
Shavuot – 

Are we celebrating 'weeks', wheat, or Matan Torah? 
     Source sheet for shiur by Menachem Leibtag 
 

Part I  - The connection between  omer, shmita & Har Sinai 

Summary of first two shiurim 

A.  Note Devarim 4:9-10 

ֶמר ְלָך ּוְשֹמר ַנְפְשָך ְמֹאד,   ט ַרק ִהשָּׁ
ִרים ֲאֶשר-ִתְשַכח ֶאת-ֶפן אּו  - ַהְדבָּׁ רָּׁ

ְבָך, ֹכל, ְיֵמי  -ֵעיֶניָך ּוֶפן יָּׁסּורּו ִמְלבָּׁ
ֶניָך.ַחיֶ  ֶניָך, ְוִלְבֵני בָּׁ ם ְלבָּׁ  יָך; ְוהֹוַדְעתָּׁ

9 Only take heed to thyself, and 
keep thy soul diligently, lest thou 
forget the things which thine eyes 
saw, and lest they depart from thy 
heart all the days of thy life; but 
make them known unto thy children 
and thy children's children; 

ה    י ַמְדתָּׁ ִלְפֵני ְיהוָּׁ יֹום, ֲאֶשר עָּׁ
ה ֵאַלי   ֱאֹלֶהיָך ְבֹחֵרב, ֶבֱאֹמר ְיהוָּׁ

ְוַאְשִמֵעם   ָהָעם,-ִלי ֶאת-ַהְקֶהל
י:-ֶאת רָּׁ ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה  ֲאֶשר    ְדבָּׁ

ַהָיִמים ֲאֶשר ֵהם ַחִיים  -ֹאִתי, ָכל
 . ְבֵניֶהם, ְיַלֵמדּון -ָהֲאָדָמה, ְוֶאת -ַעל

10 the day that thou stoodest before 
the LORD thy God in Horeb, when 
the LORD said unto me: 'Assemble 
Me the people, and I will make 
them hear My words that they may 
learn to fear Me all the days that 
they live upon the earth, and that 
they may teach their children.' 

 

B. 31:9-14 / The laws of Hakhel every SEVEN years ! 

ה ַהזֹאת,  -ַוִיְכֹתב ֹמֶשה, ֶאת  ט ַהתֹורָּׁ
ּה ֶאל ַהֹכֲהִנים ְבֵני ֵלִוי, ַהֹנְשִאים  -ַוִיְתנָּׁ

ה; ְוֶאל-ֶאת ל-ֲארֹון ְבִרית ְיהוָּׁ ִזְקֵני,  -כָּׁ
ֵאל.   ִיְשרָּׁ

9 And Moses wrote this law, and 
delivered it unto the priests the 
sons of Levi, that bore the ark of 
the covenant of the LORD, and 
unto all the elders of Israel. 

ם ֵלאֹמר  י ִמֵקץ     :ַוְיַצו ֹמֶשה, אֹותָּׁ
--ֶשַבע ָשִנים, ְבֹמֵעד ְשַנת ַהְשִמָטה

כֹות.   ְבַחג ַהסֻּ

10 And Moses commanded 
them, saying: 'At the end of 
every seven years, in the set 
time of the year of release, in the 
feast of tabernacles, 

ל  יא אֹות ֶאת-ְבבֹוא כָּׁ ֵאל, ֵלרָּׁ ְפֵני  -ִיְשרָּׁ
קֹום, ֲאֶשר   ה ֱאֹלֶהיָך, ַבמָּׁ ְיהוָּׁ

ר: א ֶאת  ִיְבחָּׁ ה ַהזֹאת, ֶנֶגד  -ִתְקרָּׁ ַהתֹורָּׁ
ל ֵאל-כָּׁ ְזֵניֶהם. --ִיְשרָּׁ  ְבאָּׁ

11 when all Israel is come to 
appear before the LORD thy 
God in the place which He shall 
choose, thou shalt read this law 
before all Israel in their hearing. 



ִשים ָהָעם-ַהְקֵהל ֶאת  יב ֲאנָּׁ , הָּׁ
ֶריָך  ִשים ְוַהַטף, ְוֵגְרָך, ֲאֶשר ִבְשעָּׁ --ְוַהנָּׁ

  ְוָיְראּו ְלַמַען ִיְשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו,
ְמרּו ַלֲעשֹות,  -ֶאת ה ֱאֹלֵהיֶכם, ְושָּׁ ְיהוָּׁ
ל-ֶאת ה ַהזֹאת. -כָּׁ  ִדְבֵרי ַהתֹורָּׁ

12 Assemble the people, the 
men and the women and the 
little ones, and thy stranger that 
is within thy gates, that they 
may hear, and that they may 
learn, and fear the LORD your 
God, and observe to do all the 
words of this law; 

עּו, ִיְשְמעּו  ָיְד -ּוְבֵניֶהם ֲאֶשר לֹא  יג
ה -, ֶאתְלִיְרָאה --ְוָלְמדּו ְיהוָּׁ

ל   ֱאֹלֵהיֶכם: ַהיִָּׁמים, ֲאֶשר ַאֶתם  -כָּׁ
ה, ֲאֶשר ַאֶתם ֹעְבִרים  -ַחִיים ַעל מָּׁ ֲאדָּׁ הָּׁ

ּה.-ֶאת ה, ְלִרְשתָּׁ מָּׁ  }פ{   ַהַיְרֵדן שָּׁ

13 and that their children, who 
have not known, may hear, and 
learn to fear the LORD your 
God, as long as ye live in the 
land whither ye go over the 
Jordan to possess it.' {P} 

 

C. Vayikra 25:1-5   / between shmitta & Har Sinai ! 

ה ֶאל  א  ֹמֶשה,  -ַוְיַדֵבר ְיהוָּׁ
 .ְבַהר ִסיַני ֵלאֹמר

1 And the LORD spoke unto Moses 
in mount Sinai, saying: 

ַמְרתָּׁ  - ַדֵבר ֶאל  ב ֵאל, ְואָּׁ ְבֵני ִיְשרָּׁ
ֹבאּו ֶאל ֶרץ, ֲאֶשר  -ֲאֵלֶהם, ִכי תָּׁ אָּׁ הָּׁ

ֶכם ֶרץ,  --ֲאִני ֹנֵתן לָּׁ אָּׁ ה הָּׁ ְבתָּׁ ְושָּׁ
ה.  ת ַליהוָּׁ  ַשבָּׁ

2 Speak unto the children of Israel, 
and say unto them: When ye come 
into the land which I give you, then 
shall the land keep a sabbath unto 
the LORD. 

ִנים ִתְזַרעשֵ   ג ֶדָך, ְוֵשש   ש שָּׁ שָּׁ
, ֶאת ַסְפתָּׁ ִנים ִתְזֹמר ַכְרֶמָך; ְואָּׁ - שָּׁ

ּה.  תָּׁ  ְתבּואָּׁ

3 Six years thou shalt sow thy field, 
and six years thou shalt prune thy 
vineyard, and gather in the produce 
thereof. 

ּוַבָשָנה ַהְשִביִעת, ַשַבת   ד
ַשָבת, --ַשָבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ

 .ָשְדָך לֹא ִתְזָרע, ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזֹמר  ַליהָוה: 

4 But in the seventh year shall be a 
sabbath of solemn rest for the land, 
a sabbath unto the LORD; thou 
shalt neither sow thy field, nor 
prune thy vineyard. 

ְוָהְיָתה ַשַבת ָהָאֶרץ ָלֶכם,   ו
ֶתָך;--ְלָאְכָלה   ְלָך, ּוְלַעְבְדָך ְוַלֲאמָּׁ

ְך. וְ  ִרים, ִעמָּׁ ְבָך, ַהגָּׁ  ִלְשִכיְרָך, ּוְלתֹושָּׁ

6 And the sabbath-produce of the 
land shall be for food for you: for 
thee, and for thy servant and for thy 
maid, and for thy hired servant and 
for the settler by thy side that 
sojourn with thee; 

 

  



 

PART TWO  If  Chumash was our only source 
  
 

A.  Shmot 23:13-19  - first mention of Shavuot 
י ַצִדיִקים ח ף ִדְברֵּ ר ִפְקִחים ִויַסלֵּ ַחד ְיַעוֵּ ח ִכי ַהשֹׁ ַחד ֹלא ִתקָּ  :ְושֹׁ
ת ט ם אֶּ ם ְיַדְעתֶּ ץ ְוַאתֶּ ש ַהגֵּר ִכי-ְוגֵּר ֹלא ִתְלחָּ ִים-נֶּפֶּ ץ ִמְצרָּ רֶּ ם ְבאֶּ  :גִֵּרים ֱהִייתֶּ
ת י ִנים ִתְזַרע אֶּ ש שָּ ת-ְושֵּ ָך ְוָאַסְפתָּ אֶּ ּה-ַאְרצֶּ  :ְתבוָאתָּ
ן אי  ה כֵּ דֶּ אַכל ַחַית ַהשָּ ם תֹׁ ָך ְוִיְתרָּ נֵּי ַעמֶּ ְביֹׁ ּה ְוָאְכלו אֶּ ה וְנַטְשתָּ נָּ -ְוַהְשִביִעת ִתְשְמטֶּ

ָך  ה ְלַכְרְמָך ְלזֵּיתֶּ  :ַתֲעשֶּ
ָך וְ  בי  רֶּ ְרָך ַוֲחמֹׁ ת ְלַמַען יָּנוַח שוֹׁ ם ַהְשִביִעי ִתְשבֹׁ יָך וַביוֹׁ ה ַמֲעשֶּ ת יִָּמים ַתֲעשֶּ שֶּ ש שֵּ פֵּ ִינָּ

ן ְתָך ְוַהגֵּר-בֶּ  :ֲאמָּ
ר גי  ל ֲאשֶּ רו -וְבכֹׁ מֵּ ם ִתשָּ יכֶּ  ָאַמְרִתי ֲאלֵּ

ם  ִריםְושֵּ ַמע ַעל ֱאֹלִהים ֲאחֵּ  :ִפיָך-ֹלא ַתְזִכירו ֹלא ִישָּ

ג  די  חֹׁ ִלים תָּ לש ְרגָּ ה ִלישָּ נָּ  :ַבשָּ
ת וט  אַכל ַמּצוֹׁ -אֶּ ר ִשְבַעת יִָּמים תֹׁ ש ַחג ַהַמּצוֹׁת ִתְשמֹׁ דֶּ ד חֹׁ עֵּ ר ִצִויִתָך ְלמוֹׁ ת ַכֲאשֶּ

ָאִביב ִכי ִים ְוֹלא-הָּ אתָּ ִמִמְצרָּ ם-בוֹׁ יָּצָּ יקָּ ַני רֵּ או פָּ  :יֵּרָּ

ה  זט  דֶּ ר ִתְזַרע ַבשָּ יָך ֲאשֶּ י ַמֲעשֶּ ִציר ִבכורֵּ  ְוַחג ַהקָּ
ת  ה ְבָאְסְפָך אֶּ נָּ את ַהשָּ ָאִסף ְבצֵּ יָך ִמן-ְוַחג הָּ ה-ַמֲעשֶּ דֶּ  :ַהשָּ

לשָּ  זי  ה כָּ אֶּ ה יֵּרָּ נָּ ִמים ַבשָּ ל-לש ְפעָּ ה- ְזכוְרָך אֶּ ן ְיהוָֹּׁ ָאדֹׁ  :ְפנֵּי הָּ
 

Note – all three AGRICULTURAL 

 Note also repeat after chet ha’egel in Shmot 34: 

ה ְלָך  בכ  ת ַתֲעשֶּ ֻבעֹׁ י ְקִציר ִחִטים  ְוַחג שָּ  ִבכורֵּ
נָּה  ָאִסיף ְתקוַפת ַהשָּ  :ְוַחג הָּ

ל ג כ ה כָּ אֶּ ה יֵּרָּ נָּ ִמים ַבשָּ לש ְפעָּ ת-שָּ ל-ְזכוְרָך אֶּ אֵּ י ִיְשרָּ ה ֱאֹלהֵּ ן ְיהוָֹּׁ ָאדֹׁ  :ְפנֵּי הָּ

  



B.  Devarim 16:9-12  - also only shalosh regalim 

Bamidbar 28:26-31  - details of korban Musaf 

  

C.  Vayikra chapter 23 -  main source 
 First note how counting omer is an INSERT 

 

ר ְיהָוה א אֹמר ֶאל ַוְיַדבֵּ ר ֶאל ב: ֹמֶשה לֵּ ל ַדבֵּ י ִיְשָראֵּ ְוָאַמְרָת  ְבנֵּ

ֶהם י ְיהָוה ֲאלֵּ י ֹקֶדש ֲאֶשר  מֹוֲעדֵּ ם  ִתְקְראּו ֹאָתם ִמְקָראֵּ ֶלה הֵּ  אֵּ

ֶשת ָיִמים ג:  מֹוֲעָדי ָעשֶ   שֵּ ְמָלאָכה    ָכל  ֹקֶדש  ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי ַשַבת ַשָבתֹון ִמְקָרא  ה ְמָלאָכהתֵּ

יֶכם ַשָבת ִהוא ַליהָוה  לֹא ַתֲעשּו:   : ְבֹכל מֹוְשֹבתֵּ
י ְיהָוה  ד ֶלה מֹוֲעדֵּ י ֹקֶדש  אֵּ  : ְבמֹוֲעָדם  ִתְקְראּו ֹאָתם  ֲאֶשר  ִמְקָראֵּ
ין ָהַעְרָבִים ְבַאְרָבָעה ָעָשר ַלֹחֶדש ָהִראשֹוןַבֹחֶדש  ה ּוַבֲחִמָשה  ו: ַליהָוה ֶפַסח   :בֵּ

לּו ִשְבַעת ָיִמים  ַליהָוה: ַחג ַהַמּצֹות ָעָשר יֹום ַלֹחֶדש ַהֶזה  ַבּיֹום ז: ַמּצֹות תֹאכֵּ

ְוִהְקַרְבֶתם ִאֶשה  ח:  לֹא ַתֲעשּו  ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה  ָכל  ִיְהֶיה ָלֶכם  ֹקֶדש  ִמְקָרא  ָהִראשֹון

  :ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעשּו ָכל ֹקֶדש ַבּיֹום ַהְשִביִעי ִמְקָרא ִשְבַעת ָיִמים ַליהָוה
 

ר ְיהָוה ט  אֹמר  ֶאל  ַוְיַדבֵּ ר ֶאל י:  ֹמֶשה לֵּ ל  ַדבֵּ י ִיְשָראֵּ ֶהם  ְבנֵּ ן ָלֶכם  ָתֹבאּו ֶאל ִכי  ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ אֶתם ֶאת  ְקִציָרּה  ּוְקַצְרֶתם ֶאת  ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ  ַוֲהבֵּ

אִשית ְקִציְרֶכם ן  ֶאל ֹעֶמר רֵּ ִניף ֶאת יא: ַהֹכהֵּ י ְיהָוה ְוהֵּ ן  ְיִניֶפּנּו ַהַשָבת ִמָמֳחַרת ִלְרֹצְנֶכם ָהֹעֶמר ִלְפנֵּ  ָהֹעֶמר ְביֹום ֲהִניְפֶכם ֶאת ַוֲעִשיֶתם יב: ַהֹכהֵּ

י ֶעְשֹרִנים ֹסֶלת ְבלּוָלה ַבֶשֶמן  יג: ַליהָוה ְשָנתֹו ְלֹעָלה  ֶכֶבש ָתִמים ֶבן  יַח ִניֹחַח  ִאֶשה ַליהָוה ּוִמְנָחתֹו ְשנֵּ ְוֶלֶחם ְוָקִלי   יד: ְרִביִעת ַהִהין  ְוִנְסֹכה ַיִין  רֵּ

יֶכם: ֶאת ַעד ֲהִביֲאֶכם ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה ַעד ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו יֶכם  ָקְרַבן ֱאלֹהֵּ יֶכם ֻחַקת עֹוָלם ְלֹדֹרתֵּ  ּוְסַפְרֶתם ָלֶכם טו   :             ְבֹכל ֹמְשֹבתֵּ

ְוִהְקַרְבֶתם   ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יֹום  ַעד ִמָמֳחַרת ַהַשָבת ַהְשִביִעת טז:  ְתִמיֹמת ִתְהֶייָנה  ֹותֶשַבע ַשָבת   ֹעֶמר ַהְתנּוָפה:  ֶאת  ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם  ִמָמֳחַרת ַהַשָבת

יֶכם ָתִביּאּו ֶלֶחם ְתנּוָפה יז: ַליהָוה ִמְנָחה ֲחָדָשה י ֶעְשֹרִנים ִממֹוְשֹבתֵּ ץ  ֹסֶלת ִתְהֶייָנה ְשַתִים ְשנֵּ ָאֶפיָנה:ָחמֵּ  ְוִהְקַרְבֶתם ַעל יח : ַליהָוה ִבכּוִרים  תֵּ

י ָשָנה  ַהֶלֶחם יִלם ְשָנִים:  ָבָקר ֶאָחד  ּוַפר ֶבן   ִשְבַעת ְכָבִשים ְתִמיִמם ְבנֵּ יֶהם  ַליהָוה  ִיְהיּו ֹעָלה    ְואֵּ יַח   ּוִמְנָחָתם ְוִנְסכֵּ ה רֵּ ַוֲעִשיֶתם  יט:  ִניֹחַח ַליהָוה  ִאשֵּ

י ָשָנה ְלַחָטאת ִעִזים ֶאָחד ִעירשְ  י ְכָבִשים ְבנֵּ ן ֹאָתם ַעל ֶלֶחם ַהִבֻכִרים ְתנּוָפה כ: ְלֶזַבח ְשָלִמים ּוְשנֵּ ִניף ַהֹכהֵּ י ְיהָוה ְוהֵּ י ַעל ִלְפנֵּ ֹקֶדש   ְכָבִשים ְשנֵּ

ן  ִיְהיּו ַליהָוה יֶכם ֻחַקת עֹוָלם ְבָכל  לֹא ַתֲעשּו: ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה ָכל ֹקֶדש ִיְהֶיה ָלֶכם ִמְקָרא ַהֶזהּוְקָראֶתם ְבֶעֶצם ַהּיֹום  כא:  ַלֹכהֵּ יֶכם מֹוְשֹבתֵּ  : ְלֹדֹרתֵּ

ט ְוֶלֶקט ְקִציְרךָ  ְתַכֶלה ְפַאת ָשְדָך ְבֻקְצֶרךָ  לֹא ְקִציר ַאְרְצֶכם ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת כב  ר ַתעֲ  לֹא ְתַלקֵּ יֶכם ֹזב ֹאָתםֶלָעִני ְוַלגֵּ  :  ֲאִני ְיהָוה ֱאלֹהֵּ

 
ר ְיהָוה כג אֹמר  ֶאל  ַוְיַדבֵּ ר ֶאל כד:  ֹמֶשה לֵּ ל  ַדבֵּ י ִיְשָראֵּ אֹמר:  ְבנֵּ ַבֹחֶדש ַהְשִביִעי     לֵּ

 ֲעֹבָדהְמֶלאֶכת    ָכל כה:  ֹקֶדש  ִמְקָרא  ִזְכרֹון ְתרּוָעה  ִיְהֶיה ָלֶכם ַשָבתֹון  ְבֶאָחד ַלֹחֶדש

ר ְיהָוה כו  :             ַליהָוה ְוִהְקַרְבֶתם ִאֶשה לֹא ַתֲעשּו אֹמר ֶאל ַוְיַדבֵּ : ֹמֶשה לֵּ

 ֹקֶדש ִיְהֶיה ָלֶכם ִמְקָרא הּוא יֹום ַהִכֻפִרים ֶבָעשֹור ַלֹחֶדש ַהְשִביִעי ַהֶזה ַאך   כז

יֶכם ֶאת ְוִעִּניֶתם ְבֶעֶצם  ְמָלאָכה לֹא ַתֲעשּו ְוָכל כח: ַליהָוה ְוִהְקַרְבֶתם ִאֶשה ַנְפֹשתֵּ

יֶכם  הּוא  ִכי יֹום ִכֻפִרים   ַהּיֹום ַהֶזה: ר ֲעלֵּ יֶכם  ְלַכפֵּ י ְיהָוה ֱאלֹהֵּ ַהֶּנֶפש   ִכי ָכל כט:  ִלְפנֵּ

ַעֶמיהָ  ְוִנְכְרָתה ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה ְתֻעֶּנה ֲאֶשר לֹא  ֲאֶשר ַתֲעֶשה ָכל ַהֶּנֶפש ְוָכל ל: מֵּ

 ְמָלאָכה  ָכל לא:  ִמֶקֶרב ַעָמּה  ַהֶּנֶפש ַהִהוא  ְוַהֲאַבְדִתי ֶאת  ַהּיֹום ַהֶזה  ְבֶעֶצם  ְמָלאָכה



יֶכם  לֹא ַתֲעשּו: יֶכם ֻחַקת עֹוָלם ְלֹדֹרתֵּ  ָלֶכםַשַבת ַשָבתֹון הּוא  לב: ְבֹכל ֹמְשֹבתֵּ

יֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ֶעֶרב ַעד ָבֶעֶרב ְבִתְשָעה ַלֹחֶדש ַנְפֹשתֵּ  : ִתְשְבתּו ַשַבְתֶכם ֶעֶרב מֵּ

 

ר ְיהָוה לג אֹמר ֶאל ַוְיַדבֵּ ר ֶאל לד: ֹמֶשה לֵּ ל ַדבֵּ י ִיְשָראֵּ אֹמר: ְבנֵּ ַבֲחִמָשה ָעָשר    לֵּ

 ִמְקָרא  ַבּיֹום ָהִראשֹון לה:  ַליהָוה  ִשְבַעת ָיִמיםַחג ַהֻסכֹות    ַהְשִביִעי ַהֶזה ַלֹחֶדש    יֹום 

ַבּיֹום  ַתְקִריבּו ִאֶשה ַליהָוה ִשְבַעת ָיִמים לו: לֹא ַתֲעשּו ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה ָכל ֹקֶדש

ְמֶלאֶכת  ָכל ֲעֶצֶרת ִהוא ְוִהְקַרְבֶתם ִאֶשה ַליהָוהֹקֶדש ִיְהֶיה ָלֶכם  ַהְשִמיִני ִמְקָרא

י ְיהָוה לז  :לֹא ַתֲעשּו ֲעֹבָדה ֶלה מֹוֲעדֵּ י   ֲאֶשר אֵּ ִתְקְראּו ֹאָתם ִמְקָראֵּ

יֹום   ְדַבר ֹעָלה ּוִמְנָחה ֶזַבח ּוְנָסִכים  ְלַהְקִריב ִאֶשה ַליהָוה  ֹקֶדש:

יֶכם ֹתת ְיהָוה ַשבְ  ִמְלַבד לח : ְביֹומֹו   ּוִמְלַבד ָכל  ּוִמְלַבד ַמְתנֹותֵּ

יֶכם ּוִמְלַבד ָכל יֶכם ִנְדרֵּ  :ַליהָוה  ֲאֶשר ִתְתנּו ִנְדֹבתֵּ

 
  ַחג   ָתֹחגּו ֶאת ְתבּוַאת ָהָאֶרץ   ְבָאְסְפֶכם ֶאת ַאך  ַבֲחִמָשה ָעָשר יֹום ַלֹחֶדש ַהְשִביִעי לט 

  ּוְלַקְחֶתם ָלֶכם ַבּיֹום ָהִראשֹון  מ:  ּוַבּיֹום ַהְשִמיִני ַשָבתֹון  ַבּיֹום ָהִראשֹון ַשָבתֹון  ָיִמיםִשְבַעת    ְיהָוה 

ץ ָהָדר ַכֹפת ְתָמִרים ץ ְפִרי עֵּ י ָעֹבת ַוֲעַנף עֵּ יֶכם ּוְשַמְחֶתם ָנַחל ְוַעְרבֵּ י ְיהָוה ֱאלֹהֵּ ִשְבַעת  ִלְפנֵּ

יֶכם  ִשְבַעת ָיִמים ַבָשָנה: ֶתם ֹאתֹו ַחג ַליהָוה ְוַחגֹ  מא :  ָיִמים ַבֹחֶדש ַהְשִביִעי   ֻחַקת עֹוָלם ְלֹדֹרתֵּ

ְשבּו מב: ָתֹחגּו ֹאתֹו ל ָהֶאְזָרח ָכל ִשְבַעת ָיִמים ַבֻסֹכת תֵּ ְשבּו ְבִיְשָראֵּ ְדעּו  ְלַמַען מג: ַבֻסֹכת יֵּ יֵּ

יֶכם ל ַבֻסכֹות הֹוַשְבִתי ֶאתִכי  ֹדֹרתֵּ י ִיְשָראֵּ ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ְבנֵּ ְיהָוה   ֲאִני  ְבהֹוִציִאי אֹוָתם מֵּ

יֶכם ר ֹמֶשה מד:  ֱאלֹהֵּ י ְיהָוה ֶאת ַוְיַדבֵּ י ֶאל ֹמֲעדֵּ ל ְבנֵּ  :  ִיְשָראֵּ

 

D.  Let’s study now our section in detail 

ה, ֶאל  ט  And the LORD spoke unto 9 ֹמֶשה ֵלאֹמר. -ַוְיַדֵבר ְיהוָּׁ
Moses saying: 

ַמְרתָּׁ ֲאֵלֶהם,  - ַדֵבר ֶאל  י ֵאל, ְואָּׁ ְבֵני ִיְשרָּׁ
ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם,  -ָתֹבאּו ֶאל-ִכי

-ַוֲהֵבאֶתם ֶאת--ְקִציָרּה-ּוְקַצְרֶתם ֶאת
 ַהֹכֵהן.-, ֶאלם ֵראִשית ְקִציְרכֶ ֹעֶמר 

10 Speak unto the children of 
Israel, and say unto them: When 
ye are come into the land which I 
give unto you, and shall reap the 
harvest thereof, then ye shall 
bring the sheaf of the first-fruits 
of your harvest unto the priest. 

ֹעֶמר ִלפְ -ְוֵהִניף ֶאת  יא ה, ִלְרֹצְנֶכם;  הָּׁ ֵני ְיהוָּׁ
 , ְיִניֶפנּו, ַהֹכֵהן. ִמָמֳחַרת, ַהַשָבת 

11 And he shall wave the sheaf 
before the LORD, to be accepted 
for you; on the morrow after the 
sabbath the priest shall wave it. 

ֹעֶמר, כֶ -ַוֲעִשיֶתם, ְביֹום ֲהִניְפֶכם ֶאת  יב ִמים הָּׁ ֶבש תָּׁ
ה.-ֶבן ה, ַליהוָּׁ תֹו ְלֹעלָּׁ  ְשנָּׁ

12 And in the day when ye wave the sheaf, ye 
shall offer a he-lamb without blemish of the first 
year for a burnt-offering unto the LORD. 



ה ַבֶשֶמן, ִאֶשה   יג תֹו ְשֵני ֶעְשֹרִנים ֹסֶלת ְבלּולָּׁ ּוִמְנחָּׁ
הַלי  ֵריַח ִניֹחַח; ְוִנְסֹכה ַיִין, ְרִביִעת ַהִהין.--הוָּׁ

13 And the meal-offering thereof shall be two 
tenth parts of an ephah of fine flour mingled with 
oil, an offering made by fire unto the LORD for a 
sweet savour; and the drink-offering thereof shall 
be of wine, the fourth part of a hin. 

ִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו, ַעד  יד ֶעֶצם ַהיֹום -ְוֶלֶחם ְוקָּׁ
ְרַבן ֱאֹלֵהיֶכם:-ַעד ֲהִביֲאֶכם, ֶאת--ַהֶזה ם   קָּׁ ֻחַקת עֹולָּׁ

 }ס{  ְלֹדֹרֵתיֶכם, ְבֹכל ֹמְשֹבֵתיֶכם.

14 And ye shall eat neither bread, nor 
parched corn, nor fresh ears, until this 
selfsame day, until ye have brought the 
offering of your God; it is a statute for 
ever throughout your generations in all 
your dwellings. {S}  

ּוְסַפְרֶתם ָלֶכם, ִמָמֳחַרת ַהַשָבת, ִמיֹום   טו
ֶשַבע    ָפה:ֹעֶמר ַהְתנּו- ֲהִביֲאֶכם, ֶאת

 .ַשָבתֹות, ְתִמיֹמת ִתְהֶייָנה

15 And ye shall count unto you 
from the morrow after the day of 
rest, from the day that ye brought 
the sheaf of the waving; seven 
weeks shall there be complete; 

ת ַהְשִביִעת, ִת   טז ֳחַרת ַהַשבָּׁ ְסְפרּו  ַעד ִממָּׁ
ה,   שָּׁ ה ֲחדָּׁ ֲחִמִשים יֹום; ְוִהְקַרְבֶתם ִמְנחָּׁ

ה.   ַליהוָּׁ

16 even unto the morrow after 
the seventh week shall ye 
number fifty days; and ye shall 
present a new meal-offering unto 
the LORD. 

ה,   יז ִביּאּו ֶלֶחם ְתנּופָּׁ ִממֹוְשֹבֵתיֶכם תָּׁ
ֵמץ --ִים ְשֵני ֶעְשֹרִניםְשתַ  ה, חָּׁ ֹסֶלת ִתְהֶיינָּׁ

ה: ֶפינָּׁ ה.   ֵתאָּׁ  ִבכּוִרים, ַליהוָּׁ

17 Ye shall bring out of your 
dwellings two wave-loaves of 
two tenth parts of an ephah; they 
shall be of fine flour, they shall 
be baked with leaven, for first-
fruits unto the LORD. 

ִשים  -ְוִהְקַרְבֶתם ַעל   יח ַהֶלֶחם, ִשְבַעת ְכבָּׁ
ה, ּוַפר ֶבן נָּׁ ד,  -ְתִמיִמם ְבֵני שָּׁ ר ֶאחָּׁ קָּׁ בָּׁ

ִים: ם    ְוֵאיִלם ְשנָּׁ תָּׁ ה, ּוִמְנחָּׁ ה, ַליהוָּׁ ִיְהיּו ֹעלָּׁ
ה. -ְוִנְסֵכיֶהם, ִאֵשה ֵריחַ   ִניֹחַח ַליהוָּׁ

18 And ye shall present with the 
bread seven lambs without 
blemish of the first year, and one 
young bullock, and two rams; 
they shall be a burnt-offering 
unto the LORD, with their meal-
offering, and their drink-
offerings, even an offering made 
by fire, of a sweet savour unto 
the LORD. 

את;  -ַוֲעִשיֶתם ְשִעיר  יט ד, ְלַחטָּׁ ִעִזים ֶאחָּׁ
 ּוְשֵני ְכָבִשים ְבֵני ָשָנה, ְלֶזַבח ְשָלִמים.

19 And ye shall offer one he-goat 
for a sin-offering, and two he-
lambs of the first year for a 
sacrifice of peace-offerings. 

ם ַעל ֶלֶחם ַהִבֻכִרים    כ ְוֵהִניף ַהֹכֵהן ֹאתָּׁ
ה, ַעל ה, ִלְפֵני ְיהוָּׁ ִשים; ֹקֶדש  -ְתנּופָּׁ ְשֵני, ְכבָּׁ

ה, ַלֹכֵהן.  ִיְהיּו ַליהוָּׁ

20 And the priest shall wave 
them with the bread of the first-
fruits for a wave-offering before 
the LORD, with the two lambs; 
they shall be holy to the LORD 
for the priest. 

ּוְקָראֶתם ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה,   כא
ְמֶלאֶכת -ָכל--ֹקֶדש ִיְהֶיה ָלֶכם-ִמְקָרא

ַקת עֹוָלם ְבָכל   ֲעֹבָדה, לֹא ַתֲעשּו: -חֻּ
 מֹוְשֹבֵתיֶכם, ְלֹדֹרֵתיֶכם.

21 And ye shall make 
proclamation on the selfsame 
day; there shall be a holy 
convocation unto you; ye shall 
do no manner of servile work; it 
is a statute for ever in all your 
dwellings throughout your 
generations. 



-ְקִציר ַאְרְצֶכם, לֹא-ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת  כב
ְדָך ְבֻקְצֶרָך, ְולֶ  ֶקט ְקִציְרָך,  ְתַכֶלה ְפַאת שָּׁ

; ֶלָעִני ְוַלֵגר ַתֲעֹזב ֹאָתם, ֲאִני לֹא ְתַלֵקט 
 }פ{   .ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם

22 And when ye reap the harvest 
of your land, thou shalt not 
wholly reap the corner of thy 
field, neither shalt thou gather 
the gleaning of thy harvest; thou 
shalt leave them for the poor, and 
for the stranger: I am the LORD 
your God. {P} 

 


