
 

 בענין כמות המן שירדה כל יום

בילקוט איתא  הנני ממטיר לכם לחם מן השמים וגו' )טז ד(
חד מישראל לאלפיים שבכל יום ירד מן שהספיק לכל אחד וא

שנה. והוא פלא מדוע הוצרך לרדת מן בכמות שהיתה מספקת 
 לכל אחד ואחד מישראל אלפיים שנה.

ונראה שיש להבין דבר זה ע"פ חשבון ברור ונכון, שמוכרח היה 
שירד מן בכל יום שיספיק לאלפיים שנה בצמצום לא פחות ולא 

 יותר.
ובכל יום ליקט כל ויש להקדים תחילה כי בשנה יש שס"ה ימים, 

אדם מישראל עומר כדכתיב "עומר לגולגולת", הרי שלכל אדם 
עומרים, ואם נכפיל זאת באלפיים שנה עולה  365ירד כל שנה 

(, 2000X365=730,000שצריך שבע מאות ושלושים אלף עומרים )
אלא שיש להפחית מכך מעט, דאיתא בתוס' במסכת שבת )דף 

ל אדם כל יום היה לו לב' ט"ו ד"ה שמאי( שהעומר שירד לכ
סעודות, והנה ביוה"כ לא אכלו ב' סעודות אלא אחת במוצאי 
יוה"כ, נמצא שבכל שנה יש להפחית חצי עומר, ובמשך אלפים 
שנה יש להפחית אלף עומרים, שאלפיים חצאים הם אלף, נמצא 

 עומרים. 729,000א"כ שאדם צריך לאלפיים שנה סך של 
ך אתכם קוממיות", ואיתא בילקוט ובפרשת בחוקותי נאמר "ואול

שבזמן הגאולה יגיע מדת האדם לשלש מאות אמה )עי' במדרש 
רבה בראשית פי"ב(, ואיתא בגמ' עירובין )מח( שקומתו של אדם 
היא ג' אמות, וכתב תוס' דג' אמות היינו חוץ מהראש, ובספר 
מים יחזקאל כתב שיש לו בקבלה שהראש הוא חלק עשירית 

י"ז שאם בעת ההיא כשיוליכנו הקב"ה קוממיות מהגוף, נמצא לפ
יהא גובהו של אדם ג' מאות אמה, והיום גובה האדם הוא ג' 
אמות ועוד חלק עשירית, הרי שגובהו של האדם לעתיד הוא 
בערך כפול תשעים מגובהו של האדם היום, ששלוש אמות 

 ועשירית כפול תשעים הם שלוש מאות אמה.
שעים מאדם בזמן הזה, עתה יש ולפי"ז שיהא מידת האדם פי ת

לחשב כמה אנשים לפי מידת הזמן הזה יהיו כשיעור האדם 
לעתיד לבוא, והחשבון לכך הוא שבעוביו יחזיק כנגד תשעים, 
וברוחבו יחזיק כנגד תשעים, ותשעים כפול תשעים עולה שמונת 
אלפים מאה, ועתה יש לכפול זאת אף לגובהו שהוא כנגד 

מונת אלפים אמה כפול תשעים, שזה תשעים אנשים, והיינו ש
 עולה שבע מאות עשרים ותשע אלף.

 729,000כלומר שאדם שיהיה לעתיד לבוא יחזיק בגודלו כנגד 
 איש בזמן הזה, וזהו בדיוק שיעור המן שירד לישראל בכל יום.

ולפי"ז עולים דברי הילקוט היטב דה"פ, שאם ישראל ישמעו 
יכנו קוממיות לארצינו, בקול הקב"ה וילכו בדרכיו אזי הקב"ה יול

ואז יהא האדם בגובהו פי תשעים מהאדם בזמן הזה שזה כגודלן 
איש בזמן הזה, ויצטרך לשיעור אכילת אוכל כשל  729,000של 

עומרים, ולפיכך ירד לכל אדם שיעור  729,000איש שזה  729,000
 זה המספיק לאלפיים שנה בכל יום ויום, וזה פלא.

 "במאיר עיני חכמים )קמ"א ח
 בענין גובהו של המן( –קונטרס החשבונות 

 א.

 1 - א. ירד לכל אחד מישראל עומר ליום 
 365 - ב. יש להכפילו כנגד שס"ה ימים שיש בשנה

 730,000 - ג. במשך אלפיים שנה ירד לפי חשבון זה
 ד. ביוה"כ ירד רק חצי עומר וכשנפחית זאת 

 729,000 - במשך אלפיים שנה עולה    
 ם שנה צריך כל אחד מישראלאלפייבמשך 

 עומרים 729,000 
 ב.

 300 - א. לעתיד לבוא יהא גובהו של אדם ג' מאות אמה
 3.30 - ב. בזמן הזה גובהו של אדם כולל ראשו 

 ג. שלוש מאות לחלק לשלוש ועוד עשירית 
 90 -  ( עולה3.3לחלק ל 300מגובהו )

 גודלו של האדם לעתיד לבוא יהא כפול תשעים מבזמן הזה
 .ג

 א. כלומר באורכו של אדם לעתיד לבוא 
 90 - יכולים להיכנס תשעים אנשים בזמן הזה    

 ב. אף ברוחבו יכולים להיכנס תשעים אנשים 
 90 -  בזמן הזה    

 ג. אף בגובהו יכולים להיכנס תשעים אנשים 
 90 - בזמן הזה    

 ד. נמצא א"כ שגדול האדם אשר לעתיד לבוא 
 729,000 - פי מאדם אשר בזמן הזה

אנשים  729,000הרי שמחזיק האדם לעתיד לבוא כגודל 
בזמן הזה, ונמצא לפי"ז שיעור אכילתו בכל יום כשיעור 

 שנה. 2000אכילת אדם בזה"ז במשך 
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 מדוע במחיית עמלק נאמר שים באוזני יהושע

כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה 
יש לתמוה מדוע צוה הקב"ה  את זכר עמלק וגו' )יז יד(

תוב זאת בספר ישים באוזני יהושע, ולא למשה שמלבד שיכ
 מצינו בשום מקום כציווי זה.

ונראה לפרש באופן נפלא, שכאשר נשלח יואב להרוג את כל 
העמלקים הרג רק את הזכרים ולא את הנקבות, משום שדרש 
זכר עמלק בקמץ כלומר כל הזכרים, וזה היה טעות שיש 
לדרוש זכר עמלק בסגול והכוונה אף לנשים ולטף )עי' גמ' ב"ב 

 כא.:(.
עמלק, ולפי"ז אתי שפיר שכאן צוה הקב"ה למחות את זכר 

ומאחר ובתורה לא נכתבו נקודות הרי שיש חשש שיקראו זכר 
עמלק בקמץ ולא זכר עמלק בסגול, ולכך בזה צוה הקב"ה 

 למשה שאף ישים באוזני יהושע, וכך ידעו שהכונה זכר בסגול.
 פנינים יקרים

מדוע רק משה נתנבא שלא יכנס לארץ ישראל, הרי 
 אף כולם חטאו בחטא המרגלים ולא יכנסו

ופרש"י נתנבא  יאמו ותטעמו בהר נחלתך וגו' )טו יז(תב
משה שלא יכנס לארץ לכך לא נאמר תביאנו. והקשה 
המהרש"ל מדוע רק משה התנבא, והלא כל אותו הדור שהיה 
בקריעת ים סוף לא נכנס לא"י שכך נגזר עליהם בחטא 
המרגלים. וכתב המהרש"ל שאה"נ כולם נתנבאו על כך, וצ"ל 

ו לארץ ישראל, כך כתב בהג"ה בתוך דברי נתנבאו שלא יכנס
 רש"י עיין.

ברם נראה לקיים הגירסא שמשה לבדו התנבא על כך, ובהקדם 
דאיתא במדרש אז ישיר משה ובני ישראל כו', מי אמרו השירה 
הזאת, אותם בני ישראל שהשליך פרעה ליאור ונעשה להן נס 
 ועלו ליבשה, ופירש ביפה תואר שהמדרש דקדק זאת מדכתיב

 משה ובני ישראל ולא נאמר ישראל לבד עיי"ש.
עוד יש להקדים מה דאיתא בגמ' סוטה )יב:( שש מאות אלף 
רגלי וגו', אמר להם משה בשבילי נצלתם כולכם, ופרש"י שמיד 
כשהושלך משה ליאור נתבטלה הגזירה ויותר לא השליכו 

 תינוקות ליאור עיי"ש.
רו שירה על ולפי שני ההקדמות הללו עולה דבר פלא, שאמ

הים רק אנשים מבוגרים שעברו את גיל שמונים, שהרי במדרש 
מבואר שרק מי שהושלך ליאור וניצל אמר שירה, ובגמ' מבואר 
שאחר שנולד משה נתבטלה הגזירה, ע"כ שרק המבוגרים 
ממשה שהושלכו ליאור הם אמרו שירה, ומשה הרי היה בן 

גרים מגיל שמונים בעומדו לפני פרעה, א"כ עולה שרק המבו
 שמונים אמרו שירה.

ואיתא בגמ' ב"ב )קכא:( לא נגזרה גזירת המרגלים על יותר מבן 
שישים ולא על פחות מבן עשרים עיי"ש, כלומר שכל מי 
שהיה יותר מבן שישים בזמן חטא המרגלים לא נגזרה עליו 

 הגזירה שלא יכנס לארץ ישראל.
 

כתב רש"י ומעתה אחר כל הקדמות אלו יש ליישב היטב מה ש
שדוקא משה התנבא שלא יכנס לא"י, ושאר האומרים שירה 
לא התנבאו זאת, שמאחר ושאר האומרים שירה היו מבן 
שמונים ומעלה הרי שעליהם לא נגזרה גזירת המרגלים, וא"כ 
יכולים הם להיכנס לארץ, ורק משה לא יכל להיכנס משום 
שהכה בסלע, ושפיר דקדק רש"י משה נתנבא שהוא לבדו 

 תנבא אבל לא כל שאר האומרים שירה.ה
 אור יקרות

 ט"ו בשבט

המנהג לאכול אתרוג בט"ו בשבט לרמז לענין חטא 
 אדה"ר

בט"ו בשבט ראש השנה לאילנות נוהגין האשכנזים 
להרבות במיני פירות של אילנות )מג"א סי' קל"א 

ונראה לתת טעם לזה, ובהקדם דאיתא במדרש  סקט"ו(
ה שאמר אדם הראשון האשה כב( על מ-)בראשית רבה יט

אשר נתת עמדי היא נתנה לי ואוכל, ואכלתי אין כתיב אלא 
 ואוכל אכלתי ואוכל עוד. ומדרש זה תמוה מאוד.

ונראה לפרשו שהנה יש לעיין אודות הברכה שעשה אדה"ר 
כשאכל מפרי עץ הדעת, שהרי נחלקו הרמב"ם והראב"ד )פ"א 

הרמב"ם בין מברכות הי"ט( גבי האוכל דבר אסור, שיטת 
שאכל במזיד ובין שאכל בשגגה אינו מברך עליו לא תחילה 
ולא סוף, ושיטת הראב"ד שמברכין עליו ורק אין מזמנין עליו. 
וכתב הט"ז )או"ח סי' קצ"א סק"א( שרק גבי שוגג נחלק 
הראב"ד, אבל במזיד מודה לרמב"ם שאינו מברך שהאוכל 

 במזיד רשע הוא ואי"ז מברך אלא מנאץ.
י"ל דחטא בזה אדה"ר שאף שלא נתכוון להכעיס את  ולפי"ז

בוראו מ"מ הרי אף בשוגג להרמב"ם לא יברך, ואדה"ר כן ברך 
קודם שאכל, נמצא שברך ברכה שאינה צריכה, ברם כל זה 
שייך רק אם לא אכל אדה"ר עוד פירות המותרות לו קודם, אך 
אם אכל עוד פירות הרי שאי"ז ברכה שאינה צריכה, שעל 

פירות הוצרך לברך ואחר שבירך עליהם אכל אף את שאר ה
 פרי עץ הדעת.

ולפי"ז יש לפרש היטב את דברי המדרש "אכלתי ואוכל עוד", 
ר"ל שאמר אדה"ר מכיון שלא אכלתי רק מפרי עץ הדעת לא 
נתחיבתי על ברכה שאינה צריכה שאכלתי עוד פירות ועליהם 

 בירכתי.
הפרי שאכל אדה"ר והנה איתא בבראשית רבה )פט:( חד מ"ד ש

 מעץ הדעת היה אתרוג.
ולפי"ז יומתק מה שנוהגים לאכול בט"ו בשבט אף אתרוג עם 
שאר הפירות, שנוהגים זאת כדי לתרץ חטאו של אדה"ר שלא 
אכל רק האתרוג לבדו אלא אכלו עם שאר פירות, וברך על 

 הפירות שהיה מותר לו לאכלם.
 יציב פתגם )טו בשבט
 אות ו'(

 

  לע"נמוקדש  
 ז"ל יצחק "רב שלום רבי

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 לע"נ מוקדש 
  ז"ל מנחםב"ר  יוסף ביר

 ת.נ.צ.ב.ה.

 


