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  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                   הפקולטה למדעי היהדות
  

י

                                                          

  ד ף  ש ב ו ע 
  ה"תשס , עקברשת               פמאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                             

  615 ספרמ         ש הלנה ופאול שולמן                                                     "ע        

  
  

  לדורו ולדורות, ברכת המן
  

 1, פרקי התוכחה או פרקי המוסר שבספרהםש ,אחד עשר הפרקים הראשונים של ספר דברים
שמות  עליהם בשכבר סופראירועים , במדברמסע הרבים מאירועי על חוזרים ומספרים 

 ;)יח-ט:א( מינוי השופטים ;)ד, שם( קריעת ים סוף ;)ג:כגון יא(מצרים יציאת  :במדברבו
 קורח ועדתו ;)מה- כב:א( חטא המרגלים ;)ה:י-ד:ט( מעשה העגל ;)ה; כ-י:ד(סיני הר מעמד 

 מות ;)כ:ג-כד:ב( וכיבוש חלקים בו ,)כג:ב- מא:א(עבר הירדן ב םעממיה המעבר בין ;)ו:יא(
 תוארו אשרכ). ג:ד(חטא בעל פעור ו, )כב- כא:ד(רת המוות על אחיו משה וגֵז) ו:י(אהרן 
 . רק במרומזמוסר ההשכל לדורותמהם שתמע ה, בהרחבה בספרים הקודמים אלה אירועים

 וברבים מהסיפורים הוא אף נאמר , המסר לדורות הוא עיקר, לעומת זאת,ספר דבריםב
  .המכיל את צוואתו הרוחנית לדור ולדורותנאום ,  לפני מותושל מנהיגכיאה לנאום , במפורש

ואגב כך לשאר , לירידת המן במדבר, הוא פרק ח, במסגרת זאת יוחד פרק שלם בפרשתנו
על : גם על אלה כבר סופר בספרים הקודמים. לבושאספקת מים ובלישראל במדבר ' סדי הח

 בפרשתנו מציגה .יג- א:ז ובבמדבר כ-א:ועל המים בשמות יז, המן בשמות טז ובבמדבר יא
 ווכתקדים לדאגתה כדוגמ, במים ובלבוש, במזון, לפרנסת עמו במדבר' התורה את דאגת ה
  .כשישבו בארץ כנען, לצרכיהם בעתיד

להתפרנס  לכאורההם עתידים ,  כנעןארץ, אל הארץ הטובהלכשיבואו כי , תקדים זה נחוץ
ה וכוח יכוח הטבע הממטיר גשם מפרה על האדמה הפורי:  בזכות שני כוחותשם ברווחה

שבו אכלו את  תקדים המדברלכן מובא . שרונו ובחריצותו מנצל את כוחות הטבעישבכ, האדם
באופן גלוי ראו עיניהם שם . ושתו מים שיצאו בדרך נס מצור החלמיש,  דגן השמים,המן

 מידי שליחיו של בנס נסתרבארץ עתידים הם להתפרנס ו, שמיםה שפרנסתם באה להם מן
ח לעשות הוא הנֹתן לך ּכֹ. "קובע ומפעיל את חוקי הטבע, הלא הוא שברא את הטבע. הבורא

טע באדם את האינטליגנציה ואת היזמה להשתמש לרווחתו ונה הוא - )יח:ח' דב" (ילח
  .בכוחות הטבע

 
יש המגדירים את . 106 - 105' עמ, ך"א תש" ת-ירושלים,  א,תולדות האמונה הישראלית, קויפמן' ראו י   1

שבחלוקה דלעיל מתחיל רק (ורואים את פרק ה כפותח את נאום המצוות , ד כנאום הפתיחה-הפרקים א
, ואולם. 36 - 35' עמ, ך"אביב תש-תל, תורה נביאים וכתובים א, צ סגל"ראו מ; )או בסוף יא, בפרק יב

שבחטיבות גדולות לעולם אינן חוזרת ( ה אינה באה בתוך הגדת המצוות החזרה על עשרת הדברות בפרק
, גם סגל, ואכן. אלא כחלק מאירועי הר סיני, )בספר דברים בלשון הקרובה ללשונן בספרים הקודמים

 . רואה בפרק יב פתיחת חטיבה, בהמשך דבריו שם
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 לקראת לקחיםיש שני , שמות טז, ונציין שגם בפרשה הראשונה שבתורה אודות המן
של  קבועה בדרך נס כמות בכליהם הנמצאבכל יום   את המןקטויאחרי של - האחד :העתיד

כל זה בא ללמד את .  הבאיש ונרקב- שהותירו ממנו ליום המחרתמה ו, עומר לכל בן משפחה
  . גם ביום המחרתשיפרנסנו ' בהלבטוח  וגם 2, כפי הצורךרק, במועטלהסתפק דורות ישראל גם 

למשה אודות המן העתיד '  הו שלכבר בתחילת דיבור; התקדים השני היה בעניין השבת
שי והכינו את אשר והיה ביום הִש: "שבתגם אודות ה' ה ֹוהודיע, לירד ולפרנס את ישראל

 כאשר יעמדו באוהליהם). ה:טז' שמ" (והיה משנה על אשר ילקטו יום יום, אוייב
ימצאו שבדרך נס נכנסה בו ברכה והמנה , קטו ביום השישיי וימדדו את המן של3")והכינו(="

 העם ).בכ:שם" (או כל נשיאי העדה ויגידו למשהויבֹ ": היהאכן כךש פי כ,היא כפולה
. אודות היום השישי'  מראש את דבר הםהודיע שמשה לא מכאןו ,והנשיאים היו מופתעים

 ומתוך כך יפנימו את עניין, ישאלו וייענו,  כדי שיהיו מופתעים4,מסתבר שבכוונה לא גילה להם
הוא ו ,"מחר' דש להקֹ-שבתון שבת' הוא אשר דבר ה ":תמיהתם עונה משה לע, ואכן. השבת

ואת , )ם שישירכי יוולצ(שלו בשלו ואת אשר תב, אפו אפואת אשר תֹ ":תם לאמוראומצווה 
  ).כג:שם)" (של שבת(קר דף הניחו לכם למשמרת עד הּבֹכל העֹ

דברי משה אל האנשים מישראל ידי -על מתמועצ,  השבת בפרשה זאתההדגמה של שמירת
נתן לכם ' ראו כי ה" :אומרמשה גוער בהם ו. בתבשויצאו ללקט מן גם '  הצושעברו על 

 משה מבקש אותם -" ראו"). כט:שם" (םִישי לחם יוָמתן לכם ביום הִשעל כן הוא נֹ, השבת
.  המן ביום השבתשבתתלחם משנה ביום שישי וההורדת  של ההחריג תופעהלתת את לבם ל

דורות שאחרי דור לגם , לבני ישראל לדורותיהם את קדושת השבת למדתופעה זו באה ל
  . משאר הימיםבשבת לא ישתנה הטבע כאשר , המדבר

מימי בראשית ועד חניית ישראל במדבר סין : אות זה משמיםוהיו עוד טעם וצורך ל
 . לא היה איש בעולם ששמר את השבת5,שבתשמירת מציאות של בעולם יתה ילא ה) א:שם(

היה צורך לקבוע את תאריך חלּות ) יא-ח:שם יט(השבת בעשרת הדברות על ציווי הלפני , לכן
ביום רעבו -שבומסתבר , )א:שם טז(ו באייר "מכיוון שבאו ישראל למדבר סין בט. השבתות
מחרת התחיל המן ה וקרבב. כולל עניין השבת, דבר המןביום נצטווה משה ב-ובו, והתלוננו

השבת ו, רא באיי" כהיהשנאמר למשה ) ה:שם" (שיביום הִש"ו ,)יד- יג; ז-ו: שם(לירד 
נמצא שגם הבשורה הראשונה והציווי הראשון . ב באייר"ו ישראל חלה בכהראשונה שעש

   6.יום השבתב  לאחורי חישוב"עפניתנו , ו באייר"שניתנו למשה בט, לישראל בדבר השבת
, לא רק לפרנסם בדרכם אל ארץ כנען בא, שהמן שירד לישראל במדבר, נמצאנו למדים

  . בכנען, לקראת חייהם בעתידאלא גם לחנכם ולהדריכם 
  

  מנחם בן ישר
  המכללה האזורית אשקלון

                                                           
; כ-ראו שם פסוקים יח, ד רעבתנותיש משום הטפה נג, במדבר יא, גם בפרשה השנייה שבתורה אודות המן   2

  .  גם שם וגם בשמות טז, אך המן והשליו באים יחד; אמנם שם היא קשורה לאכילת בשר השליו. לד-לא
ל דרשו "חז. להיות יציב, שעניינו לעמוד, ן"לפי המשמעות המקראית של שורש כו, כך נראה על דרך הפשט   3

' עמ, ה, י טז"מכילתא דרשב; 101' עמ, ויסע ב, בשלח, מכילתא(מהפסוק את מצוות ההכנה לקראת שבת 
זאת ; ל ובלשוננו"במשמעות השורש בלשון חז" והכינו"בדרשם , )ב"לח ע' עיר; ב, בבלי ביצה ב; 107

" כהררים התלויין בשערה"במיוחד הלכות שבת שהן , מתוך מגמתם להיאחז ברמזי מקרא לביסוס הלכות
 ).ח, משנה חגיגה א(

שמתוך , )ד,ר כה"שמו; ב"לד ע' עמ, בובר בשלח כד-תנחומא; רע- רסט' עמ, א,ר יג"ויק(ל " חזלעומת דברי   4
 .שכח משה לומר לישראל אודות השבת) כא:טז' שמ(כעסו 

ובפרט את , את קיום המצוות בכלל) הנחשבים כמייצגים את שלמות ישראל(במגמתם להקדים לימי האבות    5
ר "בר(ל את שמירת השבת לאבות "ייחסו חז, )ג-א:ב' בר(ראשית שמירת השבת שנקבעה כבר בששת ימי ב

כן -כמו). 175' עמ, יח, ה; 86' עמ, כח, ר א"שמ(או לימי שיעבוד מצרים , )945' ו עמ, עט; 703' עמ, ד, סד
; כה:טו' שמ(במרה , ל נכלל הציווי על השבת במקבץ המצוות הראשון שניתן אחר יציאת מצרים"י חז"עפ
, בבלי; 105' עמ, כה, י טו"מכילתא דרשב; 156' עמ, ויסע א, מכילתא בשלח; 25 – 24'  עמ,ר ה"סע: ראו

 ).ב"סנהדרין נו ע
, וכן בבלי, 241; 105' עמ, א, י טז"מכילתא דרשב; 159' עמ, ויסע, בשלח, כך לפי לוח הזמנים שבמכילתא   6

שכבר בערבו ירד , ו באייר"יום טב" ביום הששי" תוארך, )26' עמ(ר ה "אולם לפי לוח סע. ב"שבת פז ע
  . וראו שם הערת המהדיר; )יג-יב; ז:טז' שמ(השליו 
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אילן - הוא מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר. הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
שת כדי להצטרף לרשימת המנויים בדואר האלקטרוני על דף פר. http://www.biu.ac.il/JH/Parasha:  בכתובת
, יש לכתוב שורה אחת בלבד.   אין לכתוב נושא למכתב .listserv@vm.biu.ac.il:  יש לפנות לכתובת, השבוע

 הינם השם הפרטי ושם - last-name ו  first-name  כאשר sub parasha-l firstname lastname: בגוף המכתב
  .המשפחה של השולח
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