Living a Connected Life:
The Secret to counting the Omer
This shiur is kindly sponsored by:
Bernard & Barbara Beer upon the yahrtzeit of Bernard’s mother, Anna Beer, Chana Baila bat
Rav Menachem Mendel HaLevi, ע״ה
Moishe & Paula Weinstein upon the yahrtzeit of Paula’s father, Mordechai Schachter,
Mordechai ben Yechiel Mechil HaLevi, ע״ה

Counting the What?

1. Siddur

:  ָהעוָֹלם ֲאֶשׁר ִק ְ֒דּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצ ָֽוּנוּ ַﬠל ְסִפיַרת ָהֹֽﬠֶמר5 ַאָתּה ה׳ ֱא<קינוּ ֶ ֽמֶל5ָבּרוּ
Blessed are You, Lord, our God, King of the universe, Who sanctified us with His
commandments and commanded us to count the Omer.
2. Vayikra 23:15

וְּסַפ ְרֶ֤תּם ָלֶכ֙ם ִמָמֳּח ַ֣רת ַהַשָּׁ֔בּת ִמיּוֹ֙ם ֲה ִ֣ביֲאֶ֔כם ֶאת־ֹ֖ﬠֶמר ַהְתּנוָּ֑פה ֶ֥שַׁבע ַשָׁבּ֖תוֹת ְתִּמיֹ֥מת ִתְּה ֶֽייָנה׃
And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering—the day after the
sabbath—you shall count off seven weeks. They must be complete:

Omer and Shai
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Keri vs. Yakar

3. Vayikra 26:27

ְו ִ֨אם־ְבּ ֔ז ֹאת ֥ל ֹא ִתְשְׁמ֖ﬠוּ ִ֑לי ַוֲהַלְכֶ֥תּם ִﬠ ִ֖מּי ְבּ ֶֽק ִרי׃
But if, despite this, you disobey Me and remain hostile to Me,
4. Devarim 25:18

 ְוַאָ֖תּה ָﬠ ֵ֣י ף ְוָי ֵ֑גַﬠ ְו ֥ל ֹא ָי ֵ֖רא ֱא< ִֽהים׃€ ָכּל־ַהֶנֱּחָשׁ ִ֣לים ַ ֽאַח ֶ ֔רי€֙ ַו ְיַז ֵ֤נּב ְבּ5 ַבֶּ֗דֶּר€ֲ֜אֶ֨שׁר ָֽק ְר
how, undeterred by fear of God, he surprised you on the march, when you were famished and
weary, and cut down all the stragglers in your rear.
5. Esther 6:13

ַו ְיַסֵ֨פּר ָהָ֜מן ְל ֶ֤ז ֶרשׁ ִאְשׁתּ ֙וֹ וְּלָכל־ֹ֣אֲהָ֔ביו ֵ֖את ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ָק ָ֑רהוּ ַו ֩יּ ֹאְמר֩וּ ֨לוֹ ֲחָכָ֜מיו ְו ֶ֣ז ֶרשׁ ִאְשׁ֗תּוֹ ִ֣אם ִמ ֶ֣זּ ַרע ַה ְיּהוּ ִ֡דים ָמ ְרֳדַּ֞כי ֲאֶשׁ֩ר
ַהִח ֨לּוָֹת ִל ְנֹ֤פּל ְלָפָני ֙ו ל ֹא־תוַּ֣כל ֔לוֹ ִֽכּי־ָנ֥פוֹל ִתּ֖פּוֹל ְלָפ ָֽניו׃
There Haman told his wife Zeresh and all his friends everything that had befallen him. His
advisers and his wife Zeresh said to him, “If Mordecai, before whom you have begun to fall, is
of Jewish stock, you will not overcome him; you will fall before him to your ruin.”
6. I Shmuel 3:1

) ְוַה ַ֧נַּﬠר ְשׁמוֵּ֛אל ְמָשׁ ֵ֥רת ֶאת־ ְיה ָ֖וה ִלְפ ֵ֣ני ֵﬠ ִ֑לי וְּדַבר־ ְיהָ֗וה ָה ָ֤יה ָיָק֙ר ַבָּיּ ִ֣מים ָהֵ֔הם ֵ֥אין ָח ֖זוֹן ִנְפ ָֽרץ׃ )ס
Young Samuel was in the service of the LORD under Eli. In those days the word of the LORD
was rare; prophecy was not widespread.
7. Shmos 17:12

ִוי ֵ֤די ֹמֶשׁ֙ה ְכֵּב ִ֔דים ַו ִיְּקחוּ־ֶ֛אֶבן ַוָיִּ֥שׂימוּ ַתְחָ֖תּיו ַו ֵ֣יֶּשׁב ָﬠֶ֑ליָה ְוַאֲהֹ֨רן ְו֜חוּר ָ ֽתְּמ֣כוּ ְבָיָ֗דיו ִמ ֶ֤זּה ֶאָח֙ד וִּמ ֶ֣זּה ֶאָ֔חד ַו ְי ִ֥הי ָי ָ֛דיו ֱאמוּ ָ֖נה ַﬠד־
֥בּ ֹא ַה ָ ֽשֶּׁמשׁ׃
But Moses’ hands grew heavy; so they took a stone and put it under him and he sat on it, while
Aaron and Hur, one on each side, supported his hands; thus his hands remained steady until the
sun set.
8. Targum Onkelos

ִויֵדי מֶשׁה ְיָק ָרן
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The Definition of Omer

9. Mishna, Shabbos 79a

. ְוַהָלּשׁ. ְוַהְמַרֵקּד. ַהטּוֵֹחן. ַהבּוֵֹרר. ְוַהזּוֶֹרה. ַהָדּשׁ. ְוַהְמַﬠֵמּר. ְוַהקּוֵֹצר. ְוַהחוֵֹרשׁ.ַהזּוֵֹרַﬠ. ֲאבוֹת ְמָלאכוֹת ַא ְרָבִּﬠים ָחֵסר ֶאָחת
. ְוָהאוֵֹרג ְשֵׁני חוִּטין. ְוָהעוֶֹשׂה ְשֵׁני ָבֵתּי ִני ִרין.5 ְוַהֵמֵּס. ְוַהטּוֶֹוה. ְוַהצּוְֹבעוֹ. ְוַהְמַנְפּצוֹ. ַהְמַלְבּנוֹ. ַהגּוֵֹזז ֶאת ַהֶצֶּמר.ְוָהאוֶֹפה
. ַהשּׁוֲֹחטוֹ. ַהָצּד ְצִבי. ַהקּוֵֹרַﬠ ַﬠל ְמָנת ִלְתֹפּר ְשֵׁתּי ְתִפירוֹת. ְוַהתּוֵֹפר ְשֵׁתּי ְתִפירוֹת. ְוַהַמִּתּיר. ַהקּוֵֹשׁר.ְוַהפּוֵֹצַﬠ ְשֵׁני חוִּטין
. ְוַהמּוֵֹחק ַﬠל ְמָנת ִלְכֹתּב ְשֵׁתּי אוִֹתיּוֹת. ַהכּוֵֹתב ְשֵׁתּי אוִֹתיּוֹת. ְוַהְמַחְתּכוֹ. ְוַהמּוֲֹחקוֹ. ְוַהְמַﬠֵבּד ֶאת עוֹרוֹ, ַהמּוְֹלחוֹ.ְוַהַמְּפִשׁיטוֹ
 ֲהֵרי ֵאלּוּ ֲאבוֹת ְמָלאכוֹת ַא ְרָבִּﬠים ָחֵסר. ַהמּוִֹציא ֵמ ְרשׁוּת ִל ְרשׁוּת. ַהַמֶּכּה ַבַפִּטּישׁ. ְוַהַמְּבִﬠיר. ַהְמַכֶבּה. ְוַהסּוֵֹתר.ַהבּוֶֹנה
: ֶאָחת
This fundamental mishna enumerates those who perform the primary categories of labor
prohibited on Shabbat, which number forty-less-one. They are grouped in accordance with
their function: One who sows, and one who plows, and one who reaps, and one who
gathers sheaves into a pile, and one who threshes, removing the kernel from the husk, and
one who winnows threshed grain in the wind, and one who selects the inedible waste from the
edible, and one who grinds, and one who sifts the flour in a sieve, and one who kneads
dough, and one who bakes. Additional primary categories of prohibited labor are the
following: One who shears wool, and one who whitens it, and one who combs the fleece
and straightens it, and one who dyes it, and one who spins the wool, and one who stretches
the threads of the warp in the loom, and one who constructs two meshes, tying the threads of
the warp to the base of the loom, and one who weaves two threads, and one who severs two
threads for constructive purposes, and one who ties a knot, and one who unties a knot, and
one who sews two stitches with a needle, as well as one who tears a fabric in order to sew
two stitches. One who traps a deer, or any living creature, and one who slaughters it, and
one who flays it, and one who salts its hide, a step in the tanning process, and one who tans
its hide, and one who smooths it, removing hairs and veins, and one who cuts it into
measured parts. One who writes two letters and one who erases in order to write two
letters. One who builds a structure, and one who dismantles it, one who extinguishes a fire,
and one who kindles a fire. One who strikes a blow with a hammer to complete the
production process of a vessel (Rabbeinu Ḥananel), and one who carries out an object from
domain to domain. All these are primary categories of labor, and they number forty-lessone.
10. Mishna Torah, Hilchos Shabbos 8:6

 ֲהֵרי ֶזה תּוֶֹלֶדת ְמַﬠֵמּר.ַהְמַקֵבּץ ְדֵּבָלה ְוָﬠָשׂה ִמֶמָּנּה ִﬠגּוָּלה אוֹ ֶשׁ ִנֵּקּב ְתֵּא ִנים ְוִהְכ ִניס ַהֶחֶבל ָבֶּהן ַﬠד ֶשׁ ִנְּתַקְבּצוּ גּוּף ֶאָחד
:  ְוֵכן ָכּל ַכּיּוֵֹצא ָבֶּזה.ְוַחָיּב
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One who gathers together a cake of dried figs and makes a circle from it or pierces dates and
strings them together to the point that are gathered into one body is surely [doing] a
subcategory of binding, so he is liable. And likewise anything that is similar to this.

Omer at the times of Purim

11. Midrash Rabba 28:6
ָאַמר ַרִבּי ָאבוּן ְוַרִבּי ְנֶחְמָיה ְוַרִבּי ַיֲﬠֹקב ַבּר ַאָבּא ְבֵּשׁם ַרִבּי ְיהוָּדה ְבַּרִבּי ִסימוֹן ַרִבּי יוָֹחָנן ְוַרִבּי ִשְׁמעוֹן ֶבּן ָלִקישׁ ִהיאַ ,רִבּי יוָֹחָנן
אוֵֹמר ְלעוָֹלם ַאל ְתִּהי ִמְצַות ָהֹעֶמר ַקָלּה ְבֵּﬠיֶניֶ Dשַׁﬠל ְיֵדי ִמְצַות ָהֹעֶמר ָזָכה ַאְבָרָהם ִליַרשׁ ֶאת ֶאֶרץ ְכַּנַﬠןֲ ,הָדא הוּא ִדְכִתיב
(בראשית יז ,ח ְ ):וָנַתִתּי ְל Dוְּלַז ְרֲﬠַ Dאֲחֶריַ ,Dﬠל ְמָנת (בראשית יז ,ט ְ ):וַאָתּה ֶאת ְבּ ִריִתי ִתְּשֹׁמרְ ,וֵאיֶזה ֶזה ִמְצַות ָהֹעֶמר .

ַרִבּי ֵל ִוי ָאַמר ִהיא ֶשָׁﬠְמָדה ָלֶהם ִבּיֵמי ָהָמןְ ,דָּאַמר ַרִבּי ֵל ִוי ֵכּיָון ֶשָׁרָאה ָמ ְרְדַּכי ֶאת ָהָמן ָבּא ְכֶּנְגדוֹ ְוַהסּוּס ְבָּידוָֹ ,אַמר דּוֶֹמה ֲא ִני ֶשֵׁאין
ָרָשׁע ֶזה ָבּא ֶאָלּא ְלָה ְרֵג ִניַ ,וֲהווֹן ַתְּלִמיָדיו ָיְתִבין ָתּ ְנָיין ָקמוֹיָ ,אַמר ָלֶהם ִﬠְמדוּ וִּב ְרחוּ ֶשָׁמּא ִתָּכּווּ ְבַּגַחְלִתּיֲ .אָמרוּ ֵליהּ ֵבּין ִלְקֹטל ֵבּין
ְלַחֵיּי ֲאַנן ִﬠָמְּ Uוָלא ִנְשְׁבָּקֶ ,Uמה ָﬠָשׂה ִנְתַﬠֵטּף ְבַּטִלּיתוֹ ְוָﬠַמד ִבְּתִפָלּה ִלְפֵני ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Uהוּאְ ,וַתְלִמידוֹי ָיְתִבין ָתּ ְנָיןָ ,אַמר ָלֶהם ַבֶּמּה
ַאֶתּם עוְֹסִקיםָ ,אְמרוּ לוֹ ְבִּמְצַות ָהֹעֶמר ֶשָׁהיוּ ִיְשָׂרֵאל ַמְק ִריִבין ַבִּמְּקָדּשׁ ַבּיּוֹם ַהֶזּהֲ .אַמר ְלהוֹן ָהֵדין ֻﬠְמָרא ְבַּמאי ֲהָוה ִדְּדַהב אוֹ ִדְכַסף,
ֲאָמרוּ לוֹ ִדְּשׂעוֹ ִריןֲ .אַמר ְלהוֹן ְוַכָמּה ֲהָות ִטיֵמי ִדיֵדיהּ ַבֲּﬠָשָׂרה ַק ְנְט ִריןָ ,אְמ ִרין ֵליהּ ַסִגּין ְבַּﬠְשָׂרה ָמ ִניןֲ .אַמר ְלהוֹן קוּמוּ ְדּ ִנְצחוּ ֲﬠֶשֶׂרת
ִמ ְנּכוֹן ַלֲﬠֶשֶׂרת ֲאָלִפים ַק ְנַט ְרָיא ְדַכְסָפּאֵ .כּיָון ְדָּשְׁמַﬠת ֶאְסֵתּר ֵכּן ֲאַפַקת ָכּרוֹז ְבָּכל ְמִדי ְנָתּא ְוָאְמָרה ָלא ִיְפַתּח ַבּר ַנשׁ ֲחנוּת ְבּגוֹ שׁוָּקא,
ָכּל ַﬠָמא ִיְפקוּן ְלהוֹןְ ,פָּרֵטי ִדיהוָּדאי ָבֵּﬠי ְלִמְצַטְלָבאֵ .כּיָון ַדֲחַסל ִמן ַמְצֵלי ֲאַמר ָהָמן ְלָמ ְרְדַּכי ְלבוֹשׁ ָהֵדין פּוֹ ְרִפּיָרא ְוַהב ָהֵדין ְכִּליָלא
ַﬠל ֵריָשְׁ Uוַסק ְרכוּב ָהֵדין סוְּסָיאֲ .אַמר ֵליהּ שׁוֶֹטה ֶשָׁבּעוָֹלם ֵלית ַאְתּ ָיַדע ַדֲּאָנא ִמן ַשָׂקּא וִּמן ִקְטָמאִ ,אית ַבּר ָנשׁ ָלֵבישׁ פּוֹ ְרִפּיָרא
ְדַמְלָכּא ְדָּלא ָסֵחיָ ,מה ַאְתּ ָבֵּﬠי ִלְבזוֵּייא ְלַמְלכוָּתאָ .אַזל ְבִּדיל ַבָּלָּנאי ְוָלא ַאְשְׁכֵּחיהַּ ,מה ֲﬠַבד ֲאַסר ָמֵטי ֶוְסֵתּיהּ ְוָﬠל ַמְזֵגיהּ ְוַק ְנֵחיהּ,
ְוָﬠל ַאְסֵחיהֵּ .כּיָון ַדֲּחַסל ָלַבשׁ פּוֹ ְרִפּיָראֲ .אַמר לוֹ ַהב ָהֵדין ְכִּליָלא ְדַמְלָכּא ְבֵּראָשֲׁ ,Uאַמר ֵליהּ ִאית ַבּר ָנשׁ ָיֵהיב ְכִּליָלא ְדַמְלָכּא
ְבֵּריֵשׁיהּ ְוָלא ְמַסַפּרִ ,מְפֵּני ָמה ַאְתּ ָבֵּﬠי ִלְבזוֵּייא ְלַמְלכוָּתאָ .אַזל ְבִּגין ַסָפָּרא ְוָלא ַאְשְׁכֵּחיהָּ ,מה ֲﬠֵביד ַאֵפּיק ָמאֵני ַספּוּ ְרֵיהּ ִויֵתיב
וְּמַסַפּר ֵליהַּ ,ﬠד ַדֲּהֵוי ָיֵתיב וְּמַסַפּר ֵליהּ ָשֵׁרי ַמְתַנחֲ ,אַמר ֵליהּ ַמה ָלֲּ ,Uאַמר ֵליהּ ַווי ֵליהּ ְלַההוּא ַגְבָרא ָמה ָאָתא ֲﬠלוֹיַ ,מאן ְדָּﬠֵביד
קוֹמוּס ְבָּגרוֹןַ ,מאן ְדָּﬠֵביד קוֹמוּס ָקָלטוֹרַ ,מאן ְדָּﬠֵביד ַמ ִנְּסָטאר ָפָּלִטיןִ ,אְתֲﬠֵביד ַבָּלָּנאי ְוַסָפּרֲ .אַמר ְוֵליָנא ַחִכּים ַלֲאבוָּה ְדַּההוּא
ַגְבָרא ְשִׁחיק ְטַמָיּא ִבְּכַפר ְק ִרינוּס ַבָּלָּנאי ְוַסָפּר ְוִאֵלּין ִאינוּן ָמאַנָיא ַספּוַֹרָיּהֵ ,כּיָון ַדֲּחַסל ִמן ְמַסְפָּרא ֵליהֲּ ,אַמר ֵליהּ קוּם ְרכוֹב ַﬠל
ָהֵדין סוְּסָיאֲ ,אַמר ֵליהּ ֵלית ִבּי ֹכַּח ַדֲּאָנא ְגַבר ָסבֲ ,אַמר ְוֵלית ֲאָנא ְגַבר ַסבֲ ,אַמר ֵליהּ ְוָלאו ַאְתּ ָגַּרְמְתּ ְלַנְפָשֲׁ ,Uאַמר ֵליהּ קוּם ַדֲּאָנא
ֵמיִמיָ Uלְ Uקַדל וְּדרוֹס ָﬠַלי ְוסוּק וּ ְרכוֹב ָהֵדין סוְּסָיא ִלְמַק ְיָמא ֲﬠֵליכוֹן ַמה ַדֲּאַמר ְכָּתְבכוֹן (דברים לג ,כט ְ ):ו ִיָכֲּחשׁוּ ֹא ְיֶביָ Dלְ Uוַאָתּה
ַﬠל ָבּמוֵֹתימוֹ ִתְדֹרֵ .Uכּיָון ֶשָׁרַכב ַﬠל ַהסּוּס ִהְתִחיל ְמַקֵלס ְלַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Uהוּא ְוָאַמר (תהלים ל ,ב ד ֲ):ארוִֹמְמ Dה' ִכּי ִדִלּיָת ִני ,ה'
ֱאָbהי ִשַׁוְּﬠִתּי ֵאֶליַ Dוִתּ ְרָפֵּא ִני ה' ֶהֱﬠִליָת ִמן ְשׁאוֹל ַנְפִשׁיַ .תְּלִמיָדיו ָמה ָאְמרוּ (תהלים ל ,ה ו ַ):זְמּרוּ ַלה' ֲחִסיָדיו ְוהוֹדוּ ְלֵזֶכר ָקְדשׁוֹ ִכּי
ֶרַגע ְבַּאפּוֹ וגו' .אוֹתוֹ ָרָשׁע ַמהוּ אוֵֹמר (תהלים ל ,ז ח ַ):וֲא ִני ָאַמ ְרִתּי ְבַשְׁלּ ִוי וגו' ה' ִבּ ְרצוֹ ְנֶ Dהֱﬠַמְדָתּה ְלַה ְר ִרי ֹעזֶ .אְסֵתּר ָמה ָאְמָרה
(תהלים ל ,ט י ֵ):אֶלי Dה' ֶאְקָראַ ,מה ֶבַּצע ְבָּדִמי ְבּ ִרְדִתּי ֶאל ָשַׁחת ֲהיוְֹדָ Dﬠָפר ֲהַיִגיד ֲאִמֶתִּ .Dיְשָׂרֵאל ָמה ָאְמרוּ (תהלים ל ,יא יב ):
ְשַׁמע ה' ְוָחֵנ ִניָ ,הַפְכָתּ ִמְסְפִּדי ְלָמחוֹל ִליָ .אַמר ַרִבּי ִפּ ְנָחס וִּבְק ִריַאת ְשַׁמע ָהָיה עוֵֹסק ְול ֹא ִהְפִסיקֶ ,שֶׁנֱּאַמר (תהלים ל ,יג ְ):לַמַﬠן
ְיַזֶמּ ְרָ Dכבוֹד.
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12. Maharal, Ohr Chadash 6:11

וכאשר רצה המן לעקור את ישראל ,לא היה יכול מפני שאנו מביאין העומר ,שאנו מקבלין השם יתברך לאלוה ,שהוא
מנהיג את העולם הטבעי ,כי הוא אדון הטבע ,ולפיכך אנו מביאין אליו את העומר .מצד זה ראוי שיהיה הקב"ה מנהיג
עולמו שלא ימסר ישראל להריגה ,ויהיה נשאר קיים מנהגו של עולם .אף כי אין כאן נס נגלה כמו שהיה בקריעת ים
סוף ושאר הניסים .ולפיכך במגילה הזאת לא תמצא שם קדוש שאינו נמחק ,כי לא נראה בהנהגה הזאת הטבעית שמו
הגדול שמחדש ניסים ,רק ברמז בלבד נזכר .וכל זה בודאי כי הוא יתברך מנהיג את הטבע ,אף כי האדם חושב כי הטבע
מעשה ה' הוא ,והטבע הוא שליח הקב"ה .ומפני כך נס הגאולה הזאת היה הכל* בטבע* ,מצד שהוא יתברך מנהיג
הטבע ,ועל ידי זה גאלם .

From the Same Starting Point

13. Vayikra Rabba 28:3

ָאַמר ַרִבּי ֶבֶּרְכָיהָ ,אַמר ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ 5הוּא ְלמֶשׁה ֵלֱ 5אֹמר ָלֶהם ְל ִיְשָׂרֵאל ְכֶּשָׁה ִייִתי נוֵֹתן ָלֶכם ֶאת ַהָמּן ָה ִייִתי נוֵֹתן ֹעֶמר ְלָכל
ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶכּםֲ ,הָדא הוּא ִדְכִתיב (שמות טז ,טז ֹ):עֶמר ַלֻגְּלֹגֶּלתְ ,וַﬠְכָשׁיו ֶשַׁאֶתּם נוְֹת ִנים ִלי ֶאת ָהֹעֶמר ֵאין ִלי ֶאָלּא ֹעֶמר ֶאָחד
ִמֻכְּלֶּכםְ ,ול ֹא עוֹד ֶאָלּא ֶשֵׁאינוֹ ֶשׁל ִחִטּים ֶאָלּא ֶשׁל ְשׂעוֹ ִריםְ ,לִפיָכ 5מֶשׁה ַמְזִהיר ֶאת ִיְשָׂרֵאל ְואוֵֹמר ָלֶהםַ :וֲהֵבאֶתם ֶאת
ֹעֶמר.

Connecting to the Land

14. Devarim 11:10-12

ִ֣כּי ָהָ֗אֶרץ ֲאֶ֨שׁר ַאָ֤תּה ָבא־ ָ֙שָׁמּ֙ה ְל ִרְשָׁ֔תּהּ ֣ל ֹא ְכֶ֤אֶרץ ִמְצַ֙ר ִי֙ם ִ֔הוא ֲאֶ֥שׁר ְיָצאֶ֖תם ִמָ֑שּׁם ֲאֶ֤שׁר ִתְּזַר֙ע ֶ ֽאת־ַז ְרֲﬠְ֔ €וִהְשׁ ִ֥קיָת ְבַרְגְל֖€
ְכּ ַ֥ג ן ַהָיּ ָֽרק׃
For the land that you are about to enter and possess is not like the land of Egypt from which you
have come. There the grain you sowed had to be watered by your own labors, like a vegetable
;garden
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ְוָהָ֗אֶרץ ֲאֶ֨שׁר ַאֶ֜תּם ֹעְב ִ֥רים ָ֙שָׁמּ֙ה ְל ִרְשָׁ֔תּהּ ֶ֥אֶרץ ָה ִ֖רים וְּבָקֹ֑ﬠת ִלְמַ֥טר ַהָשַּׁ֖מ ִים ִתְּשֶׁתּה־ ָ ֽמּ ִים׃
but the land you are about to cross into and possess, a land of hills and valleys, soaks up its water
from the rains of heaven.
ֶ֕אֶרץ ֲאֶשׁר־ ְיה ָ֥וה ֱא<ֶ֖היֹ €דּ ֵ֣רשׁ ֹאָ֑תהּ ָתִּ֗מיד ֵﬠיֵ֨ני ְיה ָ֤וה ֱא<ֶ֙היָ֙֔ €בּהּ ֵ ֽמֵרִשׁי֙ת ַהָשָּׁ֔נה ְוַ֖ﬠד ַאֲח ִ֥רית ָשׁ ָֽנה׃ )ס )
It is a land which the LORD your God looks after, on which the LORD your God always keeps
His eye, from year’s beginning to year’s end.

Connecting to Time

15. Ramban, Shmos 13:16

ובעבור כי הקב''ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר ,יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר
ראו עינינו ,ונעתיק הדבר אל בנינו ,ובניהם לבניהם ,ובניהם לדור אחרון והחמיר מאד בענין הזה כמו שחייב כרת
באכילת חמץ( שמות י״ב:ט״ו )ובעזיבת הפסח( במדבר ט יג ),והצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו באותות ובמופתים
על ידינו ועל בין עינינו ,ולכתוב אותו עוד על פתחי הבתים במזוזות ,ושנזכיר זה בפינו בבקר ובערב ,כמו שאמרו
(ברכות כא ).אמת ויציב דאורייתא ,ממה שכתוב( דברים טז ג )למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך,
ושנעשה סכה בכל שנה :
וכן כל כיוצא בהן מצות רבות זכר ליציאת מצרים והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא ישתכחו ,ולא יהיה
פתחון פה לכופר להכחיש אמונת האלהים .כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו ונתכוון בענינה כבר הודה בחדוש
העולם ובידיעת הבורא והשגחתו ,וגם בנבואה ,והאמין בכל פנות התורה ,מלבד שהודה שחסד הבורא גדול מאד על
עושי רצונו ,שהוציאנו מאותו עבדות לחירות וכבוד גדול לזכות אבותיהם החפצים ביראת שמו:

6

Rabbi Ya’akov Trump

