מה מורה המן על מציאות החיים בארץ כנען
ר' אביטל הוכשטיין – hochstein@hadar.org
פרשת עקב ,תשע"ז
אחד הפסוקים שמרגשים אותי ביותר בספר יהושע ,הוא תיאור הפסקת ירידת המן עם הכניסה לארץ:
יהושע ,ה ,י"ב
ֹא־היָה ﬠ֛ וֹד לִ בְ נֵ ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ָ ֑מן ַויּ ֹאכְ ֗לוּ ִמ ְתּבוּאַ ת֙ ֶ ֣א ֶרץ כְּ ַ֔נﬠַן
וַיִּ ְשׁ ֨ ֹבּת הַ ֜ ָמּן ִ ֽממָּ ח ָ ֳ֗רת בְּ אָ כְ לָם֙ מֵ ﬠ ֲ֣בוּר הָ ֔ ָא ֶרץ וְ ל ָ ֥
בַּ שָּׁ נָ ֖ה הַ ִ ֽהיא
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אני מדמיינת את ישראל ,שהיו קמים מדי בוקר ומוצאים את מזונם בחוץ ,מתעוררים יום אחד בארץ
כנען למציאות חדשה ,מציאות בה לכאורה אוכל  -אין .התיאור הוא ניטרלי למדי ,ואינו חושף מטען
רגשי – לא את התחושות עם קבלת המן ,ולא את הימים הראשונים עם הפסקתו .פרשתנו חושפת
תפיסה אחת של חוויית המן ,שיש בה גם ללמד על מהות החיים בארץ בעידן שלאחר תקופת המדבר
והמן.
משה בדבריו בספר דברים אמנם מכוון אל העתיד ,אולם כזכור ,הוא עושה זאת לא פעם על ידי עיון
בעבר .בפרשתנו הוא מזכיר את שגרת היום יום בארבעים שנות הקיום במדבר:

 1ותודה לאבי מורי שאול הוכשטיין שהפנה את תשומת ליבו לפסוק זה בהפטרת מנחה בט׳ באב.
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דברים ,ח ,ב' – ה'
הוֹלי ֲכ ֜ ה' אֱ ֶ ֛הי זֶ ֛ה אַ ְרבָּ ִ ֥ﬠים שָׁ נָ ֖ה בַּ ִמּ ְד ָ ֑בּר לְ ֨ ַמﬠַן ﬠ ֽ ַֹנּ ְת ֜ לְ נַסֹּֽ ְת ֗ ל ֜ ַָדﬠַת
וְ ָזכ ְַר ָ ֣תּ אֶ ת־כָּל־הַ ֗ ֶדּ ֶר אֲ שֶׁ֨ ר ִ ֽ
שׁר ל ֹא־י ֔ ַָדﬠְ תָּ וְ ֥ל ֹא
וֹתיו ִאם־ ֽל ֹאֽ ַ :ו יְ ﬠַ נְּ ֘ ַויּ ְַרﬠִ בֶ ֒ ו ַַיּֽאֲ ִ ֽכלְ ֤ אֶ ת־הַ מָּ ן֙ אֲ ֶ ֣
ֲשׁר ִ ֽבּלְ בָ בְ ֛ ה ֲִת ְשׁמֹ֥ ר ִמצְ ָ ֖
אֶ ת־א ֶ ֧
ָל־מוֹצ֥א ִ ֽפי־ה' יִ חְ יֶ ֥ה הָ אָ ָ ֽדם:
ָ
הוֹדי ֲﬠ ֗ כִּ֠ י ֣ל ֹא ﬠַל־ הַ לֶּ ֤חֶ ם לְ בַ דּוֹ֙ יִ חְ יֶ ֣ה ָ ֽהאָ ֔ ָדם ִ ֛כּי ﬠַל־כּ
י ְָד ֖ﬠוּן אֲ בֹ ֶ ֑תי לְ ַ ֣מﬠַן ִ ֽ
ִשׂ ְמ ָ֨ל ְת ֜ ֤ל ֹא ָ ֽבלְ תָ ה֙ ֵ ֽמﬠָ ֶ֔לי וְ ַרגְ לְ ֖ ֣ל ֹא בָ ֵ ֑צקָ ה זֶ ֖ה אַ ְרבָּ ִ ֥ﬠים שָׁ ָנֽה :וְ יָדַ ﬠְ ָ ֖תּ ﬠִ ם־לְ בָ ֶ ֑ב ֗ ִכּי ַכּאֲשֶׁ֨ ר יְ י ֵ ַ֥סּר
ִאישׁ֙ אֶ ת־בְּ נ֔ וֹ ה' ֱא ֶה֖י ְמי ְַסּ ֶ ֽרךָּ:

התיאור הוא קשה ,שכן חוויית המדבר מתוארת כעינוי וכניסיון הכולל ייסורים .אכילת המן אינה
מתוארת באופן חיובי ,כפי שהיינו מצפים אולי ממציאות שבה מסופקים כל צרכינו ,אלא להפך -
כעינוי וכרעב .ברצוני להתמקד בתיאור המן ,לעמוד על ממד העינוי שבו ,ומתוך כך לחשוב על
המציאות העומדת מנגד ,על מנת להבין את הפוטנציאל הטמון במעבר מן המדבר אל ארץ ישראל.
התנאים והאמוראים מציעים הצעות שונות בנוגע לטיבו של העינוי המוזכר בפסוקים .הצעה אחת היא
שהמן ,אף שהיה מזין ,השאיר את האוכלים אותו רעבים .הצעה זו עולה מתוך השוואה בין המילה
"עינוי" כפי שהיא עולה בהקשר של יום כיפור – שם היא מובנת כצום ,ולכן כרעב ,לבין האזכור שלה
בהקשר של המן:
תלמוד בבלי יומא עד:
דבי רבי ישמעאל תנא :נאמר כאן )בהקשר של יום כיפור( ענוי ,ונאמר להלן ענוי .מה להלן ענוי
רעבון  -אף כאן ענוי רעבון

בשם ר' אמי או ר' יוסי מוצע הסבר אחר:
תלמוד בבלי יומא עד:
'המאכילך מן במדבר למען ענותך'  ...אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו

המן כידוע ירד כל יום – ואסור היה על ישראל לשמור ממנו ליום המחרת .אגירה כזו לא הייתה רק
אסורה אלא בלתי אפשרית ,שכן מַ ן שנשאר מיום המחרת הבאיש והתקלקל .ישראל ,אם כן ,חיו
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במציאות שהמן ניתן להם בכל יום – אולם בכל יום נותרו הם בלא פת בסלם ,ולא הייתה להם השפעה
על הימצאות הפת ביום הבא .הם היו תלויים בגורם חיצוני לשם סיפוק מזונם.
יש המבינים הסבר זה כסיבה שבגינה ,על אף אכילת המן ,המשיכו ישראל להיות רעבים :משום שחיו
במציאות של תלות תמידית .הרעב כאן אינו מצב פיזיולוגי גרידא ,אלא הוא ביטוי לדאגה ,לחשש.
לעומתם ,יש המבינים הסבר זה כאיפיון העינוי עצמו שחוו ישראל :התלות וחוסר העצמאות הם-הם
העינוי .כך או כך ,מציאות של תלות וחוסר עצמאות מובנת לפי בעל מדרש זה כמציאות של עינוי .ומה
שמפתיע במיוחד ,הוא שהדבר נכון גם ביחסים שבין בני אדם לבין האל.
במדרשים על המן ניכר שהוא נתפס כבעל סגולות רבות ושונות – אולם הסגולות הללו מייצרות
מציאות של תלות מתרחבת והולכת בו ,לא רק לצורכי תזונה אלא גם לתחומים אחרים .כך למשל,
מתואר כי המן שימש כאמצעי שיפוט:
תלמוד בבלי יומא עה.
תניא ,רבי יוסי אומר :כשם שהנביא היה מגיד להם לישראל מה שבחורין ומה שבסדקין ,כך המן
מגיד להם לישראל מה שבחורין ומה שבסדקין .כיצד? שניים שבאו לפני משה לדין ,זה אומר:
עבדי גנבת ,וזה אומר :אתה מכרתו לי .אמר להם משה :לבוקר משפט .למחר אם נמצא עומרו
בבית רבו ראשון  -בידוע שזה גנבו ,אם נמצא עומרו בבית רבו שני בידוע שזה מכרו לו

לפי מיקום המן ידעו אם נגנב העבר או נמכר .על אף שניתן לשמוע בתיאורים אלו מציאות אידאלית,
שסיפקה ודאות מוחלטת בנוגע לתהליך השיפוטי ופסיקותיו  ,הרי שלפי בעל המדרש ,בעיני רוחו של
משה ,הדובר ערב הכניסה לארץ ,גם בתכונות הללו ,המנתקות את המעשה השיפוטי משיקול הדעת
האנושי ,יש ממד של עינוי.
מהו הקשר החלופי שבין אלוהים לאדם שמציע משה? כיצד נראה קשר מסוג אחר ,שאינו מתאפיין
בתלות מוחלטת? בפסוק ישנו רק רמז לכך .בדברי משה בספר דברים מוצגת גם תכליתו החינוכית של
המן:
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דברים ח ,ג'
הוֹדי ֲﬠ ֗ ֠כִּ י ֣ל ֹא ﬠַ ל־ הַ ֶ ֤לּחֶ ם
ֲשׁר ל ֹא־י ֔ ַָדﬠְ תָּ וְ ֥ל ֹא י ְָדﬠ֖ וּן אֲבֹ ֶ ֑תי לְ ַ ֣מﬠַ ן ִ ֽ
ַ ֽו יְ ﬠַנְּ ֘ ַויּ ְַרﬠִ בֶ ֒ ו ַ ַֽיּא ִ ֲֽכלְ ֤ אֶ ת־הַ מָּ ן֙ א ֶ ֣
ָל־מוֹצא ִ ֽפי־ה' יִ ְחיֶ ֥ה הָ אָ ָ ֽדם
ָ֥
לְ בַ דּוֹ֙ יִ ְחיֶ ֣ה ָ ֽהאָ ֔ ָדם ִ ֛כּי ﬠַ ל־כּ

המן מלמד כי הוא עצמו ,כמו כל אוכל ולחם ,איננו מספיק ,הוא עצמו מותיר את האדם במציאות של
עינוי ורעב ,ישנו צורך גם ב'מוצא פי ה''.
אולם ,איזו מערכת יחסים מציעה מציאות חיים על פי 'מוצא פי ה''? לכאורה ,זוהי מהותו של המן:
מקורו מן השמיים ,מקורו מן האל ,הוא מתקבל על ידי בני האדם החיים באמצעותו ועל פיו .מהו ,אם
כן ,ההבדל בין המן לבין מוצא פי האלוהים?
בישעיהו נמצא דימוי למציאות החיים על פי 'מוצא פי ה'':
ישעיהו נה ,י' – י"א
יח֑הּ
ידהּ וְ הִ צְ ִמ ָ
ֲשׁר י ֵֵר ֩ד הַ ֨ ֶגּשֶׁ ם וְ הַ שֶּׁ֜ לֶג ִמן־הַ שָּׁ ֗ ַמיִ ם וְ ָ֙שׁמָּ ה֙ ֣ל ֹא י ָ֔שׁוּב ֚ ִכּי ִאם־הִ ְרוָ ֣ה אֶ ת־הָ ֔ ָא ֶרץ וְ הוֹלִ ָ ֖
֡ ִכּי ַכּא ֶ ֣
יקם
ֲשׁר י ֵֵצ֣א ִמ ֔ ִפּי ֽל ֹא־י ָ֥שׁוּב אֵ לַ ֖י ֵר ָ ֑
וְ נָ ֤תַ ן ֶ֙ז ַרע֙ לַזֹּ ֵ ֔ר ַﬠ וְ לֶ ֖חֶ ם לָאֹ ֵ ֽכל :כֵּ ֣ן ִ ֽיהְ יֶ ֤ה ְדבָ ִרי֙ א ֶ ֣

הדימוי לדבר האלוהים הוא גשם ושלג היורדים מן השמיים .זהו דימוי המזכיר אמנם את המן היורד
אף הוא מן השמיים ,אך מה שמעניין הוא התוצאה של ירידתם :האדמה רווה מהגשם ,ובעקבות כך
מצמיחה ונותנת .השמיים מספקים גשם הנקלט באדמה ,וכך היא עצמה נהיית פעילה .האדמה הרווייה
מייצרת לבסוף עץ וצמחייה ,שכיוון גדילתם הוא כלפי השמים.
כעת ניתן לפנות חזרה לדברים היוצאים מפי האלוהים .גם הם אינם שבים אל האלוהים כלעומת
שבאו ,אלא נקלטים אצל האדם ומניעים לפעולה שבאמצעותה יכול האדם להתקדם ,לצמוח ,ולקיים
עם אלוהיו קשר הדדי ומתמשך .כך מצטיירת מציאות שונה מזו של המן :מציאות שבה האל מעניק
לאדם ,אך זוהי נתינה שאינה גוזלת ממנו את עצמאותו אלא מניעה אותו לפעולה ,לפריון וליצירתיות -
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שכיוונם כלפי שמיים .בניגוד למן המייצר תלות הרי שמציאות החיים בארץ ,מציאות החיים על פי
מוצא פי האלוהים היא מציאות של עצמאות ,בגרות.
***
והפסוקים בישעיהו כוללים גם תיאור של המצב הרגשי הרווח כאשר מה שיוצא מפי האלוהים מצליח
בשליחותו; או אז נמצאים האדם ,כמו גם הטבע כולו ,במצב של שמחה" :כִּ י-בְ ִשׂ ְמחָ ה תֵ צֵ אוּ ,וּבְ שָׁ לוֹם
תּוּבָ לוּן; הֶ הָ ִרים וְ הַ גְּ בָ עוֹת ,יִ פְ צְ חוּ לִ פְ נֵיכֶם ִרנָּה ,וְ כָל-ﬠֲצֵ י הַ שָּׂ דֶ ה ,יִ ְמחֲאוּ-כָף" )ישעיהו נה ,י"ב(.
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