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A. “OMER” – something to count, or something to eat! 

 

1. Manna – as preparation for Mount Sinai  /Shmot 16:4 

ֹּאֶמר   פרק טז שמות   ַהָשָמִים-ֶלֶחם ִמןמֶֹּשה, ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם -ֶאל ’הד ַוי

ֹּא-ֲהֵיֵלְך ְבתֹוָרִתי ִאם ְלַמַען ֲאַנֶסּנּויֹום ְביֹומֹו, -ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְדַבר  ...ל
 

2. Taking as much as one ‘needs’, but not on shabbat / see 16:16-20 

ה ז   טז   ר ִצוָּ ר, ֲאש  בָּ ּנו, ’הה ַהדָּ ְכלֹו, ִלְקטו ִממ    :ִאיש ְלִפי אָּ

ת  ְלֹגל  ר ַלגֻּ ֹמדו  יח     …עֹמ  רַויָּ עֹמ  ה--בָּ ְעִדיף ַהַמְרב   …ְולֹא ה 

 3. An ‘omer’ of the manna – in the Holy of Hollies!  /see 16:33-34 

ל לג ה א  ר ֹמש  ןַאֲהרֹן, ַקח -ַויֹאמ  ת ַאַחת, ְות  נ  ה -ִצְנצ  מָּ ר-ְמלֹאשָּ עֹמ  ן;הָּ  , מָּ

ם’הִלְפֵני ְוַהַּנח ֹאתֹו   ת ְלדֹרֵֹתיכ  ר    …, ְלִמְשמ 

4. How much does an ‘omer’ weigh?   / see 16:36 

ה הוא לו ֵאיפָּ ר, ֲעִשִרית הָּ עֹמ   [ of an eifa 1/10 ]=עשרון   .ְוהָּ

   

B.  Counting the days - from Pesach till Shavuot – Vayikra chapter 23 

 [To remember the ‘manna’ when we harvest our own grain!]  

 :ְבֵני ִיְשָרֵאל, ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם-ַדֵבר ֶאל י  .מֶֹּשה ֵלאמֹּר-ֶאל, ’הַוְיַדֵבר  ט ויקרא פרק כג

 -ְקִציָרּה-ְקַצְרֶתם ֶאתָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני נֵֹּתן ָלֶכם, ּו-ָתבֹּאּו ֶאל-ִכי 

   .ַהכֵֹּהן-ֵראִשית ְקִציְרֶכם, ֶאל עֶֹּמר-ַוֲהֵבאֶתם ֶאת-

 .., ְיִניֶפּנּוַהַשָבת ִמָמֳחַרתִלְרצְֹּנֶכם; , ’הָהעֶֹּמר ִלְפֵני -ְוֵהִניף ֶאת יא

 ּוְסַפְרֶתם ָלֶכם, ִמָמֳחַרת ַהַשָבת, טו 

  ..ּוָפהעֶֹּמר ַהְתנ-ִמיֹום ֲהִביֲאֶכם, ֶאת 



C. Remembering to forget the ‘omer’  / Devarim 24:19 

 When you gather your grain- think about the ‘other’ 

ֶדָך יט יְרָך ְבשָׂ ְקֹצר ְקצִּ י תִּ ַכְחתָׁ ֹעֶמר כִּ ְחּתֹו ְושָׁ ׁשּוב ְלקַּ ֶדה, לֹא תָׂ שָׂ ר --בַּ גֵּ לַּ
ְהֶיה: ה, יִּ נָׂ ְלמָׂ אַּ יָׂתֹום ְולָׂ ֶרְכָך   לַּ ן ְיבָׂ עַּ ה יֶָׂדיָך ’הְלמַּ ֲעשֵּ   .ֱאֹלֶהיָך, ְבֹכל מַּ

 

D. Reason for ‘manna’ according to Moshe Rabeinu in Devarim 8:1-18 

 To PREPARE you for the spiritual dangers of prosperity! 

 ַבִמְדָבר ֶזה ַאְרָבִעים ָשָנה …ַהֶדֶרְך, ֲאֶשר הֹוִליְכָך-ָכל-ְוָזַכְרָת ֶאת ב

 …ֲאֶשר ִבְלָבְבָך -ָלַדַעת ֶאת ְלַנסְֹּתָך,ְלַמַען ַעּנְֹּתָך   

ֹּא ַהָמן ַוַיֲאִכְלָך ֶאתַוְיַעְּנָך, ַוַיְרִעֶבָך,  ג ֹּא ָיְדעּון ָיַדְעָת -ֲאֶשר ל , ְול

ֹּא ַעל ְלַמַען הֹוִדיֲעָך,  ֲאבֶֹּתיָך:  ..ַהֶלֶחם ְלַבדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם-ִכי ל

 …ִתְשַכח -ִהָשֶמר ְלָך ֶפן יא…ֶאֶרץ טֹוָבה-ֱאֹלֶהיָך, ְמִביֲאָך ֶאל ’הִכי  ז

  ַהֶזה לַהַחיִ -כִֹּחי ְועֶֹּצם ָיִדי, ָעָשה ִלי ֶאת  :ְוָאַמְרָת, ִבְלָבֶבָך יז

 ִכי הּוא ַהּנֵֹּתן ְלָך כַֹּח, ַלֲעשֹות ָחִיל--ֱאֹלֶהיָך ’ה-, ֶאתְוָזַכְרָת  יח .

 

E. The mitzvah of Hakhel in Devarim 31:10-14/ to relive Matan Torah 

ם ֵלאֹמר: י  .א”ל ה, אֹותָּ ִנים,   ַוְיַצו ֹמש  ַבע שָּ ְבֹמֵעד ְשַנת ִמֵקץ ש 

ה ּכֹותבְ --ַהְשִמטָּ ת יב   .  .ַחג ַהסֻּ ם-ַהְקֵהל א  עָּ ְלַמַען ִיְשְמעו וְלַמַען -- …הָּ

ת ְראו א  ם ’ה-ִיְלְמדו, ְויָּ ְמרו ַלֲעשֹות, ֱאֹלֵהיכ  ת, ְושָּ ל-א  ה-ּכָּ  … .ַהזֹאת ִדְבֵרי ַהּתֹורָּ

 

F. The shemitta cycle in Vayikra 35:1-7- Preparation for Hakhel 

 The only commandment introduced with phrase: ‘beHAR SINAI’! 

  ....ְבַהר ִסיַני ֵלאמֹּרמֶֹּשה, -ֶאל ’הא ַוְיַדֵבר   ויקרא פרק כה

ד ּוַבָשָנה ַהְשִביִעת, ַשַבת ַשָבתֹון ִיְהֶיה   …ָשֶדָך ֵשש ָשִנים ִתְזַרעג 

ֹּא ִתְזָרע ָשְדָך  ַליהָוה: ַשָבת,--ָלָאֶרץ  …ל

 … ּוְלַעְבְדָך ְוַלֲאָמֶתָך ְלָך--ָלֶכם, ְלָאְכָלהו ְוָהְיָתה ַשַבת ָהָאֶרץ    .


