maror, Arba Minim (Emor)  

 ויקרא כג:מ 

  קוקהראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ־עבת וערבי־נחל ושמחתם לפני ילקחתם לכם ביום ו

 יכם שבעת ימיםקאל

 

 

B.תמימות: Complete 

 

  טז-ג:טוויקרא פרק כ

 :תמימת תהיינה)טו( וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות  

 והקרבתם מנחה חדשה ליקוק)טז( עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום  

• The Source 

• Two opinions concerning temimot : complete counting or complete days 

• Ramifications: Safek Berachot; counting during the day; missing a day; continued 

counting after counting during the day 

 

 

 

V. Final Mystery 

  ירושלמי )וילנא( מסכת נדרים פרק ט הלכה דתלמוד 

 ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבה אומר זהו כלל גדול בתורה.  

 

 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סב עמוד ב 

 וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה 
Correlating Rabbi Akiva’s teaching with his students’ fate… 

How could it be??? Possibilities…. 

 


