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   גני הדר פתח תקוה - בית מדרש לבעלי בתים ולגמלאיםיו"ל ע"י 
 

 

 )שמות ט"ז, ל"ה(" ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה "
 )עד מתי אכלו בני ישראל את המן( 

 

 בהוציאי   במדבר  אתכם  האכלתי  אשר  הלחם    את  יראו  למען  ,לדרתיכם  למשמרת  ממנו  העמר  מלא  ה'  צוה  אשר  הדבר  זה  משה  ויאמר  (לב)
 .לדרתיכם למשמרתה'  לפני אתו והנח ,מן  העמר מלא שמה ותן אחת צנצנת קח  אהרן אל משה ויאמר (לג)    .מצרים  מארץ אתכם

 .למשמרת העדת לפני אהרן ויניחהו ,משה אל ה' צוה כאשר (לד)
 

 . כנען  ארץ קצה אל  באם עד אכלו  המן  את ,נושבת  ארץ אל באם עד שנה ארבעים המן  את אכלו  ישראל ובני (לה)
 

 . הוא האיפה עשרית והעמר (לו )
 

 שאלה מרכזית 
 

". ובפסוק כנען   ארץ  קצה  אל  באם  עד  אכלו  המן  את  ,נושבת  ארץ  אל  באם  עד  שנה  ארבעים  המן  את  אכלו  ישראל  ובניבפסוק ל"ה נאמר : "
'עד באם אל קצה ארץ כנען'.   -, ושוב נאמר שאכלו את המן 'עד באם אל ארץ נושבת'   -זה ישנה, כפילות, כי פעם נאמר שאכלו את המן 

המופיע   שינוייש צורך בשני התיאורים הללו, ואם אלו מקומות שונים אז יש צורך להסביר, את פשר ה  עואם זה אותו מקום, אז מדו
 באותו פסוק. 

 

 ישראל   ובני'   -  דכתיב" אצלנו, ושם נאמר :ב'רש"י'   גם  תבאוומומוסברת שם,    )ל"ח ע"א('קידושין'    כבר בגמ' במס'  סתירה זו מובאת
 נושבת  ארץ  אל  בואם  עד  לומר  אפשר  אי  '.כנען   ארץ  קצה  אל  בואם  עד  אכלו  המן  את  נושבת  ארץ  אל  בואם  עד  שנה  ארבעים  המן  את  אכלו
 ? כיצד   האהגמ' : "   ומתרצת  ."נושבת  ארץ  אל  בואם  עד  נאמר  כבר  שהרי  כנען   ארץ  קצה  אל  לומר  א"וא  ,כנען   ארץ  קצה  אל  נאמר  שכבר

". כלומר, שישנם שני מועדים, מועד אחד שבו בניסן   עשר  ששה  עד  שבכליהם  ממן  מסתפקין  והיו  ,מלירד  מן  ופסק  משה  מת  באדר  בשבעה
פטירת משה, אך הם המשיכו להסתפק מהמן שבכליהם עד המועד השני שהיה בט"ז בניסן, המן הפסיק לרדת וזה היה בז' באדר ביום  

 שאז החלו לאכול מתבואת הארץ.
 

'עד באם אל קצה    -, ולאיזה מועד מכוון הפסוק  'עד באם אל ארץ נושבת'   -אך הגמ' לא מסבירה, לאיזה מועד מכוון הפסוק באומרו  
 שם.  ב'תוספות' והשניה דעה המובאת  ' רש"יל ''. ונמצא בזה שתי דעות, האחת שארץ כנען 

 

 לה  וקרי לה  ליכנס מתאוה שהיה במשה כדאשכחן ועוג  סיחון מארץ חשובה שהיא , ואילך הירדן  מעבר -  נושבת  ארץ אל" -  דעת רש"י 
 כניסת   קצה  שהוא  הירדן  שפת  ועל  האמורי  ארץ  שהיא  משה  מת  ששם  ,מואב  בערבות  -  כנען   ארץ  קצה, וכן דעת פרשנים נוספים.  טובה
 ". כנען ארץ

 

'עד באם אל   -, שלפי פירושו הסדר בפסוק היה צריך להיות הפוך, קודם לכתוב  האחדישנם, לכאורה, שני קשיים :  '  רש"י'   על פירוש
שזה לאחר שעברו   אל ארץ נושבת' '  -' שזה מקום פטירת משה בערבות מואב ולפני שעברו את הירדן, ורק אח"כ שבאו  קצה ארץ כנען

 שגם ארץ סיחון ועוג היתה ארץ נושבת, באופן יחסי למדבר שהיו בו עד אז.  -  השניאת הירדן ונכנסו לארץ. והקושי 
 

 ארץ   היינו   נושבת  דארץ  -  איפכא  מ"ויהם מביאים דעה הפוכה : "  ' רש"ימביאים את דעת '  ' תוספות ' שהלאחר    ואכן,  -  דעת תוספות
 ".כנען  ארץ סוף - היינו כנען ארץ וקצה  ,ישוב והויא ממדבר  ומפקא למדבר שקרובה לפי נושבת ליה וקרי ,ועוג סיחון 

 

 עד   ,דמשה בחיוהי  שנין  ארבעין מנא  ית  אכלו  ישראל   ובני, שכן אומר : "' תוספות ' ב נראה שתומך דווקא בפירוש שמובא  '  יונתן '   תרגוםב
". כלומר, שבני ישראל אכלו דכנען  ארעא  לסייפי   ועלו  יורדנא  דעברו  עד  ,מותיה  בתר  יומין   ארבעין   אכלו   מנא  ית  .מיתיבא  לארעא  מיתיהון

המן ארבעים שנה בחיי משה עד שבאו לארץ נושבת שהיא בארץ סיחון ועוג. ואח"כ אכלו את המן, שירד ביום ששי לפני מות משה שנפטר 
 כנען. נוספים עד שעברו את הירדן ואז באו לקצה ארץ  ארבעים יוםבשבת, במשך 

 

 ארבעים  אומר  יהושע  רבי'( מובאות שלש דעות לגבי כמה זמן המשיכו לאכול מהמן לאחר מות משה : "ו  פרשה  ויסע   פרשת)  ' מכילתאב' 
 ניסן   של  עשר  וששה  הראשון  אדר  של  יום  ועשרים  ארבעה  ממנו  ואכלו  באדר  בשבעה  מת  משה  כיצד  .משה  מות  אחרי  המן  את  אכלו  יום
  אדר  של  ימים   וארבעה  עשרים  ממנו  ואכלו  באדר   בשבעה  מת   משה  כיצד  הא  ...יום  שבעים  אומר   המודעי  אליעזר  רבי  ...ארבעים  הרי

  ישראל  אכלו שנה וארבעה חמשים אומר  יוסי  ביר ...  שבעים הרי ניסן של עשר וששה היתה עבור ששנת  השני אדר של ושלשים הראשון
  בואם   עד   אכלו   המן  את  לומר   תלמוד  שאין   המן  את   אכלו  ישראל  ובני   שנאמר  מיתתו   אחר  עשרה   וארבע  משה  בחיי  שנה  ארבעים  .המן  את
 . " שחלקו ושבע שכבשו שבע הן ואלו משה מיתת אחר שאכלוהו שנה עשר ארבעה אלו  אלא כנען  ארץ קצה אל

 

יש הסבר לדקדוק נוסף שאפשר להעלות בפסוק זה. כי יש לברר, מדוע    'יונתן' ותרגום    ' תוספות ', שעל פי דעת  ונראה לומר  -  רעיון א'
. ולפי דבריהם נסביר, שבתחילה מובא שאכלו את המן  'את המן אכלו'   -, ובהמשך סדר המילים משתנה  'אכלו את המן'  - בתחילה נאמר  

, להדגיש את החידוש, כלומר',  מן אכלו 'את ה  -שירד במדבר במשך ארבעים שנה מידי יום ביומו, כמובן חוץ משבת. אך בהמשך נאמר  
, את אותו המן אכלו במשך ארבעים יום נוספים עד שבאו אל קצה ארץ כנען לאחר שירד ביום ששי שלפני פטירת משהההוא  את המן  ש

 . 'אכלו'  -לפועל  'את המן'  -שעברו את הירדן, ולכן מקדים במשפט את המילים 
 

,  המן   את  אכלו   שאמר   מה  על  לומר  אפשר  ודומביא אח"כ הסבר נוסף : "ע,  ומתרץ כדברינו'  ן שפתי כה' מצאתי דקדוק זה גם בספר    וב"ה
 היו  לא משה מות אחרי אבל, המן  את אכלו  הקדים לזה, מאכל מיני כל במן טועמין היו משה שבחיי לומר, אכלו  המן  את  אמר כך ואחר

 . "מן אלא  היה לא שאכילתם אכלו  המן את אמר לזה, מן אם כי טועמים
 

זה ומסביר אחרת, שהמן שאכלו ארבעים שנה כולל בתוכו גם את שלושים הימים הראשונים שלא במדקדק    ' הקדושאור החיים' גם  
את המן' שרק לאחר שאכלו  'אכלו    -אכלו מן ממש, אלא אכלו את העוגות שהוציאו ממצרים וטעמו בהם טעם מן. לכן, לגביהם נאמר  

 כי היה מן ממש. 'את המן'  -אכלו', והקדים 'את המן  -לגבי המן שאכלו לאחר פטירת משה נאמר את העוגות טעמו בהם טעם מן. אך 
 

, לפי כל הדעות הכפילות בפסוק באה ללמד על שתי תקופות באכילת המן, תקופה אחת עד פטירת משה רבנו, והתקופה השניה  ולסיכום
 . לשנייהלתקופה הראשונה ואיזה  לאחר פטירתו, והפרשנים חולקים בשאלה, איזה חלק בפסוק מכוון
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 " מובא דווקא כאןהוא האיפה עשרית והעמרמדוע הפסוק האחרון : " - שאלה ב'
 

, מדוע פסוק זה, שבא לומר  ויש לשאול".  הוא  האיפה  עשרית  והעמר שהוא הפסוק האחרון בפרשת המן נאמר : "  בפסוק ל"ו   -  רעיון ב'
פסוקים את מידתו של העומר, מופיע דווקא כאן לאחר הפסוק שמספר שאכלו את המן ארבעים שנה? היה מתאים יותר להביאו לאחר 

שבו משה מצווה את בני ישראל    פסוק ט"זלמשמרת, או עוד לפני כן לאחר    העומרשבו משה מצווה את אהרון להניח מלא    ל"ד  -ל"ב  
 לגולגולת.  עומר ממנו שילקטו 

 

, שאולי, הפסוק שמדבר על מידת העומר, בא דווקא כאן לאחר החידוש, שבני ישראל אכלו את המן שירד בפעם האחרונה ונראה לומר
ביום שלפני פטירת משה במשך ארבעים יום, ללמד, שאפילו שהכמות היתה קטנה של עשירית האיפה בכל זאת הספיק להם בצורה נסית 

ארבעים יום. ושלא נאמר, שבפעם האחרונה הותר להם ללקוט כמות גדולה שתספיק לארבעים יום, אלא גם בפעם האחרונה לקטו לעוד  
 רק עומר שהוא עשירית האיפה, ובדרך נס הספיק לארבעים יום.

 

שה עד להקרבת העומר שאכלו מפטירת מ  עשירית האיפה, לארבעים יום עושה חשבון איך הספיק העומר שהוא '  יפות פנים  ספר' בעל  
, ובדרך נס היה להם כדי שביעה, ובארבעים יום הללו אכלו בכל יום שתי סעודות וביחד  כזיתבט"ז בניסן. הם אכלו בכל סעודה רק  

. וכזית הוא חצי פ"ו כזיתים  שהןסעודות    פ"ו . ובארבעים יום היו שש שבתות, שבהם יש לאכול סעודה נוספת, וביחד  שמונים סעודות
, ויוצא שאכלו כזית לכל סעודה, והספיק להם כדי שביעה, ולכן רש"י' כפי שמפרש כאן '  מ"ג ביציםושיעור עשירית האיפה הוא  ביצה,  

 נאמר כאן בסוף שהעומר עשירית האיפה הוא, ללמד, כיצד הספיק להם העומר האחרון שלקטו למשך ארבעים יום הנוספים. 
 

,  הסבר נוסף, שהתורה רצתה להשלים את כל ענין המן, ורק לבסוף לציין את מידתו. ומביא ומסבירמביא גם הוא שאלה זו    ' בחיי  רבנו ' 
שהתורה רצתה להצמיד את מידת העומר לפרשת רפידים שבאה לאחר מכן, כי בדרך כלל כאשר אדם חי בשלווה אז רפו ידיו מן התורה, 

בגלל שכמות קטנה הספיקה להם לצרכי האכילה, זה גרם להם שיתרפו מלימוד התורה, ולכן  ולכן התורה מביאה פסוק זה כאן לומר, ש
 .עמלק ויבוא -

 

, מדבריו משמערמז שיאכלו המן עד שיקריבו העומר".    והעומר" לפרשת המן "  סמךאומר : "והעמר עשירית האיפה.    ' בעל הטורים' 
המן, אלא על העומר שהביאו בט"ז בניסן להתיר את התבואה החדשה.  ונראה  שפירש את הפסוק הזה לא על העומר שלקטו כל יום מן 

לומר, שפירש כך, כי היתה קשה לו קושייתנו, על מקום פסוק זה כאן, ולכן הסביר, שפסוק זה באמת לא מוסב על המן אלא על העומר 
שאת המן יאכלו עד לאחר שיכנסו לארץ, וביום   שמתיר את החדש. ומדוע התורה הביאה פסוק זה כאן? בכדי לסמוך לפרשת המן, ולרמוז

 ט"ז בניסן יקריבו את העומר, ואז ישבות המן.
 

 .מדוע פסוק ל"ה המסכם את שנות אכילת המן מובא כאן בתחילת ירידתו - שאלה ג'
 

שהפסיקו לאכול את    לאחר, ולא  בתחילת ירידת המן שמספר עד מתי אכלו את המן מופיע כאן    פסוק ל"ה ויש לתמוה, מדוע    -  'גרעיון  
את המן   שיאכלו , לא נאמר כאן מראש  שהרי? ובוודאי שפסוק זה אין מקומו כאן, ובוודאי שמשה לא אמר אותו כאן לבני ישראל.  המן 

את המן ארבעים שנה, וא"כ מקומו יהיה רק בעתיד לאחר ארבעים שנה,    אכלובעתיד במשך ארבעים שנה, אלא בלשון עבר שבני ישראל  
   רץ וישבתו מלאכול את המן.שיכנסו לא

 

, שבוודאי שאין כאן מקומו של הפסוק, כי עדיין לא חטאו בחטא המרגלים ולא נגזר עליהם שיהיו ארבעים שנה במדבר, ואיך כתוב  ועוד
 כבר כאן שיאכלו את המן ארבעים שנה? 

 

ו את המן עד לאחר שנכנסו לארץ, ואילו התורה  , ולפחות את חלקו, שמדבר שאכללא שייך לכתוב פסוק זה בתורה, שכלל  ועוד יותר מזה
 ישראל  בני  ויחנולאחר הפסוקים : "  ' יהושע' מסתיימת בתיאור פטירתו של משה רבנו, לפני שנכנסו לארץ. והיה שייך לכותבו רק בספר  

.  הזה  היום  בעצם  ,וקלוי  מצות  הפסח  ממחרת  הארץ  מעבור  ויאכלו.  יריחו  בערבות  בערב  לחדש  יום  עשר  בארבעה  הפסח  את  ויעשו  ,בגלגל
 י"ב(.  -)יהושע ה', י' " ההיא בשנה כנען ארץ מתבואת ויאכלו ,מן  ישראל לבני עוד היה ולא  הארץ מעבור באכלם ממחרת המן  וישבת

 

,  יהושעשאת הפסוק הזה כתב  חשבו    ואחרים,  סמוך למיתת משהשחשבו, שפסוק זה נכתב    אנשיםמביא שישנם  '  אברבנאלר' יצחק  ' 
אך הוא לא מקבל את דבריהם. והוא סובר שמשה רבנו כתב פסוק זה על פי ציווי ה' כפי שעתיד להיות בעתיד, כמו שמשה עצמו כתב על  

, נראה שיש קושי על פירושו וכדברינו לעיל, ובמיוחד איך יכתוב מראש את ענין  '. אךמשה  שם  וימת  משה  ויעל'  -עצמו מפי הגבורה  
 עליהם רק יותר מאוחר. ארבעים שנה שנגזר

 

, כי בפסוק זה יש תיאור נסי של המן, שלמרות שבכל יום רגיל, וחם השמש ונמס, ומי שהותיר למחרת התמלא בתולעים ונראה לומר
כך.   על  יכולים  ואנשים  יום,  ארבעים  נשאר במשך  כאן  המן  ואוליויבאש, אך  לנתינת  כאן  זה  פסוק  והצמידה  לכן התורה הקדימה   ,

שגם זה היה דבר נסי שהמן יתקיים במשך זמן רב כל כך, עד שעוד בימי ירמיהו הראה אותו לאנשים, לדרבן אותם ללמוד למשמרת,  
 תורה ולא לחשוש לפרנסתם.  

 

פסוק  היתה עשירית האיפה, מובא לאחר    העומרהאומר שמידת    פסוק ל"ו , שבזה יש לנו הסבר נוסף לשאלה הקודמת, מדוע  ונראה לומר
ן הקודם, נוכל ולמשמרת. ולאחר הרעי  העומרשמתאר שאהרון הניח מלא    פסוק ל"דת הזמן שאכלו את המן, ולא לאחר  שמתאר א   ל"ה

שהיה צריך להיות   פסוק ל"ה, אך התורה החליטה להקדים את  לפסוק ל"דהיה צריך להיות צמוד    פסוק ל"ו לומר, שבאמת במקור  
על פי הרעיון דלעיל, שלשני הפסוקים יש מכנה משותף של הנס שהיה במן, וע"י כך   פסוק ל"דולשבץ אותו כאן לאחר    ' יהושע' בספר  
 '.בעל הטורים' ועל פי דעת  דברינו יש הקשר רעיוני על פי  פסוק ל"הלסוף. וגם להבאתו בסוף לאחר  פסוק ל"ו נדחק 

 

, ושדבר  בתורהן מעניין, כי אנו מכירים את המושג שאין מוקדם ומאוחר  ויוצא מכאן רעיו  -  אין מוקדם ומאוחר בתורה ובנביאים
שאירע מאוחר יותר לפעמים התורה מביאה אותו מוקדם יותר מסיבות שונות, אך כאן אנו רואים שזה לא רק בתורה, אלא גם דבר  

 . בתורה, התורה מקדימה אותו ורושמת אותו בנביאיםשלפי סדרו היה צריך להופיע 
 

 

   לומדי הכולל :של השנה מוקדשים לע"נ והלימוד הגיליונות  - לעילוי נשמת 
  .ר' אברהם הכהן בן חנום ז"ל. ר' משה חיים בן שרגא פייבל הלוי שוורץ ז"ל

 

 גני הדר פתח תקוה 3רח' מנחת שלמה  -השיעורים מתקיימים בבית הכנסת חניכי הישיבות 
 שיעור באור החיים הקדוש.    -  12:00.    שעה עירוביןשיעור בגמרא מסכת  -  11.15שעה 

 

 ביום ה' שיעור בפרשת השבוע   )שיעור זה מתפרסם בסוף השבוע בבתי הכנסת בעלון של בית המדרש( 
 

 . לתגובות הערות והארות ולקבלת הגיליון במייל, גם במהדורה מורחבת, 0548448692 - לפרטים נא לפנות בטלפון 
 

 Ingber@bezeqint.net -נא לפנות לכתובת 
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