
Omer, Shemitta, & Har Sinai – what’s the connection? 
   source sheet for shiur by Menachem Leibtag,  www.tanach.org 

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

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

ל א  ת פרק טזשמו בֹאּו כָּ ם, ַויָּ ְסעּו, ֵמֵאילִּ ֵאל ֶאל-ֲעַדת ְבֵני-ַויִּ ְשרָּ ְדַבר-יִּ ין-מִּ ה -סִּ שָּ ַבֲחמִּ

י ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֵשנִּ שָּ ל …עָּ ּלֹונּו כָּ ֵאל, ַעל-ֲעַדת ְבֵני-ַויִּ ְשרָּ ַויֹאְמרּו ֲאֵלֶהם … ֹמֶׁשה-יִּ

י ֵאל, מִּ ְשרָּ ֵתן מּוֵתנּו ְבַיד-ְבֵני יִּ ְבֵתנּו ַעל-יִּ ם, ְבׁשִּ ְצַריִּ ה ְבֶאֶרץ מִּ ר-ְיהוָּ שָּ יר ַהבָּ  …סִּ

ה ֶאלד   ֶכם ֹמֶׁשה-ַויֹאֶמר ְיהוָּ יר לָּ י ַמְמטִּ ְננִּ ן, הִּ ם-ֶלֶחם מִּ יִּ מָּ ם   ַהשָּ עָּ א הָּ צָּ ְויָּ

ְקטּו ְדַבר ם ְלַמַען ֲאַנֶסּנּו, יֹום ְביֹומֹו-ְולָּ י אִּ תִּ  ...לֹא-ֲהֵיֵלְך ְבתֹורָּ

2. Taking as much as one ‘needs’, but not on shabbat / see 16:16-18 

ה, ִלְקטו ִמֶמּנו,  טז   ה ְיהוָּ ר, ֲאֶשר ִצוָּ בָּ ְכלֹוֶזה ַהדָּ   :ִאיש ְלִפי אָּ

ְלֹגֶלת  ֹמדו  יח     …עֶֹמר ַלגֻּ עֶֹמרַויָּ  …ְולֹא ֶהְעִדיף ַהַמְרֶבה--בָּ

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

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

הְוַהַּנח ֹאתֹו     …, ְלִמְשֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכםִלְפֵני ְיהוָּ

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

ה הו לו ֵאיפָּ עֶֹמר, ֲעִשִרית הָּ  [ of an eifa 1/10 ]=עשרון   .אְוהָּ
   

B.  Counting the days - from Pesach till Shavuot – Vayikra 23:9-15 

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

ה, ֶאל ט ויקרא פרק כג ַמְר -ַדֵבר ֶאל י  .ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר-ַוְיַדֵבר ְיהוָּ ֵאל, ְואָּ ְשרָּ  :תָּ ֲאֵלֶהםְבֵני יִּ

י  בֹאּו ֶאל-כִּ ֶכם, ּוְקַצְרֶתם ֶאת-תָּ י ֹנֵתן לָּ ֶרץ ֲאֶׁשר ֲאנִּ אָּ ּה-הָּ ירָּ  -ְקצִּ

יְרֶכם, ֶאל עֶֹמר-ַוֲהֵבאֶתם ֶאת- ית ְקצִּ    .ַהכֵֹהן-ֵראׁשִּ

יף ֶאת יא ה-ְוֵהנִּ ְפֵני ְיהוָּ עֶֹמר לִּ ְרצְֹנֶכם; הָּ ֳחַרת, לִּ מָּ ת מִּ יֶפּנּוַהַשבָּ  .., ְינִּ

ת, ּוְסַפְרֶת  טו  ֳחַרת ַהַשבָּ מָּ ֶכם, מִּ יֲאֶכםם לָּ יֹום ֲהבִּ   ....עֶֹמר-ֶאת מִּ



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 ְחּתוֹ  ְושָׁ ׁשּוב ְלקַּ ֶדה, ֹלא תָׂ שָׂ ר --בַּ גֵּ לַּ
ְהֶיה: נָׂה, יִּ יָׂתֹום ְולַָׂאְלמָׂ ֶדיָך  לַּ ה יָׂ ֲעשֵּ ה ֱאֹלֶהיָך, ְבֹכל מַּ ֶרְכָך ְיהוָׂ ן ְיבָׂ עַּ   .ְלמַּ

 

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

 To PREPARE you for the spiritual dangers of prosperity! 

ַכְרתָּ ֶאת ב ל-ְוזָּ יְכָך-כָּ ה …ַהֶדֶרְך, ֲאֶׁשר הֹולִּ נָּ ים ׁשָּ עִּ ר ֶזה ַאְרבָּ ְדבָּ  ַבמִּ

ַדַעת ֶאת ְלַנסְֹתָך,ְלַמַען ַעֹּנְתָך    ְצו  -לָּ ְׁשֹמר מִּ ְבָך ֲהתִּ ְלבָּ וֲאֶׁשר בִּ  …ֹתָּ

ֶבָך,  ג ְלָך ֶאתַוְיַעְּנָך, ַוַיְרעִּ ן ַוַיֲאכִּ ַדעְ -ֲאֶׁשר לֹא ַהמָּ ְדעּון ֲאבֶֹתיָך:יָּ , ְולֹא יָּ   תָּ

יֲעָך, י לֹא ַעל ְלַמַען הֹודִּ ם-כִּ דָּ אָּ ְחֶיה הָּ  ..ַהֶּלֶחם ְלַבדֹו יִּ

יֲאָך ֶאל ז ה ֱאֹלֶהיָך, ְמבִּ י ְיהוָּ ה-כִּ ֶמר ְלָך ֶפן יא…ֶאֶרץ טֹובָּ שָּ ְׁשַכח -הִּ  …תִּ

ֶבָך יז ְלבָּ , בִּ ַמְרתָּ י ֶאת  :ְואָּ ה לִּ שָּ י, עָּ דִּ י ְועֶֹצם יָּ ל-כֹחִּ   ַהֶזה ַהַחיִּ

ַכְרתָּ  יח . ה ֱאֹלֶהיָך-, ֶאתְוזָּ ל--ְיהוָּ יִּ י הּוא ַהֹּנֵתן ְלָך כַֹח, ַלֲעשֹות חָּ  …כִּ

 

E. The mitzvah of Hakhel  in Sefer Devarim / to relive Matan Torah 

ם ֵלאֹמר: י  .א”ל ִנים,   ַוְיַצו ֹמֶשה, אֹותָּ ְבֹמֵעד ְשַנת ִמֵקץ ֶשַבע שָּ

הַהְש  ּכֹות--ִמטָּ ם-ַהְקֵהל ֶאת יב   .  .ְבַחג ַהסֻּ עָּ ְלַמַען ִיְשְמעו וְלַמַען -- …הָּ

ְראו ֶאת ה ֱאֹלֵהיֶכם-ִיְלְמדו, ְויָּ ְמרו ַלֲעשֹות, ְיהוָּ ל-ֶאת, ְושָּ ה-ּכָּ  … .ַהזֹאת ִדְבֵרי ַהּתֹורָּ

 

F. The shemitta cycle in Sefer Vayikra - Preparation for Hakhel 

 The only commandment introduced with ‘beHar Sinai’! 

ה ֶאל  ויקרא פרק כה יַני ֵלאֹמרֹמֶׁשה, -א ַוְיַדֵבר ְיהוָּ   ....ְבַהר סִּ

ְזַרעג  ים תִּ נִּ ֶדָך ֵׁשׁש ׁשָּ ְהֶיה   …שָּ תֹון יִּ ת, ַׁשַבת ַׁשבָּ יעִּ ה ַהְשבִּ נָּ ד ּוַבשָּ

ֶרץ אָּ ת,--לָּ ה: ַׁשבָּ ְדָך  ַליהוָּ עלֹא  שָּ ְזרָּ  …תִּ

ֶרץ    . אָּ ה ַׁשַבת הָּ ְיתָּ הו ְוהָּ ְכלָּ ֶכם, ְלאָּ ֶתָך ְלָך--לָּ  … ּוְלַעְבְדָך ְוַלֲאמָּ


