
  

  

  

  

  

  

  
  

  עמוד    –   עמוד א    
אם היה במן, כמה אופנים חוש הראיה והטעם במן, כתוב להדיא. חוש הריח נזכר בחז"ל ובג' אופנים. חוש השמיעה ה  א. בנושא  הדברים שנתבארו, בקיצור |  

  'עמר', מצאנו עומר בד' אופנים, האם יש קשר ביניהם. | נושא ב'. גדר  . האם היה, ואם כן היכן 
 

  המן והחושים 
  

  

ם ֲאֶׁשר ָנַתן ְידָֹוד ָלֶכם  ַהֶּלֶח  (טו) ַוִּיְראּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִּכי א ָיְדעּו ַמה הּוא ַוֹּיאֶמר מֶׁשה ֲאֵלֶהם הּואטז 
  ְלָאְכָלה:

  (לא) ַוִּיְקְראּו ֵבית ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְׁשמֹו ָמן ְוהּוא ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן ְוַטְעמֹו ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש:טז 

  

גדרו הקדמונים שיש לאדם כמה חושים, והם ראיה שמיעה, ריח מישוש טעם ודיבור. [יש שמנו את הטעם והדיבור לאחד, כי 
הדיבור הוא שמיעה, וגם המדבר עם עצמו כקריאת הוא איבר אחד דהיינו הפה, ויש שגדרו את הדיבור עם השמיעה, כי תכלית  

  ך מה שאתה מוציא מפיך, ולכן כתבו שחמשה חושים הם]. מע, כתיב ביה השמע לאזניש

  והנה במן כתיב מפורש שני חושים, שהם הראיה והטעם. 

' מתייחס אל  ם 'ובוקר וראיתם את כבוד ה'שוהו על מראיתו. גוהוא כזרע גד לבן' שפירכתיב 'ויראו בני ישראל', וכן '  ראיה: 
אלה מתייחסים אל  הצבע הצורה וכדומה כל ז) ְוַהָּמן ִּכְזַרע ַּגד הּוא ְוֵעינֹו ְּכֵעין ַהְּבדַֹלח: ,יא במדבר (ראיית המן. גם הא דכתיב 

  הראיה. 

ֶמן:דכתיב הכא 'וטעמו כצפיחית בדבש', ובפ' בהעלותך (במדבר יא, ח)    טעם:    ְוָהָיה ַטְעמֹו ְּכַטַעם ְלַׁשד ַהׁשָּ

ְמֻחְסָּפסיד)  טז,  (דכתיב  ,  לכאורה גם מישוש בדבר  מישוש:  ַּדק  ַהִּמְדָּבר  ְּפֵני  ַעל  ָהָאֶרץ:  ְוִהֵּנה  ַעל  ַּכְּכֹפר  וגם הא דכתיב    ַּדק 
לּו ַּבָּפרּור ְוָעׂשּו ֹאתֹו ֻעגֹותבמדבר יא,  (בבהעלותך   . בא לתאר שהיה בו ח) ָׁשטּו ָהָעם ְוָלְקטּו ְוָטֲחנּו ָבֵרַחִים אֹו ָדכּו ַּבְּמדָֹכה ּוִבׁשְּ

דק, ושיכלו עשותו בצורות שונות שכל אלה עיקרם להוסיף יה חם, ושהיה  מרקם שונה, ועל דק מחספס דרשו כמה דרשות, שה
כלו  ה טעם שירצו. אלא שבא לחדש צורות, אלא שהיה מרקם שהיה מצד עצמו, ויש שיבמישוש כי טעם יכלו לברור להם איז

טו, והם היו צריכים לעשות במדוכה  לותך ברשעים איירי דכתיב שם שטו העם ולקעשות, ויש תנאים דס"ל שהנאמר בפ' בהע
לא זו בלבד, אלא שאמרו או בפרור כי היה קשה ולא יכלו לאכלו מיד, נמצא שלצדיקים היה ראוי לאכילה מיד דק מחוספס.  

תנה לאותו מאכל 'טעמו ומששו', דהיינו שגם חוש זה השתתף  (יומא עה.) שכאשר רצה אדם במאכל מסוים היה המן מש
  עמהם. 

  יל"ע בחושים האחרים ריח ושמיעה האם גם השתתפו בנס המן.   עפי"ז
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  ריח 
'הנני ממטיר', בא להודיע שהיה בו ג'  פר אגרא דכלה (פ' בשלח) בשם מהרמ"ם מרימינוב, שלשון  בסוהנה בענין הריח, כתב  

לה שהוא סברא. שאם היה משתנה  מבאר האגרא דכר'יח. להסביר את ענין הריח, ענינים הנרמזים בר"ת 'מטר'. מ'ראה ט'עם  
בטעמו, מסתמא גם היה משתנה בריחו, יען שהריח משתתף עם הנאת הטעם, ומסתמא היה משתנה טעמו ומששו באופן  

  שגם הריח נכלל עמו. 

". מבואר דהא ביה אתמשך ונחית לתתא ,  סליק ריחין דכל בוסמין דגנתא דעדןוההוא מנא הוה  :) "ב סב"זוהר ח(אמרו  והנה  
  .גן עדן, ומבואר שלא רק באכילה השתתף הריח, אלא גם בנתינהשהיה עולה עמו ריח   להדיא 

מלמד שירד    ,אמר רבי יהודה אמר רב ואיתימא רבי חמא ברבי חנינא  -  טחנו בריחים או דכו במדכה")  .' (יומא עהאכן בגמ
אמר רבי חמא מלמד שירד להם לישראל עם המן   -  ובשלו בפרור  .דבר שנידוך במדוכה  , להם לישראל עם המן תכשיטי נשים 

בר נחמני אמר רבי יונתן מדבר  אמר רבי שמואל    ,מאי בבקר בבקר  -  והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר  .ציקי קדירה
". הנה תכשיטי נשים הם בשמים, ו'ציקי  מלמד שירדו להם לישראל אבנים טובות ומרגליות עם המן ,שירד להם בבקר בבקר

 , אם תאמר יש לה גנאי   ,משל לבת מלך שהריחה ציקי קדירה .) "נופסחים ( קדירה' הם תבליני בישול הנותנים גם ריח, כמ"ש 
  .  " וכו'. מבואר שניתן להם עם המן דבר הנותן ריח לתבשיללא תאמר יש לה צער

בספר בדברי הגמ' היה מקום לשמוע, שאין זה שבחו של המן, אלא שבנוסף למן היה יורד להם גם דברים נוספים, אולם  והנה  
המן תכשיטי נשים. נראה לי בס"ד הכונה דהנשים דרכם להתקשט בצבע מלמד שירד לישראל עם  "  ידע (יומא עה.) כתבבן יהו

הפנים שמלבין ומאדים הפנים ועתה במן שהיו אוכלים לא היו צריכין הנשים להתקשט בצבעים אלו בבשרם ובפניהם יען כי 
טוב באוכלם אותו המן היה באכילתו מאיר פניהם ועושה עידון בבשרם שהיה מתלבן ומאדים ביופי וגם היה נעשה בהם ריח  

". [אכן באבנים במיני בשמים הנדכים במדוכה דלא בישום ולא כחל ולא פרכוס ויעלת חן  שלא היו צריכין לבשם את גופם
ן הביאו עמו ממש,  אולם סו"ס מבורר שהמבהכרח צריכים לומר שהיו בנפרד, כי הלא הנשיאים הביאו ממנו למשכן.  טובות  

  או במחיצתו ריח].

מר שכל אחד מדבר על נקודה אחרת. הגמ' מדברת שליד המן ירדו גם מיני ריח, ובספר תוספות השלם הביאו ויש מקום לו
דרש את הפסוקים פרדס רמונים כפרים עם נרדים וכו' שי"ד מיני בשמים ירדו עם המן (ומעין זה  בשם אחד הראשונים, ש

ומבאר הטעם ,  ה שבאו ללקט היה שם ריח גן עדןלקטו את המן, דהיינו בשע  על הבאר). הזה"ק מדבר על הכלי שבו  בגמ' דילן
. נמצא שהיה ריח למן, בשעת לקיטה, בשעת אכילה, וגם אחר כך . האגרא דכלה מדבר על הריח בשעת אכילהכי משם מקורו

דכלה על הזה"ק מדבר על שעת לקיטה, האגרא  ניתן עם המן.  היה הגוף מבושם, או מכח האכילה עצמה, או מכח הבשמים ש
  שעת אכילה, והגמ' ביומא על המשך הזמן. 

  

 äמיעù  
שלכאורה לא מצאנו ף. חדא,  ש מקום לומר שאכן לא השתתמיעה השתתף עם ענין המן, יוהנה בבואנו לדון על חוש הש

חומד. ואמרו שהסומא אינו שבע יען שאינו רואה   ואה מתאוה, עין רואה ולברשחוש השמיעה גורם לאכילה, כי האדם ה
. אולם בודאי חוש הטעם כילה. חוש הריח ידוע הוא שהוא משתתף עם הנאת ותאות האכילה, ומאכלו. הרי שהראיה צורך א

  כאורה אינו חלק מהנאת האכילה. חוש השמיעה ל

מילתא דאמרי אינשי שיתין תכלי מטייה לככא דקל חבריה   מנא הא   ,אמר ליה רבא לרבה בר מרי (ב"ק צב:) "הגם שאמרו  
 ,א"ל את אמרת מהתם   .אמר ליה דכתיב ולי אני עבדך ולצדוק הכהן ולבניהו בן יהוידע ולשלמה עבדך לא קרא   ,שמע ולא אכל

וכתיב    ,ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו  , ואנא אמינא מהכא 
משמע לכאורה שקול האכילה גורם תאות אכילה לאחרים, הנה סוף הענין ".  בתריה ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה

. שמאחר שיודע באחרים שאוכלים ונהנים מוכיח שאין זה מצד הנאת האכילה אלא מצד הקנאה, כמ"ש רש"י לגבי אברהם 
  רוצה גם בהנאתו וטובתו, אבל אין זה חלק מהנאת האכילה עצמה. 

אמה טעם שלא היה שיר וזמר בסעודת אחשורוש.  (אסתר א, ח) הביא בשם רבי מאיר ו' ערי  בספר מנות הלוובר מדין, הנה  
שיר וזמר משתנה הטעם איש , ומאכל ומשתה נתן כרצון איש ואיש, אבל  יען שמראה וריח יש בהם דברים שכולם שוים בהם 

  שיערב לזה לא יערב לזה, ולכן מנע מהם שיר וזמר בסעודה.   מרעהו, ומה

יתו  ו על כנפי השיר ולא ישוטעם נוסף כתב שם בשם זקן אחד, שרצה שיאכלו וישתו מסעודתו, ואם יהיה זמר ושיר ינשא 
  שם זמר ושיר. לכן מנע מכי בהנשא הרוח מתמעט הגשם.  שתה לבם,  למאכל ומ



יהיה שיר וזמר עמו. ב' שכשם שיה המזון רוחני כל כך, שמתאים מאד  אלא שכאן שני הטעמים לא קיימים. א' אדרבה ה
הלויים בבית המקדש  ת המלאכים וכדומה, ושירת  יה שייך שישמעו שירשהריח היה מגן עדן, והיה ערב על כולם. כך גם שיר ה

ת המאכל, הלא גזרו משום חורבן בית המקדש שלא להשמיע  שאין חלק לשיר וזמר עם הנא ' מה שנטען עד הנה  . ג וכדומה
אם כן יל"ע האם היה זמר בבית המשתה (או"ח תקס), ומבואר שהיה דרכם לאכול ולשתות וזמר עמו, וזה שלימות ההנאה.  

  חלק של שמיעה בנס המן. 

  

עוד) שבחטא עץ הדעת נפגמו כל החושים לבד חוש הריח.  יין בני יששכר אדר מאמר א', שם משמואל פ' תרומה, ו(עאיתא  
ראיה דכתיב ותרא האשה, שמיעה כי שמעת לקול אשתך, או שמיעת האשה אל הנחש, טעם ומישוש ותקח ותאכל. אולם 

  כי הריח לא נזכר כאן.   מלך המשיח והריחו ביראת ה',לעתיד חוש הריח לא נפגם, ו

באם נקיש בדומה לזה, ניתן להסביר שאכן באכילת המן, שעלתה דרגתם קרוב למעלת אדם הראשון בגן עדן, נתעלו כל 
ץ הדעת, שהם גרמו לחטא, נזכרים כאן ביחוד לתיקון ומעלתם  יחוד בחטא עהראיה שהם הנזכרים בהחושים. חוש הטעם ו

כ נזכר  לא  הריח  חוש  נפגם  ודרגתם.  מאחר שלא  אבל  בפסוק,  להדיא  עדן, לל  גן  ריח  המן עם  את  להם  שהביאו  פשיטא 
  ובאים לעיל. וכמשמעות דברי הזה"ק המ

והנה חוש השמע, בעץ היה זה מצד השמיעה לקול ה'. דהיינו כמו שבאכילה אין חוש השמע נצרך כ"כ להנאת האכילה, אבל 
ע משתתף, אבל לא ל מתעורר גם הוא לאכילה. כיו"ב כאן היה חוש השממאידך על ידי השמיעה ששומע את קול חברו אוכ

  פה. בצורה ישירה אלא בצורה עקי

ת וללא ללקט, כל זה השתתפות השמע  ושלא להותיר, ולשמור שבלמוד בעומר,  השמיעה בקול ה', שנצטוו בג' מצוות במן,  
עשות ולקיים בענין זה. וקצת משמעות לזה, ה חלק שעם ישראל צריכים למתנת המן, אלא זלא שלפי"ז אין זה חלק מבמן. א 

ָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום  ה'  ד) ַוּיֹאֶמר    טז(שכאשר הודיעו על ענין המן כתיב   ֶאל מֶׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהׁשָּ
  למען אנסנו היינו שמיעה בקול ה', וכן להלן 'ולא שמעו אל משה' ויותירו.    ְּביֹומֹו ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵל ְּבתֹוָרִתי ִאם א:

', ולכן היה להם חוש היה מצד 'שמעו את תלונותיכם מה שקבלו את המן  ושמא הטעם שכך היה חוש השמע במן, משום שכל  
  למען אנסנו. לא בצורה של מתנה טובה וזכות וחסד.  השמע בצורה של מצוה וחובה, ו

  

  , על פי דברי הראשונים. עוד היה מקום לומר

ד ששולחן שאין עליו דברי תורה נקרא יש מקום לומר שהיה חוש השמע על ידי דברי תורה בשעת סעודה. לא לבד מצ א]  
י המן, ודאי שהיו עוסקים בתורה בשעת סעודה. יותר  שנתנה להם תורה, שהרי לא נתנה אלא לאוכל זבחי מתים, ובודאי אלו
על ידי אכילת המן  שהיה יורד עם המן חידושי תורה בכל יום. אם נסביר שבשעת סעודה    (במדבר יא)  מכך, שהביא המלבי"ם 

  רי תורה.  השמיע ולשמוע דבוחו ובפיו של האדם, נמצא שהיה המן גורם לחוש השמע לנקשרים החידושים במ  היו

מתחדש דיבור והלכה בכל יום. (שבכל מקום דרשו חז"ל תיבת דבר מלשון דיבור, כתוב 'דבר יום ביומו', שהיה  הת  זא וביאר ב
  כמו ערות דבר ועוד).  

, והיינו על אכילת המן. מעתה היה בכל סעודה שיר ושבח לבורא  יקן להם ברכת הזןב] באופן שונה קצת. שהנה משה רבינו ת
  המזון. עולם על  

הביא בתוספות השלם (אות   ְגִׂשים ָאִצים ֵלאמֹר ַּכּלּו ַמֲעֵׂשיֶכם ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ַּכֲאֶׁשר ִּבְהיֹות ַהֶּתֶבן:יג) ְוַהּנֹ  ה  שמות(על הפסוק  ג]  
ומו, שהיו אומרים תפילה וזהו דבר יום ביומו, דבור של תפלה בכל יום, דבר יום ביומו. נאמר כאן ילקטו דבר יום בירמז  "ג)  
וכן כאן היו מתפללים. וכן כתיב ומשפט עמו ישראל דבר יום  דיבור.  – לומר אחר תפלה היו מלקטין את המן, וזהו דבר יום כ

הביא בנפש החיים ומו שבכל יום יש תפילה, ותפילה מיוחדת לכל יום ביום (כמו שמבאר דיבור יום בי ". ומו לאחר תפלתןבי
  בשער א', גדולת אנשי כנה"ג שכללו כל הכוונות והיחודים בנוסח אחיד, הגם שבכל יום יש עבודה וכוונה אחרת). 

ובדומה לנזכר לעיל בריח, שהיה ריח קודם לקיטה, ובשעת אכילה, ואחר אכילה. כך גם כאן, היה דיבורי קודש, לפני אכילה 
  ברכת המזון. י תורה, ואחר אכילה בזוהי התפילה, ובשעת אכילה דבר

  



  היה מקום לדון על אפשרויות נוספות. 

 (מכילתא בשלח . אלא שחז"ל  שהרי היה ככפור, ודומה לברד שירד בקולותחשוב, שהיה המן יורד בקולות.  היה מקום לא]  
אלא  ומנין שאינו יורד    ,ולפי שהיה יורד מן הרקיע. יכול יהא יורד צונן תלמוד לומר פס. יכול יהא יורד בקולות"ו  דרש  )ד  ויסע

  לכאורה דרשו חס כמו 'הס', לשון שתיקה.  .  "תלמוד לומר חס  בשתיקה

ב] בתוספות השלם (שמות טז, טז) "ארבעה עשר 'מן' יש בקריה, כי י"ד דברים ירדו עם המן, פרדס רמונים, עם פרי מגדים, 
קנמון, עצי לבונה, מור, ואהלות, ראשי בשמים, דרשו ייני עם חלבי" וכו'. באם ננקוט שירדו עם כפרים, נרדים, כרכום, קנה,  

ם קול רננה, ובכך ידעו  נשמע על ידטועים, שמא נתקיים בהם 'אז ירננו עצי היער', שהיה  זרועים ונצורה של צמחים  מן בה
  ישראל להיכן לפנות ללקט את המן. כי היה חוץ למחנה ובכל חניה או מחנה יתכן שהיה בנקודה אחרת. 

דואגים על לא היה להם רכוש והיו  אמרו חז"ל (יומא עה.) שהיה המן מלבין עוונתיהם של ישראל, ופירש רש"י שממה שג]  
   וזה ידוע שעיקר התשובה בוידוי דברים, נמצא שהיה המן גורם לוידוי דברים.פרנסת יום מחר, היו נכנעים וחוזרים בתשובה.  

  

והיא השערה שאין לי אסמ לומר  דות  נקו  ה מחז"ל אבל לא נמנעתי מלהעלותה מצדכתא לה, ושמא גם סתירויש מקום 
  נוספות המתבארות עמה. 

לבן שמלבין    ,גד שמגיד להם לישראל אי בן תשעה לראשון ואי בן שבעה לאחרון  ,תניא אידך.) "עה  מרו חז"ל (יומא הנה א 
כך המן מגיד    ,יד להם לישראל מה שבחורין ומה שבסדקיןכשם שהנביא היה מג  , תניא רבי יוסי אומר.  עונותיהן של ישראל

 ,וזה אומר אתה מכרתו לי  , זה אומר עבדי גנבת  ,שנים שבאו לפני משה לדין  ,כיצד.  להם לישראל מה שבחורין ומה שבסדקין
  אם נמצא עומרו בבית רבו שני בידוע  ,למחר אם נמצא עומרו בבית רבו ראשון בידוע שזה גנבו  ,אמר להם משה לבוקר משפט

אמר להם משה   , זה אומר היא סרחה עלי והיא אומרת הוא סרח עלי  , וכן איש ואשה שבאו לפני משה לדין  ,שזה מכרו לו
נמצא עומרה בבית אביה בידוע שהוא סרח   ,למחר אם נמצא עומרה בבית בעלה בידוע שהיא סרחה עליו  ,לבקר משפט

  ".עליה

גיד  מהאי הגדת המן, לא היה בשמיעה ובדיבור, אלא שהיה  פרש"י וכן פשטות דברי הזה"ק (ח"ב סג:) שוהנה פשטות הגמ' וכן  
מי שנמצא עמו עומר נוסף מוכח שהוא עבדו או בנו או מאחר שמדדו בעומר, בדקו בבוקר את כליהם, ועל ידי סימן ורמז. ש

  אשתו וכדומה.  

יוסי בדברים כפשוטם, שכשם שהנביא היה מגיד להם, כך היה המן מגיד להם, שהיה מדבר   אולם אם ננקוט שכוונת רבי 
  ף. יובן ענין נוס ומודיע,  

ל אחד היכן הוא המן המיועד עבורו. שהיה מקום לומר שאכן היה מקום מרכזי ששם היה מן לרוב, שהנה לא נודע איך ידע כ
וכל אחד מלקט לעצמו, ואין הבדל מי יאכל מה, רק הכמות היה מצוה למדוד בעומר ולא להוסיף ולא לחסר. אבל לא היה מן 

טו ו מקבלים את המן סמוך לאהליהם, לעומת הרשעים ששרי חז"ל שהצדיקים הימיוחד לכל אחד. אולם מאידך מצאנו בדב
עפי"ז יל"ע איך ידע כל אחד מהם היכן מן דיליה. ומה היה קורה באם היה הרשע משכים וגונב את המן הסמוך לאהל  ולקטו,  

  הצדיק, מי מודיעו.  

עד עבורו על ידי אמירה וקול. אלא שהיה הקול נשמע המיו  אולם אם המן היה מגיד ומדבר, שמא היה יודע כל אחד היכן המן 
מהמן אשר בכליהם עתה. כמו"כ רק בבוקר בעת הלקיטה. לכן היה צריך משה לומר לבוקר משפט, כי לא היה אפשר להוכיח  

שוט עד  כאשר היה הרשע יוצא לשוט היה ממתין עד שהמן שהיה מיועד עבורו מגיד לו שהוא עבורו, וממילא היה צריך ל
  שימצא את המן המיועד עבורו. 

', שהיה מעשה הלקיטה תלוי בדיבור, ובכל יום היה דיבור  יֹומֹוְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום ּבְ 'ובן הפסוק  ואם כנים הדברים י
  לאדם שזהו המן המיועד עבורו.  

ות, פי האתון, פי הארץ שהנה במשנה (אבות ה, ו) הזכירו בין הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשואל תתמה על הדבר,  
ה קול דיבור, וכך גם הבאר, וזהו אתון השמיעה דיבור, כך גם פי הארץ השמיע, שכשם שפי הופי הבאר. ובתוספות יום טוב שם 

  נו לה שירה על מה ששוררה הבאר. ענו לה', שע י באר  'על



והיה מקום לומר באופן שונה קצת. שלעולם לא היה המן מדבר כלל, אבל הבאר היתה מדברת ומשוררת, ולדברי חז"ל היתה  
טעם ים כרם ותאנים וכדומה, וגם נתקיים שם אז ירננו עצי יער. נמצא שהמן היה עיקרו בשביל לחם והיה בו ראיה  ה צמחמעל

ובכך נתקיים על ידי שניהם וריח, אולם שמיעה לא היה בו. אבל באר מים חיים נוזלים מלבנון השפיע להם מים וקול שיר,  
שעיקר עבור חורבן בית המקדש. מבואר  ב  קצת סמך לזה, כי 'משתה' גזרו חכמים קול זמרהעמדת כל החושים קודש לה'.  

  השיר והזמר על משתה ולא על אכילה. 

  

 úוâרãמä úàעלä  
שתתפים בנס המן, אלא שהיו מתעלים ו החושים מ עתה דאתינא להכא. יש מקום להבחין בנקודה נוספת, שהנה לא לבד שהיו

  על ידה לדרגות נוספות. 

ושמא הוא כעין דקים,  ומה בס  ם שהיה מגיד להם מה בחורי(יומא עה.)  הנה כח הראיה של אוכלי המן גבה, וכמו שאמרו חז"ל  
רי רבי יוסי  , ולדבה אדם מישראל מסתכל על חבית ויודע מה בתוכהענן היילקו"ש שמות מ רמז תכז) שבזכות המה שאמרו (

  בגמ' יומא יהיה הביאור שהוא מכח המן. 

  ענין הטעם נתעלה שהיו יכולים לטעום כל טעמים שבעולם.   גם 

  גם ענין הריח שהיו מריחים ריח גן עדן כמבואר לעיל. 

לקבל נבואה, שזה תכלית מתן תורה  במתן תורה וים להשיג ולשמוע דבר ה'  ניתן לומר שגם חוש השמיעה נתעלה שיהיו יכול
  שיהיו כל עם ה' נביאים. 

שענין המשגל חוש המישוש הוא, ולכן כתב שחרפה היא לנו, מקום לדון גם על חוש המישוש. שהנה הרמב"ם נקט  עפי"ז היה  
חוה,  את  וידע האדם  לעריות, מלשון  ביאורו שחטאו בענין הדומה  והנה בעץ הדעת  פליג עליה.  והרמב"ן באגרת הקודש 

מא נתעלה גם ענין זה, שלא היה בהם חטא ופגם בענין, וכמבואר בקדמונים. עפי"ז בהיותם 'דור דעה' מכח אכילת המן, ש
ם ובני עליון כולכם, אולם אחר שחטאו בעגל וירדו ממדרגתם איבדו דרגת הדעת כראוי, והגם שאכלו ולכן אמר אלהים את

  וכו', ודוק היטב.  מן, מכל מקום לא היו בדרגה הראויה, לכן כאדם תמותון  

  

  

  

  עומר גדר 
  

צאנו ד' ענינים שנקראים עומר. א' הכלי או המידה שבה מדדו את המן, כמ"ש 'וימודו בעומר', ובסוף הנה בלשון הקודש מ
קרבן מנחה המובאת בט"ז ניסן, קרבן העומר, ומזה 'ספירת העומר'. ג' קיבוץ תבואה, הפרשה 'והעומר עשירית האיפה הוא'. ב'  

  תעמר בו'. 'והבה',  ר  'ושכחת עומר בשדה'. ד' הנזכר בשפחה או בעבד, 'לא תתעמ

  י העומר, ומדוע נקראת המנחה בשם עומר, וכן במן היה נקרא עומר. יל"ע האם יש שייכות בין כל פירוש

ך דרש. שהנה בב' מקומות מצאנו שקרבן העומר סייע להם לישראל במלחמתם. א' בגדעון שיצא ויש מקום להסביר בדר
ֶלֶחם ְׂשעִֹרים   ְצִליליג) ַוָּיבֹא ִגְדעֹון ְוִהֵּנה ִאיׁש ְמַסֵּפר ְלֵרֵעהּו ֲחלֹום ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ֲחלֹום ָחַלְמִּתי ְוִהֵּנה  שופטים ז,  (,  להלחם במדין

חלום התייחס  ובחז"ל שהיה זה בט"ז ניסן וה  בֹא ַעד ָהֹאֶהל ַוַּיֵּכהּו ַוִּיֹּפל ַוַּיַהְפֵכהּו ְלַמְעָלה ְוָנַפל ָהֹאֶהל:ִמְתַהֵּפ ְּבַמֲחֵנה ִמְדָין ַוּיָ 
והם באו לבוז קציר שדה, שהוא לחם שעורים, ראה צליל   ,היה אז ט"ז ניסן שאז קציר שעורים"לקרבן העומר, ובפי' המלבי"ם  

שתחת שתחלה התחבאו מפניהם, נהפך הוא   - פך במחנה מדין  וקול רעש צלילת לחם השעורים שרצו לשללו, שהוא מתה
אז במנחת העומר , ועסק  ". ב' כיו"ב בעת שבא המן לקחת את מרדכי להרכיבו על הסוס, ופחד מרדכי ממנולשלוט בשונאיהם 

  די. ם דית אלפיץ דידכו נצח לעשרבו ביום היה, ואמר המן שקומש

תשועת ה' שהוא מבטל המלחמה או הורג את שני המקומות האלה חזינן את הנקודה, שנהפך הדין עליהם. דהיינו, שיש  וב
החיל הבא להלחם בהם, כמו בפרשת השבוע שחיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה. אולם בפורים היה 'ונהפוך הוא', שהכל 

ת מרדכי נתלה המן, ותחת בית המן ניתן לאסתר, ותחת ישראל הרגו הם רנו לפורם, ותחים ככל הנגזר, אלא שנהפך פוהתקי



ראש שונאיהם. כיו"ב במדין היה  . לכן הוא החודש אשר נהפך להם, לא שנושעו ונצלו, אלא שנהפך להם ממש על בשונאיהם 
  ויברחו ויפרנסו את ישראל. הושיעם ביד גדעון הפך את צליל השעורים על ראש אויביהם שהם ייהרגו  דין על ישראל וכאשר  

  חזינן שכח העימור הוא היפוך.  

איש, מקצה לקצה, עד עלותו בהר ה' וכעי"ז ביארו בספה"ק ענין עומר וספירת העומר, שיש בכח הימים האלה להפוך לבב  
דרך  ן היה להפוך לבבם ולהטותו לכח המהעומר לגבי המן, שהיה גם אפשר להסביר על  מתן תורה. מעין זה  ונגוע בקצהו בחג  

  ', וזהו העומר, שהיה כלי ומידה ליישר ולהפך לבבם. הישרה, ועל זה דרשו 'לבן' 'שמלבין עוונותיהם של ישראל

 מעתה נוכל לומר שגם קיבוץ השבלים שמו עימור, וכמו שנקרא הכלי 'עתר' הנה הם אותיות דומות, ות' ומ' משורש אחד 
  מעמר ועימור. שבלים למקום אחד, זהו  ד שמהפך את הבגימטריא, וזה מלמ

רא 'מתעמר' בה, שהופך  כיו"ב נוכל לפרש שהנה יפת תואר שלקח במלחמה לקחה לשם אישות, ואם עתה יהפכנה לשפחה נק
לא עשיית תעמר בו', אלא שב ן חורין במהותו והופכו וכובשו לעבד, חשיב 'והאת הענין. כיו"ב כשלוקח איש ישראל שהוא ב 

  עמר בו. מלאכה לא נהפך לעבד, ורק במעשה ופעולה שהוא מכריחו אליו כעבד אל אדונו, חשיב שהת

"ז , אולם בכניסתם לארץ נשתנה מצבם, ועת פסק המן מכליהם ביום טדבר היה להם עומר בכל יום והנה כל ימי היותם במ
  לא בכל יום אלא אחת לתקופות השנה. אל, היינו קרבן העומר.  ניסן, החליף להם את העומר של המדבר בעומר של ארץ ישרב

חדש, כמו מעמר בשדה, וכן והתעמר בה שמהפך את נחדד את ההגדרה, שעמור היינו קיבוץ מפוזרים והפיכתם לדבר  ואם  
לקצבה הראויה   , ובכך נחשבת חדשה, נוכל להסביר שכלי העומר היה לקבץ את המן ולהפכו למידהמצבה הקודם למציאו

בוץ חדש. כיו"ב בקרבן העומר מקבץ הנפזרים מהשדה, וכן מאסף את הימים למידה וקי לאדם אחד, כי בלא זה לא היה נחשב  
  . פירתם, וספירת העומר מקבצת את הימים לכדי קיבוץ אחד. מעתה שם חדש עליהם ימי הספירהלכדי יחידה שלימה על ידי ס

'מתהפיך בעומרין', לכאורה לך עילם', פירש בת"י רלעומר מונוכל לומר שכל מקום שיש שורש 'עמר' ענינו ההיפוך. והנה 'כד
חמה  דריש כדר מלשון כדור, שהיה מתגלגל, ועומר הוא גם לשון היפוך, והדברים שוים. והנה הוא הפך את העולם שגרם למל

  הראשונה בעולם. 

לכן היה מצד סדום ו  ואפשר שגם לשון 'סדום ועמורה' שלרוב נזכרים בצוותא, הגם שהיו שם עוד ב' ערים. כי העונש של מלח
  סדומית', אבל ההפיכה היא מצד 'עמורה' מלשון עומר והיפוך.    'מלח

  וכן עמרי ובנו אחאב בן עמרי הרשיעו מכולם והפכו את לב ישראל לעבוד ע"ז ולעשות כל רע. 

הנה בביאור 'צליל שעורים' שא הקודם. כי  רמז נוסף שהיה חוש השמיעה במן, הנידון בנויש כאן  שמא  ואם כנים הדברים  [
הנזכר לגבי גדעון נחלקו המפרשים האם הוא לשון צללי שמע, או לשון צלוי, וכן בעומר של קרבן, יש מבארים שהוא קלי 

מצוות ספירת העומר על ידי קול היא. גם מלשון צלוי, ויש שמבארים על שם הקול הנשמע בעת שנעשים על האש. וגם  
ם העוברים ברכת שהיו אומריתעמר של יפת תואר ובן חורין על ידי קול נחשב לעשיה. גם עימור בשדה יש בו השמעת קול,  ה

  . ]ה' עליכם 

גודנו והוא  ם 'גד גדוד י ויש מקום לומר באופן אחר. ש'עמר' ענינו פרנסה. שהנה יש דבר פלא, שתיבת 'עמר' בגי' כפסוק של
שמצוה להשאיר דוע שהיה בזמן חז"ל שולחן מיוחד לפרנסה, והביאו הפסוק העורכים לגד שולחן, ודנו הפוסקים  יגוד עקב'. וי

לחם על השולחן עבור הברכה, אבל דנו אם שלימה או פירורים מצד שלא יהיה כעע"ז. גם כאן במן כתיב 'כזרע גד', ומשמע 
תו הביתה תליא בעמר. לכן במן כתיב עומר, וכן קרבן העומר בשביל שבעה שבועות קציר ישמר לך, ששורש הפרנסה והבא 

האבן עזרא שם,   תעמר בה וכו' הוא רווח ממוני וכמו שכתבשאז זמן ההבאה הביתה של הפרנסה והיבול השנתי, ושמא גם וה
  וכן והתעמר בו לגבי בן חורין שמרויח ממון על ידו. ויל"ע.  

  

 

 


