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A. The first mention of “omer” in relation to the ‘manna’  
1. A test to prepare the nation for Matan Torah   / Shmot 16:4 

ֹּאֶמר   שמות פרק טז ; ְוָיָצא ָהָעם ַהָשָמִים-ֶלֶחם ִמןַמְמִטיר ָלֶכם מֶֹּשה, ִהְנִני -ֶאל ’הד ַוי

ֹּא-ְלַמַען ֲאַנֶסּנּו ֲהֵיֵלְך ְבתֹוָרִתי ִאםיֹום ְביֹומֹו, -ְוָלְקטּו ְדַבר  .…ה ְוָהָיה ַביֹום ַהִשִשי  .ל

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

ר, ֲאֶש  טז   בָּ ה ֶזה ַהדָּ ְכלֹו, ִלְקטו ִמֶמּנו, ’הר ִצוָּ ְלֹגֶלת  :ִאיש ְלִפי אָּ , ִמְסַפר עֶֹמר ַלגֻּ

חו.--ַנְפשֵֹתיֶכם ֳהלֹו, ִתקָּ ֵאל; ַוִיְלְקטו, ַהַמְרֶבה ְוַהַמְמִעיט.-ַוַיֲעׂשו יז  ִאיש ַלֲאֶשר ְבאָּ    ֵכן, ְבֵני ִיְׂשרָּ

ֹמדו  יח   עֶֹמרַויָּ טו-ִאיש ְלִפי  ֶהְעִדיף ַהַמְרֶבה, ְוַהַמְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר: ְולֹא--בָּ קָּ ְכלֹו, לָּ  …אָּ

 3. An ‘omer’ of the manna – next to the “luchot ha’brit” /16:33-34 

ה -ַאֲהרֹן, ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת, ְוֶתן-ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל לג מָּ עֶֹמר-ְמלֹאשָּ ן; ְוַהַּנח ֹאתֹו הָּ ְפֵני לִ , מָּ

  …, ְלִמְשֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם’ה

4. How much an ‘omer’ weighs;  / 16:36 

עֶֹמר לו ה הואְוהָּ ֵאיפָּ  ., ֲעִׂשִרית הָּ

 

B. The 2nd mention of the “omer”  -Counting from Pesach to Shavuot 

–         Vayikra chapter 23:9-22 

-ְבֵני ִיְשָרֵאל, ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם, ִכי-ר ֶאלַדבֵ  י  .מֶֹּשה ֵלאמֹּר-, ֶאל’הַוְיַדֵבר  ט ויקרא פרק כג

ֵראִשית  עֶֹּמר-ַוֲהֵבאֶתם ֶאת--ְקִציָרּה-ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני נֵֹּתן ָלֶכם, ּוְקַצְרֶתם ֶאת-ָתבֹּאּו ֶאל

   ..ת, ְיִניֶפּנּו, ִלְרצְֹּנֶכם; ִמָמֳחַרת, ַהַשבָ ’הָהעֶֹּמר ִלְפֵני -ְוֵהִניף ֶאת יא  .ַהכֵֹּהן-ְקִציְרֶכם, ֶאל

 ..עֶֹּמר ַהְתנּוָפה-ִמיֹום ֲהִביֲאֶכם, ֶאתּוְסַפְרֶתם ָלֶכם, ִמָמֳחַרת ַהַשָבת,  טו …

ֹּא ַתֲעשּו:-ָכל--קֶֹּדש ִיְהֶיה ָלֶכם-ּוְקָראֶתם ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה, ִמְקָרא כא  ֻחַקת עֹוָלם   ְמֶלאֶכת ֲעבָֹּדה, ל

   .ְלדֹּרֵֹּתיֶכםמֹוְשבֵֹּתיֶכם, -ְבָכל

ֹּא-ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת כב ֹּא ְתַלֵקט-ְקִציר ַאְרְצֶכם, ל ; ְתַכֶלה ְפַאת ָשְדָך ְבֻקְצֶרָך, ְוֶלֶקט ְקִציְרָך, ל

   .ֱאֹלֵהיֶכם ’הֶלָעִני ְוַלֵגר ַתֲעזֹּב אָֹּתם, ֲאִני 

 

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

ְקצ   יט י תִּ ֶדָך כִּ יְרָך ְבשָׂ ַכְחתָׁ ֹעֶמר ר ְקצִּ ְחּתו  ְושָׁ ׁשּוב ְלקַּ ֶדה, ֹלא תָׂ שָׂ ר --בַּ גֵּ לַּ
ְהֶיה: נָׂה, יִּ יָׂתו ם ְולַָׂאְלמָׂ ֶרְכָך   לַּ ן ְיבָׂ עַּ ֶדיָך ’הְלמַּ ה יָׂ ֲעשֵּ   .ֱאֹלֶהיָך, ְבכ ל מַּ



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

ב ַעלַויֹאֶמר בַֹעז ְלַנעֲ  ה  ה ַהזֹאת  ַהקֹוְצִרים:-רֹו, ַהִּנצָּ ב ַעל ו  .ְלִמי, ַהַּנֲערָּ -ַוַיַען, ַהַּנַער ַהִּנצָּ

ה ִעם  ַויֹאַמר:--ַהקֹוְצִרים בָּ ה ִהיא, ַהשָּ ה מֹוֲאִביָּ ב-ַנֲערָּ ֳעִמי ִמְשֵדי מֹואָּ    .נָּ

הַותֹאֶמר,  ז ִרים,-ֲאַלֳקטָּ ֳעמָּ ַסְפִתי בָּ א ְואָּ ז  ּנָּ בֹוא ַוַתֲעמֹוד, ֵמאָּ ַאֲחֵרי, ַהקֹוְצִרים; ַותָּ

ה-ַהבֶֹקר ְוַעד ט--ַעתָּ ּה ַהַבִית, ְמעָּ  .…ֶזה ִשְבתָּ

ם, ְלַלֵקט; ַוְיַצו בַֹעז ֶאת טו קָּ יו ֵלאֹמר, ַגם ֵבין -ַותָּ רָּ ִרים ְתַלֵקטְנעָּ ֳעמָּ  .ְולֹא ַתְכִלימוהָּ --הָּ

 

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

ר ט עֹת, ִתְספָּ בֻּ ה שָּ ְך:-ִשְבעָּ עֹות  לָּ בֻּ ה שָּ ֵחל ִלְסֹפר, ִשְבעָּ ה, תָּ מָּ ֵחל ֶחְרֵמש, ַבקָּ    .ֵמהָּ

ה ֱאֹלֶהיָך י עֹות, ַליהוָּ בֻּ ִׂשיתָּ ַחג שָּ ַמְחתָּ ִלְפֵני  יא  …ְועָּ ה וִבְנָך וִבֶתָך  ’הְוׂשָּ ֱאֹלֶהיָך, ַאתָּ

ֶתָך, ְועַ  ה ֲאֶשר ְבִקְרֶבָךְבְדָך ַוֲאמָּ נָּ ַאְלמָּ תֹום ְוהָּ ֶריָך, ְוַהֵגר ְוַהיָּ --ְוַהֵלִוי ֲאֶשר ִבְשעָּ

קֹום, ֲאֶשר ִיְבַחר  ם ’הַבמָּ , ִכי יב  .ֱאֹלֶהיָך, ְלַשֵכן ְשמֹו, שָּ ַכְרתָּ ִים-ְוזָּ ִייתָּ ְבִמְצרָּ  …ֶעֶבד הָּ

 

F . Reason for ‘manna’ according to Moshe Rabeinu in Devarim 8:1-5 

ְלַמַען ַעּנְֹּתָך   ַבִמְדָבר:--ֱאֹלֶהיָך ֶזה ַאְרָבִעים ָשָנה ’הַהֶדֶרְך, ֲאֶשר הֹוִליְכָך -ָכל-ְוָזַכְרָת ֶאת ב

ֹּאִאם-ָֹּתוֲאֶשר ִבְלָבְבָך ֲהִתְשמֹּר ִמְצו-ָלַדַעת ֶאת ְלַנסְֹּתָך, ַוַיֲאִכְלָך ַוַיְרִעֶבָך, ַוְיַעְּנָך,  ג  .ל

ֹּא ַהָמן ֶאת ֹּא ָיְדעּון ֲאבֶֹּתיָך:-ֲאֶשר ל ֹּא ַעל  ָיַדְעָת, ְול ַהֶלֶחם ְלַבדֹו ִיְחֶיה -ְלַמַען הֹוִדיֲעָך, ִכי ל

 ..ָהָאָדם

   .ֶרךָ ְמַיְס  ֱאֹלֶהיָך ’ה, ְבנֹו-ִכי, ַכֲאֶשר ְיַיֵסר ִאיש ֶאת  :ְלָבֶבָך-ְוָיַדְעָת, ִעם ה 

 

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

ם ֵלאֹמר: י  .א”ל ִנים,   ַוְיַצו ֹמֶשה, אֹותָּ הִמֵקץ ֶשַבע שָּ כֹות--ְבֹמֵעד ְשַנת ַהְשִמטָּ  .ְבַחג ַהסֻּ

ם,-ַהְקֵהל ֶאת יב   . עָּ ִשים ְוַהַטף, ְוֵגְר  הָּ ִשים ְוַהּנָּ ֲאנָּ ֶריָךהָּ ְלַמַען ִיְשְמעו --ָך, ֲאֶשר ִבְשעָּ

ְראו ֶאת ְמרו ַלֲעׂשֹות, ֶאתֱאֹלֵהיֶכם ’ה-וְלַמַען ִיְלְמדו, ְויָּ ל-, ְושָּ ה ַהזֹאת-כָּ  … .ִדְבֵרי ַהתֹורָּ

 

H. The shemitta cycle in Vayikra 25:1-6 – Preparation for Hakhel: 

 …ָשֶדָך ֵשש ָשִנים ִתְזַרעג  ....ֵלאמֹּר ְבַהר ִסיַנימֶֹּשה, -ֶאל ’הא ַוְיַדֵבר   ויקרא פרק כה

ֹּא ִתְזָרע,  ָשְדָך ַליהָוה: ַשָבת,--ד ּוַבָשָנה ַהְשִביִעת, ַשַבת ַשָבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ  ְוַכְרְמָךל

ֹּא ִתְזמֹּר   ..ל

 …ּוְלַעְבְדָך ְוַלֲאָמֶתָך ְוִלְשִכיְרָך ּוְלתֹוָשְבָך ְלָך--ְלָאְכָלה ָלֶכם,ו ְוָהְיָתה ַשַבת ָהָאֶרץ  


