?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
שמות פרק טז

א וַ יִּ ְסעּוֵ ,מ ֵא ִּילם ,וַ יָּ בֹאּו ָּכלֲ -ע ַדת ְבנֵ י-יִּ ְש ָּר ֵאל ֶאלִּ -מ ְד ַברִּ -סיןַ -ב ֲח ִּמ ָּשה

אמרּו ֲא ֵל ֶהם
ָּע ָּשר יֹום לַ ח ֶֹדׁש ַה ֵשנִּ י… וַ יִּ ּלֹונּו ָּכלֲ -ע ַדת ְבנֵ י-יִּ ְש ָּר ֵאלַ ,על-מ ֶֹׁשה …וַ י ֹ ְ
מּותנּו ְביַ ד-יְ הוָּ ה ְב ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ םְ ,ב ִּׁש ְב ֵתנּו ַעלִּ -סיר ַה ָּב ָּשר…
ְבנֵ י יִּ ְש ָּר ֵאלִּ ,מי-יִּ ֵתן ֵ

אמר יְ הוָּ ה ֶאל-מ ֶֹׁשהִּ ,הנְ נִּ י ַמ ְמ ִּטיר ָּל ֶכם ֶל ֶחם ִּמןַ -ה ָּש ָּמיִּם
ד וַ י ֹ ֶ

וְ יָּ ָּצא ָּה ָּעם

תֹור ִּתי ִּאם-לֹא...
וְ ָּל ְקטּו ְד ַבר-יֹום ְביֹומֹוְ ,ל ַמ ַען ֲאנַ ֶסּנּו ֲהיֵ ֵלְך ְב ָּ
2. Taking as much as one ‘needs’, but not on shabbat / see 16:16-18

טז זֶ ה ַה ָּד ָּברֲ ,א ֶשר ִצוָּ ה יְ הוָּ הִ ,ל ְקטו ִמ ֶמּנוִ ,איש ְל ִפי ָּא ְכלֹו:
ע ֶֹמר ַלגֻּ ְלג ֶֹלת … יח וַ יָּ מֹדו ָּבע ֶֹמר--וְ לֹא ֶה ְע ִדיף ַה ַמ ְר ֶבה…
3. An ‘omer’ of the manna – in the Holy of Hollies! /see 16:33-34

אמר מ ֶֹשה ֶאלַ -א ֲהר ֹןַ ,קח ִצנְ ֶצנֶ ת ַא ַחת ,וְ ֶתןָּ -ש ָּמה ְמלֹאָּ -הע ֶֹמרָּ ,מן;
לג וַ י ֹ ֶ
יכם …
וְ ַהּנַ ח אֹתֹו ִל ְפנֵ י יְהוָּ הְ ,ל ִמ ְש ֶמ ֶרת ְלדֹר ֵֹת ֶ
/ see 16:36

?4. How much does an ‘omer’ weigh

יפה הוא=[ .עשרון ] 1/10 of an eifa
לו וְ ָּהע ֶֹמרֲ ,ע ִש ִרית ָּה ֵא ָּ
B. Counting the days - from Pesach till Shavuot – Vayikra 23:9-15
]![To remember the ‘manna’ when we harvest our own grain

ויקרא פרק כג ט וַ יְ ַד ֵבר יְ הוָּ הֶ ,אל-מ ֶֹׁשה ֵּלאמֹר .י ַד ֵבר ֶאלְ -בנֵ י יִּ ְש ָּר ֵאל ,וְ ָּא ַמ ְר ָּת ֲא ֵל ֶהם:

ּוק ַצ ְר ֶתם ֶאתְ -ק ִּצ ָּירּה-
ִּכיָּ -תבֹאּו ֶאלָּ -ה ָּא ֶרץ ֲא ֶׁשר ֲאנִּ י נ ֵֹתן ָּל ֶכםְ ,
אׁשית ְק ִּצ ְיר ֶכםֶ ,אלַ -הכ ֵֹהן .
אתם ֶאת-ע ֶֹמר ֵר ִּ
וַ ֲה ֵב ֶיפּנּו..
יא וְ ֵהנִּ יף ֶאתָּ -הע ֶֹמר ִּל ְפנֵ י יְ הוָּ הִּ ,ל ְרצ ֹנְ ֶכם; ִּמ ָּמ ֳח ַרת ַה ַש ָּבת ,יְ נִּ ֶ

יא ֶכם ֶאת-ע ֶֹמר....
ּוס ַפ ְר ֶתם ָּל ֶכםִּ ,מ ָּמ ֳח ַרת ַה ַש ָּבתִּ ,מיֹום ֲה ִּב ֲ
טו ְ

C. Remembering to forget the ‘omer’ / Devarim 24:19
’When you gather your grain- think about the ‘other

שכַ ְח ָׁת עֹמֶ ר בַּ ָׂש ֶדהֹ ,לא תָׂ ׁשּוב לְ ַּק ְחּת ֹוַּ --לגֵּר
יט כִּ י ִּת ְקצֹר ְק ִּצ ְירָך בְ ָׂש ֶדָך וְ ָׁ
ַּליָׂתוֹם וְ לַָׂאלְ מָׂ נָׂה ,יִּ ְהיֶה :לְ מַּ עַּ ן יְ בָׂ ֶרכְ ָך יְ הוָׂ ה אֱ ֹלהֶ יָך ,בְ כֹל מַּ ע ֲֵּשה י ֶָׂדיָך .
D. Reason for ‘manna’ according to Moshe Rabeinu in Devarim 8:1-5
!To PREPARE you for the spiritual dangers of prosperity

יכָך… זֶ ה ַא ְר ָּב ִּעים ָּׁשנָּ ה ַב ִּמ ְד ָּבר
הֹול ְ
ב וְ זָּ ַכ ְר ָּת ֶאתָּ -כלַ -ה ֶד ֶרְךֲ ,א ֶׁשר ִּ

ְל ַמ ַען ַעּנ ְֹתָך ְלנַ ס ְֹתָך,

ָּל ַד ַעת ֶאתֲ -א ֶׁשר ִּב ְל ָּב ְבָך ֲה ִּת ְׁשמֹר ִּמ ְצו ָֹּתו…

ג וַ יְ ַעּנְ ָך ,וַ יַ ְר ִּע ֶבָך ,וַ יַ ֲא ִּכלְ ָך ֶאת ַה ָּמן ֲא ֶׁשר לֹא-יָּ ַד ְע ָּת ,וְ לֹא יָּ ְדעּון ֲאב ֶֹתיָך:

הֹוד ֲיעָךִּ ,כי לֹא ַעלַ -ה ֶּל ֶחם ְל ַבדֹו יִּ ְחיֶ ה ָּה ָּא ָּדם..
ְל ַמ ַען ִּ
ז

טֹובה…יא ִּה ָּש ֶמר לְ ָך ֶפןִּ -ת ְׁש ַכח …
יאָך ֶאלֶ -א ֶרץ ָּ
ֹלהיָךְ ,מ ִּב ֲ
ִּכי יְ הוָּ ה ֱא ֶ

יז וְ ָּא ַמ ְר ָּתִּ ,ב ְל ָּב ֶבָך :כ ִֹּחי וְ ע ֶֹצם יָּ ִּדיָּ ,ע ָּשה ִּלי

ֶאתַ -ה ַחיִּ ל ַהזֶ ה

ֹלהיָךִּ --כי הּוא ַהּנ ֵֹתן ְלָך כ ַֹח ,לַ ֲעשֹות ָּחיִּ ל…
.יח וְ זָּ ַכ ְר ָּתֶ ,את-יְ הוָּ ה ֱא ֶ
E. The mitzvah of Hakhel in Sefer Devarim / to relive Matan Torah

ל”א

אֹותם ֵלאמֹרִ :מ ֵקץ ֶש ַבע ָּשנִ יםְ ,במ ֵֹעד ְשנַ ת
.י וַ יְ ַצו מ ֶֹשהָּ ,

ַה ְש ִמ ָּטהְ --ב ַחג ַה ֻּסּכֹות  . .יב ַה ְק ֵהל

ול ַמ ַען
ֶאתָּ -ה ָּעם… ְ --ל ַמ ַען יִ ְש ְמעו ְ

ֹלה ֶיכם ,וְ ָּש ְמרו ַל ֲעשֹותֶ ,אתָּּ -כלִ -ד ְב ֵרי
יִ ְל ְמדו ,וְ יָּ ְראו ֶאת-יְ הוָּ ה ֱא ֵ

ּתֹורה ַהזֹאת… .
ַה ָּ

F. The shemitta cycle in Sefer Vayikra - Preparation for Hakhel
!’The only commandment introduced with ‘beHar Sinai

ויקרא פרק כה

א וַ יְ ַד ֵבר יְ הוָּ ה ֶאל-מ ֶֹׁשהְ ,ב ַהר ִּסינַ י

ֵלאמֹר....

יעתַׁ ,ש ַבת ַׁש ָּבתֹון יִּ ְהיֶ ה
ּוב ָּשנָּ ה ַה ְש ִּב ִּ
ג ֵׁשׁש ָּׁשנִּ ים ִּתזְ ַרע ָּש ֶדָך… ד ַ
ָּל ָּא ֶרץַׁ --ש ָּבתַ ,ליהוָּ הָּ :ש ְדָך לֹא ִּתזְ ָּרע…
ּול ַע ְב ְדָך וְ ַל ֲא ָּמ ֶתָך…
 .ו וְ ָּהיְ ָּתה ַׁש ַבת ָּה ָּא ֶרץ ָּל ֶכםְ ,ל ָּא ְכ ָּלהְ --לָך ְ

