
Készítette: Surányi Ráchel 

 

Sije: Ómerszámlálás 

 

1. Hány zarándokünnep van? 3=4 

- Pészach (7 nap) + Sávuot (1 nap) 

- Szukot (7 nap) + Smini Áceret (1 nap) 

<-> azért számít ez a 4 ünnep gyakorlatban csak 3 zarándokünnepnek, mert Smini Áceretkor 

nem kell újra fölmenni Jeruzsálemben, hiszen már ott vagyunk 7 napja 

+ a 7-es és a 8-as számnak fontos jelentősége van a zsidóságban: 

- 7: ebben a fizikai világban található maximális szentség 

- 8: természetfeletti 

o brit milá (8. nap), Chanukka (8 napos) 

o Sávuot, Smini Áceret (mindkettő 8. nap): nincs gyakorlati micva ellenben 

Pészach-hal és Szukottal, mert mind a kettő a természetfelettihez kötődik, 

nem nyilvánul meg a gyakorlati (fizikai) világban 

2. Miért kerül be a 49 nap a Pészach és Sávuot közé? 

- Pészachkor az Egyiptomból való kivonulást ünnepeljük 

- Sávuotkor a Tóraadást 

> ugyanezt a kérdést így is föltehetjük (A Tóra egyik kommentátora fel is teszi): miért 

nem kapták meg közvetlenül az egyiptomi kivonulás után a Tórát 

> válasz: a nép még nem volt rá alkalmas: át kellett menniük a megtisztulás, 

felemelkedés folyamatán 

> 7x7 nap: a megtisztulás 7 napjával párhuzamos 

Kabala: 

- tisztátalanság 50 kapuja -> az 50. szint a halál 

- az értelem 50 kapuja – az 50. szintre nem juthatunk el ebben a világban – az az 

abszolút „élet” 

- a zsidók eljutottak a -49. szintig Egyiptomban és ki kellett jönni onnan, mert ha nem 

jöttek volna ki, akkor lesüllyedtek volna az 50. szintre, amiből nem lehet kimászni 

szellemileg 
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-> az Örökkévaló, a kivonulás éjszakáján kirántotta őket a -49.-ről a +49.-re. De ez 

„ajándék” volt, nem saját erőből szerezték meg. Másnap (pészách második napja, az 

omerszámlálás első napja) ezt elvesztették és a következő 49 napban önerőből kellett 

visszajutni arra a szellemi szintre, amit az első éjszakán megtapaszataltak. Így 

haladtak napról-napra kapuról kapura 

3. Ómerszámlálás: mit számolunk? 

- omer: mértékegység – gabonát mértek vele régen (árpát) 

- Niszán hó 16-án (Pészach 2. napja) le kellett aratni egy omernyi árpát abból, ami 

legkorábban megérett és közösségi szinten áldozatot hozni: ez egy micva volt (ma 

nem tudjuk tartani, mert nincs Szentély) 

- ettől a naptól kezdve számolunk 49-ig, Sávuot az 50. nap 

- vita: tórai micva-e vagy rabbinikus az ómerszámlálás? 

o mivel nincs áldozathozatal, csak az emléke maradt meg, rabbinikus micva, 

vagy pedig a számolás egy önálló micva, tehát tórai 

- a Tórában így áll: „szombat másnapján” kell  hozni ezt az áldozatot (és onnan kezdve 

elkezdeni a számlálást) 

o értelmezés: 

� bölcsek – Pészach második napjától, a tóra itt szombatnak nevezi az 

ünnepnapot (pészáchot) 

� szadduceusok – a Szombat szó szerinti értelmezése -> mindig máskorra 

esne Sávuot 

4. hogy kell számolni? 

- az esti ima után szokás elmondani 

- többnyire a rabbi szokta előre mondani, és nem az előimádkozó, mert ő kieshet és ha 

az kiderül, akkor azáltal megszégyenülhet 

- az ómerszámlálás egy áldásból áll + egy mondat: „ma van az első napja” (a 8. nap 

után már a heteket is számolni kell) 

- mikor kezdődik a nap? este, de ezen belül többféle lehetőség van 

o naplemente 

o 3 csillag feljövetele 

o hajnalhasadta 
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- alapvetően a naplemente az még kérdéses, a legbiztosabb, ha a 3 csillag feljövetele 

után mondjuk el 

o aki ilyenkor nem mondja el, még elmondhatja hajnalhasadtáig 

o ha akkor sem, akkor következő naplementéig – de ekkor már áldás nélkül 

5. hogyan lehet kiesni? 

- úgy, hogy valaki egész nap nem számol, tehát kimarad egy nap  

- vagy ha valaki téved a számolásban 

> ilyenkor lehet folytatni a számolást az áldás elmondása nélkül 

6. Kell-e a nőknek, gyerekeknek mondani? 

- mivel időhöz kötött tevőleges micva, a nők mentesek alóla, de megtehetik, hogy 

számolnak ők is, áskenáz szokás szerint áldással 

- gyerekek is számolnak, akik már elég érettek, hiszen a szülőknek minden micvára 

nevelni kell a gyerekeiket 

7. Gyászidőszak 

- Rabbi Akiva tanítványai (12.000 pár = 24.000) mind meghaltak egy járvány 

következtében ebben az időszakban 

o Talmud: azért, mert nem viselkedtek tisztelettel egymás iránt 

- a történelem folyamán máskor is történtek hasonló dolgok ebben a periódusban 

(pogromok stb.) 

- ilyenkor nem szokás borotválkozni, hajat vágni, esküvőt rendezni (de eljegyzés lehet), 

nem hallgatunk zenét, nem táncolunk és nem vásárolunk különleges örömet szerző 

dolgokat (ruhát, egyebeket) 

- kivétel: 

o Lagbaomer: 33. nap –  ekkor megszakadt a járvány 

� ilyenkor mindent szabad: a 3 éves kisfiúknak ilyenkor szokás levágni a hajukat 

(akiknek ebben az időszakban van a születésnapjuk) 

- helyfüggő, hogy mettől meddig számít a gyászidőszak: valahol csak Lagbaomerig, 

valahol az egész időszakot annak tartják 


