Counting the OMER, or Eating the OMER
How the Manna explains Mt. Sinai /shiur by Menachem Leibtag www.tanach.org
’A. The first mention of “omer” in relation to the ‘manna
/ Shmot 16:4

1. A test to prepare the nation for Matan Torah

אמר ה’ ֶאל-מ ֶֹּשהִ ,הנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר ָל ֶכם ֶל ֶחם ִמןַ -ה ָש ָמיִ ם; וְ יָ ָצא ָה ָעם
שמות פרק טז ד וַ י ֹּ ֶ
תֹור ִתי ִאם-לֹּא .ה וְ ָהיָ ה ַביֹום ַה ִש ִשי….
וְ ָל ְקטּו ְד ַבר-יֹום ְביֹומֹוְ ,ל ַמ ַען ֲאנַ ֶסּנּו ֲהי ֵֵלְך ְב ָ
2. Taking as much as one ‘needs’, but not on shabbat / 16:16-20

טז זֶ ה ַה ָּד ָּברֲ ,א ֶשר ִצוָּ ה ה’ִ ,ל ְקטו ִמ ֶמּנוִ ,איש ְל ִפי ָּא ְכלֹו :ע ֶֹמר לַ גֻּ לְ ג ֶֹלתִ ,מ ְס ַפר
יכםִ --איש לַ ֲא ֶשר ְב ָּא ֳהלֹוִ ,ת ָּקחו .יז וַ יַ ֲעׂשוֵ -כןְ ,ב ֵני יִ ְׂש ָּר ֵאל; וַ יִ ְל ְקטוַ ,ה ַמ ְר ֶבה וְ ַה ַמ ְמ ִעיט.
נַ ְפש ֵֹת ֶ

יח וַ יָּ מֹדו ָּבע ֶֹמר--וְ לֹא ֶה ְע ִדיף ַה ַמ ְר ֶבה ,וְ ַה ַמ ְמ ִעיט לֹא ֶה ְח ִסירִ :איש לְ ִפיָּ -א ְכלֹו ,לָּ ָּקטו…
3. An ‘omer’ of the manna – next to the “luchot ha’brit” /16:33-34

אמר מ ֶֹשה ֶאלַ -א ֲהר ֹןַ ,קח ִצנְ ֶצנֶ ת ַא ַחת ,וְ ֶתןָּ -ש ָּמה ְמלֹאָּ -הע ֶֹמרָּ ,מן; וְ ַהּנַ ח אֹתֹו ִל ְפנֵ י
לג וַ י ֹ ֶ
ה’ְ ,ל ִמ ְש ֶמ ֶרת ְלדֹר ֵֹת ֶיכם …
4. How much an ‘omer’ weighs; / 16:36

יפה הוא.
לו וְ ָּהע ֶֹמרֲ ,ע ִׂש ִרית ָּה ֵא ָּ
B. The 2nd mention of the “omer” -Counting from Pesach to Shavuot
–
Vayikra chapter 23:9-22

ויקרא פרק כג ט וַ יְ ַד ֵבר ה’ֶ ,אל-מ ֶֹּשה לֵ אמֹּר .י ַד ֵבר ֶאלְ -בנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ,וְ ָא ַמ ְר ָת ֲא ֵל ֶהםִ ,כי-
אשית
אתם ֶאת-ע ֶֹּמר ֵר ִ
ָתבֹּאּו ֶאלָ -ה ָא ֶרץ ֲא ֶשר ֲאנִ י נ ֵֹּתן ָל ֶכםְּ ,וק ַצ ְר ֶתם ֶאתְ -ק ִצ ָירּה--וַ ֲה ֵב ֶ
יפּנּו ..
ְק ִצ ְיר ֶכםֶ ,אלַ -הכ ֵֹּהן .יא וְ ֵהנִ יף ֶאתָ -הע ֶֹּמר לִ ְפנֵ י ה’ִ ,ל ְרצֹּנְ ֶכם; ִמ ָמ ֳח ַרתַ ,ה ַש ָבת ,יְ נִ ֶ

נּופה..
יא ֶכםֶ ,את-ע ֶֹּמר ַה ְת ָ
…טו ְּוס ַפ ְר ֶתם ָל ֶכםִ ,מ ָמ ֳח ַרת ַה ַש ָבתִ ,מיֹום ֲה ִב ֲ
עֹולם
אכת ֲעב ָֹּדה ,לֹּא ַת ֲעשּוֻ :ח ַקת ָ
אתם ְב ֶע ֶצם ַהיֹום ַהזֶ הִ ,מ ְק ָרא-ק ֶֹּדש יִ ְהיֶ ה ָל ֶכםָ --כלְ -מ ֶל ֶ
ּוק ָר ֶ
כא ְ

מֹושב ֵֹּת ֶיכםְ ,לדֹּר ֵֹּת ֶיכם .
ְב ָכלְ -

כב ְּוב ֻק ְצ ְר ֶכם ֶאתְ -ק ִציר ַא ְר ְצ ֶכם ,לֹּאְ -ת ַכ ֶלה ְפ ַאת ָש ְדָך ְב ֻק ְצ ֶרָך ,וְ ֶל ֶקט ְק ִצ ְירָך ,לֹּא ְת ַל ֵקט;
יכם.
ֹלה ֶ
ֶל ָענִ י וְ ַלגֵ ר ַת ֲעזֹּב א ָֹּתםֲ ,אנִ י ה’ ֱא ֵ
C. Remembering to forget the ‘omer’ / Devarim 24:19

יט כִּ י ִּת ְקצר ְק ִּצ ְירָך ְב ָׂש ֶדָך וְ ָׁשכַ ְח ָׁת עֹמֶ ר בַּ ָׂש ֶדהֹ ,לא תָׂ ׁשּוב לְ ַּק ְחּתוַּ --לגֵּר
ַּליָׂתום וְ לַָׂאלְ מָׂ נָׂה ,יִּ ְהיֶה :לְ מַּ עַּ ן יְ בָׂ ֶרכְ ָך ה’ אֱ ֹלהֶ יָך ,בְ כל מַּ ע ֲֵּשה י ֶָׂדיָך .

D. The word “omer” in Megillat Rut- 2:5-15 /what the poor collect

קֹוצ ִריםְ :ל ִמיַ ,הּנַ ֲע ָּרה ַהזֹאת .ו וַ יַ ַעןַ ,הּנַ ַער ַהּנִ ָּצב ַעל-
אמר ב ַֹעז ְלנַ ֲערֹוַ ,הּנִ ָּצב ַעלַ -ה ְ
ה וַ י ֹ ֶ
מֹואב .
מֹוא ִביָּ ה ִהיאַ ,ה ָּש ָּבה ִעם-נָּ ֳע ִמי ִמ ְש ֵדי ָּ
אמר :נַ ֲע ָּרה ֲ
קֹוצ ִרים--וַ י ֹ ַ
ַה ְ

אמרֲ ,א ַל ֳק ָּטהּ-נָּ א וְ ָּא ַס ְפ ִתי
ז וַ ת ֹ ֶ

קֹוצ ִרים; וַ ָּתבֹוא וַ ַת ֲעמֹודֵ ,מ ָּאז
ָּב ֳע ָּמ ִריםַ ,א ֲח ֵריַ ,ה ְ

ַהב ֶֹקר וְ ַעדַ -ע ָּתה--זֶ ה ִש ְב ָּתּה ַה ַביִ תְ ,מ ָּעט….

טו וַ ָּת ָּקםְ ,ל ַל ֵקט; וַ יְ ַצו ב ַֹעז ֶאת-נְ ָּע ָּריו ֵלאמֹר ,גַ ם ֵבין ָּה ֳע ָּמ ִרים

ימוה.
ְתלַ ֵקט--וְ לֹא ַת ְכ ִל ָּ

E. How & why to celebrate Shavuot, according to Devarim 16:9-12

ט ִש ְב ָּעה ָּש ֻּבעֹתִ ,ת ְס ָּפרָּ -לְךֵ :מ ָּה ֵחל ֶח ְר ֵמשַ ,ב ָּק ָּמהָּ ,ת ֵחל ִל ְספֹרִ ,ש ְב ָּעה ָּש ֻּבעֹות .
וב ֶתָך
ובנְ ָך ִ
ֹלהיָךַ ,א ָּתה ִ
ֹלהיָך …יא וְ ָּׂש ַמ ְח ָּת ִל ְפנֵ י ה’ ֱא ֶ
ית ַחג ָּש ֻּבעֹות ,לַ יהוָּ ה ֱא ֶ
י וְ ָּע ִׂש ָּ
וְ ַע ְב ְדָך וַ ֲא ָּמ ֶתָך ,וְ ַה ֵלוִ י ֲא ֶשר ִב ְש ָּע ֶריָך ,וְ ַהגֵ ר וְ ַהיָּ תֹום וְ ָּה ַא ְל ָּמנָּ ה ֲא ֶשר ְב ִק ְר ֶבָך--

ית ְב ִמ ְצ ָּריִם…
ֹלהיָךְ ,ל ַש ֵכן ְשמֹוָּ ,שם .יב וְ זָּ ַכ ְר ָּתִ ,כיֶ -ע ֶבד ָּהיִ ָּ
ַב ָּמקֹוםֲ ,א ֶשר יִ ְב ַחר ה’ ֱא ֶ
F . Reason for ‘manna’ according to Moshe Rabeinu in Devarim 8:1-5
ֹלהיָך זֶ ה ַא ְר ָב ִעים ָשנָ הַ --ב ִמ ְד ָברְ :ל ַמ ַען ַעּנ ְֹּתָך
הֹול ְיכָך ה’ ֱא ֶ
ב וְ זָ ַכ ְר ָת ֶאתָ -כלַ -ה ֶד ֶרְךֲ ,א ֶשר ִ
ְלנַ ס ְֹּתָךָ ,ל ַד ַעת ֶאתֲ -א ֶשר ִב ְל ָב ְבָך ֲה ִת ְשמֹּר ִמ ְצו ָֹּתוִ -אםל ֹּא

ֶאת

.ג וַ יְ ַעּנְ ָך ,וַ יַ ְר ִע ֶבָך ,וַ יַ ֲא ִכלְ ָך

יעָךִ ,כי לֹּא ַעלַ -ה ֶל ֶחם ְל ַבדֹו יִ ְחיֶ ה
הֹוד ֲ
ַה ָמן ֲא ֶשר ל ֹּא-יָ ַד ְע ָת ,וְ ל ֹּא יָ ְדעּון ֲאב ֶֹּתיָךְ :ל ַמ ַען ִ

ָה ָא ָדם..
ה וְ יָ ַד ְע ָתִ ,עםְ -ל ָב ֶבָך:

ִכיַ ,כ ֲא ֶשר יְ י ֵַסר ִאיש

ֹלהיָך ְמיַ ְס ֶרךָ .
ֶאתְ -בנֹו ,ה’ ֱא ֶ

G. The mitzvah of Hakhel in Devarim 31:10/ to relive Matan Torah
ל”א

אֹותם לֵ אמֹרִ :מ ֵקץ ֶש ַבע ָּשנִ יםְ ,במ ֵֹעד ְשנַ ת ַה ְש ִמ ָּטהְ --ב ַחג ַה ֻּסכֹות.
.י וַ יְ ַצו מ ֶֹשהָּ ,

 .יב ַה ְק ֵהל ֶאתָּ -ה ָּעםָּ ,ה ֲאנָּ ִשים וְ ַהּנָּ ִשים וְ ַה ַטף ,וְ גֵ ְרָךֲ ,א ֶשר ִב ְש ָּע ֶריָךְ --ל ַמ ַען י ְִש ְמעו
תֹורה ַהזֹאת… .
יכם ,וְ ָּש ְמרו ַל ֲעׂשֹותֶ ,אתָּ -כלִ -ד ְב ֵרי ַה ָּ
ֹלה ֶ
ְול ַמ ַען יִ ְל ְמדו ,וְ ְיָּראו ֶאת-ה’ ֱא ֵ
H. The shemitta cycle in Vayikra 25:1-6 – Preparation for Hakhel:

ויקרא פרק כה א וַ יְ ַד ֵבר ה’ ֶאל-מ ֶֹּשהְ ,ב ַהר ִסינַ י לֵ אמֹּר ....ג ֵשש ָשנִ ים ִתזְ ַרע ָש ֶדָך…
יעתַ ,ש ַבת ַש ָבתֹון יִ ְהיֶ ה ָל ָא ֶרץַ --ש ָבת ,לַ יהוָ הָ :ש ְדָך לֹּא ִתזְ ָרע ,וְ ַכ ְר ְמָך
ּוב ָשנָ ה ַה ְש ִב ִ
ד ַ
לֹּא ִתזְ מֹּר..
תֹוש ְבָך…
ּול ָ
ו וְ ָהיְ ָתה ַש ַבת ָה ָא ֶרץ ָל ֶכםְ ,ל ָא ְכ ָלה--לְ ָך ּולְ ַע ְב ְדָך וְ לַ ֲא ָמ ֶתָך וְ לִ ְש ִכ ְירָך ְ

