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  סיון המןינ

  
ַהַּמֲאִכְלָך  ":היא העמדת העם בניסיון, לפי הכתוב בפרשתנו, אחת המטרות להורדת המן במדבר

  .)טז:ח" (ְלֵהיִטְבָך ְּבַאֲחִריֶתָך ַנּסֶֹתךַמַען ַעּנְֹתָך ּוְלַמַען ְלָמן ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּון ֲאבֶֹתיָך 
 ואף , לא המנסה,צורך המנוסההוא סיון י לעקדת יצחק שהנן בפירושו"כבר לימדנו הרמב

  .לבורא "השלמת מידע"סיון בא לצורך העם ולא לשם יכאן יש לפרש שהנ
- כב:טז(פי המתואר בספר שמות - עלניתן היה להסביר , "ַעּנְֹתָך"לה י המלולא נכתבה כאן

 האם יסתפקו :ן בשבתכי הניסיון שבו הועמדו בני ישראל היה עצם האיסור ללקוט את המ) כז
  בכל זאתינסואו שמא ,  ללקוט את המן בשבתצאובכך שילקטו מנה כפולה ביום השישי ולא י

ֶאל מֶֹׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים ְוָיָצא ' ַוּיֹאֶמר ה ":כנאמר במפורש. ט גם בשבתוללק
ְלַמַען  ":וכן בפרשתנו .)ד: טזשם( ֶּסּנּו ֲהֵיֵלְך ְּבתֹוָרִתי ִאם לֹאְלַמַען ֲאַנָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו 

  .)ג: ח'דב ("ֲהִתְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ִאם לֹאַעּנְֹתָך ְלַנּסְֹתָך ָלַדַעת ֶאת ֲאֶׁשר ִּבְלָבְבָך 
וזאת עוד , ובקבלת עול מצוותיו' הניסיון מתבטא במידת הביטחון והאמונה בה, לפי זה

עליו שלחם שהומטר להם משמים וה, באכילת המן שיעינוי ואולם איזה . ינילפני מעמד הר ס
' שמ" (ַוִּיְקְראּו ֵבית ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְׁשמֹו ָמן ְוהּוא ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן ְוַטְעמֹו ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבש: "נאמר
מהניסיון האם העינוי הוא חלק ; קשר בין העינוי והניסיוןאם יש  כמו כן יש לשאול ?)לא:טז

   ?עניין לעצמושהוא או ,  הועמדו בוישראל-שבני
  :ישנן כמה תשובות אפשריות לשאלה זו

  . א
המן לא היה ידוע  ."ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּון ֲאבֶֹתיך: "המן עלבפסוק שהבאנו בראשית המאמר נאמר 

ים נע- ניתן אפוא לומר שחשש בלתי .ועובדה זו גרמה לחשש טבעי מפני אכילתו,  כמזוןומוכר
אמונה מתוך אם יקבלו את המן היה סיון י הנ,ובהתאם לכך , חלק מהעינוי המוזכר בפסוקזה הוא

  .רכי העםו לצל- שהורדתו היא ביטוי לדאגתו של הא
  . ב

 אחד ממרכיבי היסוד של האמונה הואביטוי זה , "ְלֵהיִטְבָך ְּבַאֲחִריֶתָך: "בסיפא של הפסוק נאמר
מצב צריכה להיות מבוססת על ראייה לטווח רחוק ולא על  הוא מלמדנו שהערכת ה;היהודית
של אנוש להערכה  ו של בןון שיכולתומכי.  מצומצמת של ההווה מראייההמתקבליםנתונים 
כל דעביד " והאמונה ש,"עינוי"בחזקת  היאממילא ההסתגלות למצבי לחץ , מוגבלתהיא  העתיד

עיון ייבת לשמש כנקודת מוצא לכל ח, גם במצבי מצוקה, )ב"ס עברכות " (רחמנא לטב עביד
   .אמוני

  .שהוא עצמו מבחן לאמונהכגורם לעינוי  חוסר הידיעה –המשותף לשני הפתרונות הוא 
  .ג

  :דנה בשאלה זו, )ב"יומא עד ע(הגמרא 



אינו דומה מי שיש לו פת : חד אמר; רבי אמי ורבי אסי, 'ענתךמן במדבר למען המאכלך '
אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה : וחד אמר, בסלו למי שאין לו פת בסלו

  .ואוכל
לא  .ומן רק לאותו יום שליקטוהוהיה מזהמן ש בזהאחד האמוראים סבור שהעינוי היה 

אלא לאוכלו דבר ,  ולהבטיח את מזונם לימים הבאיםלאגור ממנו כמויות התאפשר לבני ישראל
  1."לושאין לו פת בסמי "היו בבחינת  ולכן ,יום ביומו

 ,"טעמו כצפחת בדבש " נאמר עליו אמנם.מןה מו של לטעעינויההאמורא השני מייחס את 
, )ג, כה, שמות רבה" (היו בו כל מיני טעמים והיה כל אחד מישראל טועם כל מה שהיה רוצה"ו

   . אותו בעיניהםהמאיסה, ללא שינוי במראהולאכול אותו כל יום נאלצו באך העובדה ש
  .של כל אחד משני האמוראים דלעיל" עינוי"וסבר  בהתאם לפירוש הסיון יילפיכך הנ

  .ד
 בדיקת האמונה שלהם בו - האחד : ישראל במדבר-  בניו בועמדוסיון שהיהזכרנו שני טעמים לנ

ון המן מופיע בפרשתנו סיינ, כאמור,  אך2. בדיקת נכונותם לקבלת עול מצוות– והשני ,יתברך
ְלַמַען הֹוִדֲעָך ִּכי ִעֶבָך ַוַּיֲאִכְלָך ֶאת ַהָּמן ֲאֶׁשר לֹא ָיַדְעָּת ְולֹא ָיְדעּון ֲאבֶֹתיָך ַוְיַעְּנָך ַוַּיְר" :פעם נוספת

ֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם ִּכי ַעל ָּכל מֹוָצא ִפי ה ַ

                                                

  .)ג:ח (ִיְחֶיה ָהָאָדם' לֹא ַעל ה
  :ן"הרמבכך מסביר זאת ו, סיון שונהיכאן טעם הנ

 מאכילךוכן ה. 'יחיה האדם' כי על כל מוצא פי ה'להודיעך , ת המןואחרי כן האכילך א
) ד: טז'שמ( אבל מה שאמר בפרשת המן …)פסוק טז(תיך מן במדבר אשר לא ידעון אב

 ואראה אם שאתן לכם צרכיהם ושאלתם אביא להם, למען אנסנו הילך בתורתי אם לא
  .ישמעו אלי ברבות הטובה

, בעתות של שפע, שברבות הטובהסיון המן קשור בחשש ינן ל"שמעלה הרמבהטעם הנוסף 
ָׁשַמְנָּת ָעִביָת ָּכִׂשיָת ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט : "כנאמר, רכי האדםוכמספק צ' תתערער האמונה בה

  ).טו: לב'דב( "ַוִּיּטֹׁש ֱאלֹוַּה ָעָׂשהּו ַוְיַנֵּבל צּור ְיֻׁשָעתֹו
  .ה
  : כיוון מחשבה אך בדרך שונהר הירש מנהיר את הפסוק באותו"רש

הלחם הוא התוצר של .  עליו עם הטבע ועם תחרות הבריות'נלחם'הוא מזון שאדם ' לחם'
נמצא שהלחם מייצג את השכל האנושי . הטבע ושל השכל האנושי השולט בעולם

 .וכך יוצר האדם את האמצעים לקיומו, השולט בטבע ופועל בחברה עם גורמים אחרים
שבה לעלות על דעתנו שכח יצירתו של האדם הוא התנאי היחיד לקיומו והנה יכולה המח

, זאת; שהיא הגורם של מזונו של אדם' וכך עלולים אנחנו לשכוח את הנהגת ה, הארצי
ועל ידו המלאה ' פ שכל פרוסת לחם המפרנסת אותנו מעידה על השגחת ה"אע

תכלית ושוב לא יהיה  תהפוך לרדיפת ממון שאין לה קץ ו'הדאגה ללחם' וכך …והרחבה
אין קיומו של  …לבנו פנוי להגות בשום עניין שיש לו משמעות רוחנית ומוסרית גרידא

יש בה כדי ' אלא כל פקודה של ה, 'לחם'י ה"סעד הטבע והאדם המיוצג עאדם תלוי רק ב
 מלאכותית אינו אלא פקודה וגם הלחם שאדם מוצא בדרך, להחיות את נפשו של אדם

  .'של ה
העם להוכיח שהוא הפנים את על  –חינוכי  הואסיון יוה בשני הפירושים הוא שטעם הנהצד השו

  . בדרך התנהלותו במדבר הוא מיישם אותווסיון המן יהמסר  החינוכי של נ
ַּכֲאֶׁשר ְיַיֵּסר ְוָיַדְעָּת ִעם ְלָבֶבָך ִּכי  ":ואכן הפסוקים הבאים בפרק מעידים על כיוון מחשבה זה

  .)ה:חשם " (לֶֹהיָך ְמַיְּסֶרָּך-ֱא'  הִאיׁש ֶאת ְּבנֹו
 ישראל- את בניפךתהליך חינוכי ממושך שהב הם שלב ,סיוןי שהם חלק מהנ,סוריםיהי

קיבל על שחורין - לעם של בני, בשר ודם ומוקפים בעבודה זרהלעבוד מעבדים המורגלים בש
  .עצמו עול מצוות ומלכות שמים

 
שמא לא ירד מן למחר : מי שיש לו ארבעה וחמשה בנים היה דואג ואומר: "א"י ביומא עו ע"וכך דברי רשב   1

  ".נמצאו כולן מכוונים את לבם לאביהן שבשמים, ונמצאו כולן מתים ברעב
 לחזק בהם את –דהיינו ,  כדי שיכוונו את לבם לאביהם שבשמים–ניתן טעם נוסף , ילי דלע"בדברי רשב    2

הגמרא , בהמשך. כדי שלא יסברו שהדבר מובן מאליו, לסיפוק צרכיהם' התובנה של הצורך בבקשה מה
מפני משאוי הדרך : דבר אחר, ]טרי[=שהיו אוכלין אותו כשהוא חם : "מביאה שני טעמים נוספים

  ]." הכבידה עליהם, עקב נדודיהם, נשיאת המן[=



סיון שהעם ניסה י אך המן שימש גם כנ. את העםבויד העמה "הקבסיון שיעד כאן עסקנו בנ      
  :)ג- ב: טז'שמ( 'את ה

 ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמי ִיֵּתן .ֶׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַּבִּמְדָּברַוִּיּלֹונּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל מֹ
ר ַהָּבָׂשר ְּבָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלׂשַֹבע ִּכי הֹוֵצאֶתם אָֹתנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבִׁשְבֵּתנּו ַעל ִסי' מּוֵתנּו ְבַיד ה

   .ָּכל ַהָּקָהל ַהֶּזה ָּבָרָעבֶאל ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ְלָהִמית ֶאת 
 כתגובה .מדברה לו את מזונותיו בתנאיאם הוא מסוגל לספק ' העם מתלונן ולמעשה מנסה את ה

  .הוריד לעם את המן' על תלונה זו ה
 ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֶׁשֱאָלָתם.  ִּביִׁשימֹוןַוְיַנּסּו ֵאלִּיְתַאּוּו ַתֲאָוה ַּבִּמְדָּבר  ":תהליםן הפסוק במוכן משתמע 
  .)טו-יד:קה" (ַוְיַׁשַּלח ָרזֹון ְּבַנְפָׁשם

 לִֹהים- ַוְיַדְּברּו ֵּבא.  ִלְׁשָאל אֶֹכל ְלַנְפָׁשםְיַנּסּו ֵאל ִּבְלָבָבם ":פסוקניסוח חריף עוד יותר בוב
  .)יט- יח:עח( ַלֲערְֹך ֻׁשְלָחן ַּבִּמְדָּבר ָאְמרּו ֲהיּוַכל ֵאל

, כדרך עוברי מדבריות, אינם מסתפקים במועטהם שהרי , תלונת העם לא באה מתוך רעב
העמיד את ' אם ה. ל- ובכך מנסים את הא,"ך שלחן במדברלערֹ "–את המרב הם אלא מבקשים 
 יכולתו להנהיגם במדבר בדרך לבחון אתכדי ' סה את ההעם ניהרי ש,  לצורך חינוכוהעם בניסיון

' ָלֵכן ָׁשַמע ה ": כפי שנאמר בהמשך המזמור,גילו את קטנות אמונתםהם  בכך .טבעית- על
 ֹולִֹהים ְולֹא ָבְטחּו ִּביׁשּוָעת-ִּכי לֹא ֶהֱאִמינּו ֵּבא. ַוִּיְתַעָּבר ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעקֹב ְוַגם ַאף ָעָלה ְבִיְׂשָרֵאל

  .)כב-כא:שם(
  סיכום
שנעשו לעם ישראל בעת נדודיו הנסים בין  לבד מהיותו נס, המוזכר פעמיים בפרשתנו, המן

 לצורך גיבושו המוסרי של העם שיצא ,'הן מצד ה, צדדי- דו לניסיוןגם שימש הוא , במדבר
   .יווקהן מצד העם אשר ניסה את כוחו הנסי של אל, משעבוד לגאולה

  
  ר יאיר ברקאי"ד

  רושליםי
  הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
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