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OMER-SZÁMLÁLÁS, SAVUOT 

 

Omer-számlálás ( ספירת העומר \ספירה  ):  

- mezőgazdasági: egy omer-nyi gabona (árpa) áldozata, az első aratásból (Lev. 23:9ff)  

- 7x7 napot kell számolni (ספירה), hetek és napok számát is meg kell említeni, majd a 

rákövetkező nap savuot ünnepe (Lev. 23:15-16): 
És számoljátok magatoknak a napokat az ünnep másnapjától, attól a naptól, 

midőn hoztátok a lengetés ómerjét: hét teljes hét legyen. A hetedik hét után való 

napig számoljatok ötven napot, akkor mutassatok be új lisztáldozatot az 

Örökkévalónak. 

- este, naplemente után kell számolni, maariv keretében, külön áldással 

- Pirke avot olvasása szombat délután 

 

Gyászidőszak: 

- gyümölcs érésének időszaka / talmudi idők óta; R. Akiva és diákjainak halála miatt / 

Szentély lerombolása után: szomorúság időszaka, mert már nem teljesíthetjük a tórai 

parancsot / stb. 

- részleges böjti jelleg: esküvő tilalma, hajvágás, zene (végig / ros hodes ijjarig / 33 

napig / cionista kivételek) 

 

Lag ba-omer, omer-számlálás 33. napja (ל"ג) 

- kb. 13. század óta, ekkor ért véget a R. Akiváék elleni „csapás”  

- kabbalisták szerint hillula: Simon bar Jokhaj jorcájt-ja  

- félünnep 

 

minhag, halakha: 

- gyász-szokások felfüggesztése: esküvő, tánc, zene, hajvágás 

- kabbalisták: óriási ünnepségek a Meronon, halaka 

- tábortűz 

 

Modern izraeli (vallásos cionista alapú) ünnepek: 

állami ünnepek, liturgia kialakításának kísérlete  

- niszan 27: jom ha-soa (ve-ha-gvura) – holokauszt emléknap 

- ijjar 4: jom ha-zikkaron – izraeli katonai áldozatok emléknapja 

- ijjar 5: jom ha-acmaut – függetlenség napja 

- ijjar 28: jom Jerusalajim – Jeruzsálem újraegyesítésének napja 

 

Savuot (שבועות), sziván 6(-7) 

- zarándokünnep 

- aratás: hag ha-bikkurim ( וריםכחג הבי -poszt ,(חג השבועות) hetek ünnepe ,(חג הקציר / 

biblikus: Tóraadás ünnepe (זמן מתן תורתנו) – gyerekek oktatásának kezdete 

 

minhag, halakha: 

- esti ima csak sötétedés után 

- tikkun: egész éjszaka tanulni 

- Tóra-olvasás: tízparancsolat 

- Akdamut, Tóra-olvasás előtt; Orleans-i R. Meir (11. század), kántor Worms-ban 

- Rút könyve második nap 

- tejes ételek első nap alatt: ארץ זבת חלב ודבש / törvények hirtelen megismerése / 

önmegtartóztatás / mezőgazdasági ünnep 

- bat micva 


