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 בין ָמן למעשרות: המעבר מלחם ִמן השמים ללחם מן הארץ
 רפאל ב' שוח"ט

 
בספר שמות מופיע לראשונה סיפור המן שירד במדבר בעקבות תלונות נשנות של העם על הרעב הגובר: 

ֵני-"ַוִיּלֹונּו ָכל ָרֵאל... ִמי-ֲעַדת בְּ ַיד ִיֵתן מּוֵתנּו-ִישְּ ַרִים... ִכי-בְּ ֶאֶרץ ִמצְּ ָבר ַהֶזה -הֹוֵצאֶתם ֹאָתנּו ֶאל-ה' בְּ ַהִמדְּ
ָהִמית ֶאת ג(. תשובת ה' באה עד מהרה בלחם מן השמים. אכן, השם -ַהָקָהל ַהֶזה ָבָרָעב" )שמ' טז:ב-ָכל-לְּ

העם לאחר  "ָמן" משקף את רעיון הלחם "ִמן" השמים, אך בהמשך הכתוב מספר שהוא נקרא "מן" בפי
עּו ַמה ַמַען  יההּוא" )טז:טו(. שם התורה כותבת גם כי המן ה-ששאלו "ָמן הּוא ִכי ֹלא ָידְּ ניסיון לעם "לְּ

תֹוָרִתי ִאם אלא שהניסיון האמור אינו ברור. רש"י על אתר טוען כי הניסיון  ,ֹלא" )טז:ד(-ֲאַנֶסּנּו ֲהֵיֵלְך בְּ
תירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוט". התורה מעידה על המן הוא "אם ישמרו מצוות התלויים בו שלא יו

ָבׁש" )טז:לא(, והמדרש אומר שכל אחד טעם במן מה שביקש לטעום: "שהיה בו  ַצִפיִחת ִבדְּ שטעמו "כְּ
כל מיני מטעמים והיה כל אחד מישראל טועם כל מה שהיה רוצה" )שמות רבה בשלח, כה, ג(. לפי זה 

ה המתאים לצורכי כל אחד ואחד, ושימש מענה לתלונותיהם הלא צודקות נראה כי המן היה מאכל מעול
 של העם. 

ָת ֶאת ָזַכרְּ -ָכל-ואולם בפרשתנו, בנאומו האחרון של משה, מתברר שהסיפור היה שונה משחשבנו: "וְּ
ָך-ַהֶדֶרְך ֲאֶׁשר הֹוִליכֲָך ה' א   ַמַען ַעֹּנתְּ ָבר לְּ ָבִעים ָׁשָנה ַבִמדְּ ָך" )ח:ב(. ומה היה הניסיון  ֹלֶהיָך ֶזה ַארְּ ַנֹסתְּ לְּ

ָך ֶאת ִעֶבָך ַוַיֲאִכלְּ ָך ַוַירְּ ַעּנְּ ַמַען הֹוִדיֲעָך ִכי ֹלא ַעל-ַהָמן ֲאֶׁשר ֹלא-והעינוי? "ַויְּ עּון ֲאֹבֶתיָך לְּ ֹלא ָידְּ ָת וְּ  ַהֶּלֶחם-ָיַדעְּ
ֶיה ָהָאָדם ִכי ַעל ַבדֹו ִיחְּ ֶיה ָהָאָדם" -מֹוָצא ִפי-ָכל-לְּ )ג(. כלומר, לעומת התמונה שהצטיירה בספר ה' ִיחְּ

ן היה ניסיון קשה והותיר שהמָ כאן שמות ולעומת מה שחשבנו מתוך דברי המדרש, משה רבנו אומר 
כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. גם באבות  עםתחושת רעב אצל האוכל אותו, על מנת ללמד את ה

ה, ואין שונא, רֵעב הוא לאכילה וצֵמא הוא לשתידרבי נתן כתוב: "אמר לו )בלעם לבלק(: ַעם זו שאתה 
 ן בלבד" )א, ד(.להם שיאכלו ושישתו אלא מָ 

ל להביא את המזון, מכיוון שהוא ירד -מכאן שהמן היה בתחילה ניסיון של אמונה בכוחו של הא
עי דבר יום ביומו ואסור היה לאגור אותו מיום אחד למשנהו, כדברי המדרש: "מכאן היה ר' אליעזר המוד

אומר כל מי שיש לו מה יאכל היום ואמר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסר אמנה" )תנחומא בשלח, אות 
 כ(. כיוצא בזה כתוב בזוהר )ח"ב סב ע"א, תרגום הסולם(: 

ַשֵברּו" )שם -(... מה כתוב למעלה? "ֵעיֵניָיֶדָך" )תה' קמה:טז-ר' יוסי פתח: "פֹוֵתַח ֶאת ֹכל ֵאֶליָך יְּ
טו(. כל בני העולם מצפים ונושאין עיניהם אל הקב"ה משום זה כל אלו בעלי האמונה צריכים בכל 

ַמַען"יום ויום לבקש מזונם מהקב"ה... וכל כך למה?  תֹוָרִתי ִאם לְּ . טז:ד( )שמ' "ֹלא-ֲאַנֶסּנּו ֲהֵיֵלְך בְּ
)כלומר באכילה( ניכרים אלו בני אמונה שבכל יום ויום הם הולכים בדרך הישר בתורה. ר'  בכאן

ׁשֹו" )מש' יג:כה(.  שַֹבע ַנפְּ  יצחק אמר: מכאן "ַצִדיק ֹאֵכל לְּ
יכלא דמהימנותא", ן "מַ לכן בחסידות מכנים את המָ ו ,האוכל אותו שלכוח אמונה  מבטא אתן אם כן, המָ 

כי לא ידעו מה  ן הואמָ למעמד זה: "ויאמרו  תן רומזעל המָ  תהראשוני תגובהגם הכלומר מאכל האמונה. 
 :)יומא עה:( = אותיות "אמונה". כך אפשר להבין גם את דברי ר' עקיבא בגמרא מן הואהוא". 
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"ֶלֶחם ַאִביִרים ָאַכל ִאיׁש" )תה' עח:כה( לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו דברי ר' עקיבא. 

לפני ר' ישמעאל אמר להם... וכי מלאכי השרת אוכלין לחם... אלא מה אני  וכשנאמרו דברים
  .מקיים "לחם אבירים", שנבלע במאתיים וארבעים ושמונה איברים

כדרכן של אגדות אין כאן מחלוקת כלל. אם המן נבלע באיברים הוא מזין אבל אין לו את הייחוד של 
של מלאכים שאינם אוכלים באמת; כאילו שאין  מאכל. רבי עקיבא מסביר שההרגשה היא כמו אכילה

ִמינּו ֵבא ֹלא ָבטְּ -האדם אוכל כלל. זהו אכן ניסיון קשה. וכתוב שם בתהלים: "ִכי ֹלא ֶהא  חּו ֹלִהים וְּ
על הלחם לבדו יחיה  ן הוא תשובה לחוסר האמונה, ומטרתו ללמד ש"לאִביׁשּוָעתֹו" )עח:כב(. המָ 

סיביות אנושית; לחם מן השמים הנותן הרגשה פיזית של רעב גם אם הוא ן יוצר מצב של פהאדם". כי המָ 
תלות בה' של ברים, בדומה ל"אכילה" של מלאכי השרת. זאת מדרגה גבוהה של קשר וגם ימזין ונספג בא

לא ניתנה תורה לדרוש אלא וניתוק מכל החומריות של העולם. על זה אמר רבי שמעון בן יוחאי: "
י רואה במצב הרוחני של "בשבשלח אות כ על פי גרסת המכילתא(, כלומר ר לאוכלי המן" )תנחומא

 ךהשהייה במדבר והניתוק מן החומריות תנאי הכרחי לקבלת התורה. זו שיטתו באופן כללי שיש צור
: "אפשר אדם חורש בשעת החרישה וזורע גם מררשב"י א .לזכות בתורהכדי בניתוק מן החומריות 

תהא עליה אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתם נעשית בידי  בשעת הזריעה... תורה מה
חכמינו טוענים כי שיטת רשב"י  .אחרים". ואילו רבי ישמעאל אמר: "הנהג בהם דרך ארץ" )ברכות לה:(

ִני  :המן כתוב ירידת: "הרבה עשו... כרשב"י ולא עלתה בידם" )שם(. על י סגולהמתאימה רק ליחיד "ִהנְּ
ִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן בדרך כלל מטר הוא מן השמים, והאדם חורש וזורע ומכין  )שמ' טז:ד(.ַהָשָמִים" -ַממְּ

 את הדגן ללחם. ואילו כאן הכול נעשה מן השמים כמטר עצמו.
מקום ההכנה לחיים רוחניים, אבל הוא מקום זמני ואינו מטרת התורה. התורה  , כאמור,הִמדבר הוא

ָעִשיָת ָכל :מצווה ֶתָך" )שמ' כ:ט(-"ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַתֲעֹבד וְּ ַלאכְּ ד את אדמות ארץ ישראל יש עניין לעבֵ  .מְּ
ָך -ולהביא את ראשית התבואה לה'. וכך כתוב בפרשתנו: "ֹלא ִתיֹרׁשְּ ָך וְּ ָגנְּ ַשר דְּ ָעֶריָך ַמעְּ ֹכל ִבׁשְּ תּוַכל ֶלא 

ֹצאֶנָך ָך וְּ ָקרְּ ֹכֹרת בְּ ָהֶרָך ּובְּ ִיצְּ מקדש: דגן ללחם שקשורים גם ל נזכרים כאן כמה מאכלים סמליים" )יב:יז(. וְּ
כנגד  –הפנים ולקרבן המנחה, יצהר הוא השמן למנורה, תירוש הוא היין לניסוך היין, והבהמות הנזכרות 

הקרבנות, כלומר לאכילה של חולין יש מעמד במקום המקדש. כך גם בשולחן השבת: אנו מדליקים נרות 
בשר )כנגד בהמת המאכלי ממוך לשולחן, מקדשים על היין )תירוש( ואוכלים מן החלה )דגן( ו)יצהר( ס

ֵני ה'" )יחז' מא:כב( ָחן ֲאֶׁשר ִלפְּ לְּ כיום, ושולחן השבת מקביל לעבודת המקדש,  ;הקרבן(. כך "ֶזה ַהשֻּ
סמליות נוספת: שלושת המאכלים הללו יש ל(. .הנ כותות "שלחנו של אדם מכפר עליו" )ברנעדר קרביבה

השמן הוא חומר דליק לאש, וזה תפקידו גם במקדש וגם בערב שבת. האש היא הדרך שבה האדם משנה 
את הטבע. וכך היין והלחם: הלחם גדל כדגן, והאדם טוחן אותו לקמח ולש אותו לבצק ואופה אותו 

ומר, המאכלים הללו ללחם. והיין גדל כענבים, והאדם פועל בו פעולות שונות עד שהוא נעשה יין. כל
ן, על האדם ם האבירים שירד מן השמים בצורת מָ במקום לח :מסמלים את השינוי שאדם עושה בטבע

נּו ֹעז  -מתנת ידו לאלוקיו את להשקיע מכוחו כדי לייצר את מזונו ולהביא  תרומה ומעשר, בבחינת "תְּ
 מטרת התורה וקיומה.ל מעוניין בעשייה של האדם שהיא -הא ֹלִהים" )תה' סח:לה(, כי-ֵלא

ן השמים, כמו שההורה מאכיל ומשקה את הילד בתחילת דרכו אבל ן היה לחם ִמ ומהי עשייה זו? המָ 
יפתח עצמאות ויפרנס את עצמו, כן עם ישראל כשיצאו ממצרים כאומה בראשית דרכה,  ,מקווה שיגדל
ָתה  –ל ודאג לכל צרכינו -האפרנס אותנו  ָך ֹלא ָבלְּ ָלתְּ ָך ֹלא ָבֵצָקה" )דב' ח:ד("ִשמְּ לְּ ַרגְּ היינו כמו  .ֵמָעֶליָך וְּ

ִמיׁש צּור" )דב' לב:יג(. בהמשך הייתה זאת  –ילד הנצרך לשדי אמו  ֶׁשֶמן ֵמַחלְּ ַבׁש ִמֶסַלע וְּ "ַוֵיִנֵקהּו דְּ
ָבר בְּ  ֵתְך ַאֲחַרי ַבִמדְּ עּוַרִיְך... ֶלכְּ ִתי ָלְך ֶחֶסד נְּ רּוָעה" )יר' ב:ב(, תקופת הנעורים של האומה: "ָזַכרְּ ֶאֶרץ ֹלא זְּ

ל יעניק לנו -והכניסה לארץ ישראל מסמלת התבגרות; האדם אמור לפרנס את עצמו. ועתה, במקום שהא
לאלוקים, שכן אין לו צורך במתנות: מיועדת לחם, אנו אמורים לתת לו את המתנה. אלא שאין המתנה 

ֶכם" )יש' א:יב(. הא-"ִמי עוניין שהאדם ילך בדרכו, וכשם שהוא עושה חסד, כן על ל מ-ִבֵקׁש ֹזאת ִמֶידְּ
ַהֵּלִוי ֲאֶׁשרוהאדם לתת תרומה ומעשר לכ ַנֲחָלה ִעָמְך" -הן וללוי: "וְּ ֶבּנּו ִכי ֵאין לֹו ֵחֶלק וְּ ָעֶריָך ֹלא ַתַעזְּ ִבׁשְּ

את ההגדרה )דב' יד:כז(. אנו מצּווים לעשות חסד עם הלוי, שאין לו נחלה, בלחם שהשגנו בזיעת אפנו. ז
", שאינו נמנע מלעשות חסד עם מי שאין לו. לא הגדרה מי שאינו חשוד על המעשרותשל תלמיד חכם: "

 אינטלקטואלית יש כאן, אלא מוסרית )ר' יהודה אשכנזי ז"ל(. 
כו(. מעשר שני שונה ממעשר -ולבסוף, המעשר המוצג בפרשתנו הוא בעיקר מעשר שני )יד:כג

די בעליו בירושלים. גם באמצעותו עושים חסד כשפודים אותו וקונים מבעלי ראשון, כי הוא נאכל על י
החנויות שבירושלים, אלא שזה השבח הגדול לה', כשאדם יכול לאכול מפרי כפיו ולתת תודה לקב"ה 

  שהביא אותו לעצמאות וליכולת להעניק ברכה לאחרים.

 
 


