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  ח"       שבט התשס                        ד"בס

  

  המן וקרבן פסח
  לפרשת בשלח

  
  מבנה הפרשה

  ה"ו כ"שמות ט. 1
  "נסהונסהונסהונסהושם שם לו חק ומשפט ושם "
   'ז י"שמות ט. 2
    . "נראה בענן' ויפנו אל המדבר והנה כבוד ה"
  ד, ז"טשמות . 3
    "הילך בתורתי אם לאאנסנו אנסנו אנסנו אנסנו למען "
  ז , ז"י שמות. 4
  "'את הנסתם נסתם נסתם נסתם ועל ...  קום מסה ומריבהויקרא שם המ"
  

  ההקבלה בין המסע להר סיני והמסע מהר סיני
   ז"י, א"כבמדבר . 5
    "אז ישיר ישראל את השירה הזאת"
  ".אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת"
  א"במדבר כ. 6
..ְוֵאין ַמִים  ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקלֵֹקל... )ה(  
למשה אסף את העם ואתנה ' ר אשר אמר ההיא הבא) ז"ט(

  ."להם מים
  

  :המן כקרבן פסח
  ז"שמות ט. 7

, ִסין-ִמְדַּבר- ִיְׂשָרֵאל ֶאל- ְּבֵניֲעַדת-ַוָּיבֹאּו ָּכל, ֵמֵאיִלם,  ַוִּיְסעּוא
, ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני-- ֵאיִלם ּוֵבין ִסיָני-ֲאֶׁשר ֵּבין

, ִיְׂשָרֵאל- ְּבֵניֲעַדת-ָּכל) ַוִּיּלֹונּו( וילינו ב  .ְצָרִיםְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמ 
,  ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלג  .ַּבִּמְדָּבר-- ַאֲהרֹן-מֶֹׁשה ְוַעל-ַעל
ִסיר -ְּבִׁשְבֵּתנּו ַעל,  ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִיםְיהָוה-ְבַידִיֵּתן מּוֵתנּו -ִמי

ַהִּמְדָּבר -הֹוֵצאֶתם אָֹתנּו ֶאל- ִּכי :ַבעְּבָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלׂשֹ, ַהָּבָׂשר
- ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאלד  .ַהָּקָהל ַהֶּזה ָּבָרָעב- ָּכל-ְלָהִמית ֶאת, ַהֶּזה

ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ; ַהָּׁשָמִים-ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן, מֶֹׁשה
 ְוָהָיה ה  .לֹא-תֹוָרִתי ִאם ֲהֵיֵלְך ּבְ ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו, יֹום ְּביֹומֹו-ְּדַבר

-ַעל ֲאֶׁשר, ְוָהָיה ִמְׁשֶנה; ָיִביאּו-ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר, ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי
  :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ֶאל,  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹןו  .ִיְלְקטּו יֹום יֹום

 ז  .םִּכי ְיהָוה הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִ , ִויַדְעֶּתם-- ֶעֶרב
- ַעל, ְּתֻלּנֵֹתיֶכם-ְּבָׁשְמעֹו ֶאת, ְּכבֹוד ְיהָוה-ּוְרִאיֶתם ֶאת, ּובֶֹקר
,  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשהח  .ָעֵלינּו) ַתִּלינּו(ִּכי תלונו , ְוַנְחנּו ָמה; ְיהָוה

ִּבְׁשמַֹע , ְּבֵתת ְיהָוה ָלֶכם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאכֹל ְוֶלֶחם ַּבּבֶֹקר ִלְׂשּבֹעַ 
-לֹא, ְוַנְחנּו ָמה; ַאֶּתם ַמִּליִנם ָעָליו- ֲאֶׁשר, ְּתֻלּנֵֹתיֶכם-ְיהָוה ֶאת

, ַאֲהרֹן-ֶאל,  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשהט  .ְיהָוה-ָעֵלינּו ְתֻלּנֵֹתיֶכם ִּכי ַעל
ֵאת ,  ִּכי ָׁשַמע :ִקְרבּו ִלְפֵני ְיהָוה,  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלֲעַדת-ָּכל-ֱאמֹר ֶאל

, ִיְׂשָרֵאל- ְּבֵניֲעַדת-ָּכל-ֵּבר ַאֲהרֹן ֶאלְּכדַ ,  ַוְיִהיי  .ְּתֻלּנֵֹתיֶכם
 ַוְיַדֵּבר יא  .ִנְרָאה ֶּבָעָנן, ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ְיהָוה; ַהִּמְדָּבר- ֶאל, ַוִּיְפנּו
--ְּתלּוּנֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאת,  ָׁשַמְעִּתייב  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ֶאל, ְיהָוה

-ּוַבּבֶֹקר ִּתְׂשְּבעּו, ּתֹאְכלּו ָבָׂשר ֵּבין ָהַעְרַּבִיםַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֵלאמֹר 
ַוַּתַעל -- ַוְיִהי ָבֶעֶרביג  .ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ִויַדְעֶּתם; ָלֶחם

, ָסִביב, ָהְיָתה ִׁשְכַבת ַהַּטל, ּוַבּבֶֹקר; ַהַּמֲחֶנה- ַוְּתַכס ֶאת, ַהְּׂשָלו
ַּדק , ְּפֵני ַהִּמְדָּבר-לְוִהֵּנה עַ ; ִׁשְכַבת ַהָּטל,  ַוַּתַעליד  .ַלַּמֲחֶנה

, ִיְׂשָרֵאל- ַוִּיְראּו ְבֵניטו  .ָהָאֶרץ-ַעל, ַּדק ַּכְּכפֹר--ְמֻחְסָּפס
; הּוא- ַמה, ִּכי לֹא ָיְדעּו--ָאִחיו ָמן הּוא-ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל

ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם , הּוא ַהֶּלֶחם, ֲאֵלֶהם, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה
ִאיׁש ְלִפי , ִלְקטּו ִמֶּמּנּו, ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה, ַהָּדָבר ֶזה טז  .ְלָאְכָלה

, ִאיׁש ַלֲאֶׁשר ְּבָאֳהלֹו-- ִמְסַּפר ַנְפׁשֵֹתיֶכם, עֶֹמר ַלֻּגְלּגֶֹלת  :ָאְכלֹו
ַהַּמְרֶּבה , ַוִּיְלְקטּו; ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵכן- ַוַּיֲעׂשּויז  .ִּתָּקחּו

ְוַהַּמְמִעיט , ְולֹא ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה- -ֶמרַוָּימֹּדּו ָבעֹ יח  .ְוַהַּמְמִעיט
,  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשהיט  .ָלָקטּו, ָאְכלֹו-  ִאיׁש ְלִפי :לֹא ֶהְחִסיר

-ָׁשְמעּו ֶאל- ְולֹאכ  .ּבֶֹקר-יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד- ַאל, ִאיׁש  :ֲאֵלֶהם
; ַוִּיְבַאׁש, יםַוָּיֻרם ּתֹוָלעִ , ּבֶֹקר-ַוּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים ִמֶּמּנּו ַעד, מֶֹׁשה

ִאיׁש ְּכִפי ,  ַוִּיְלְקטּו אֹתֹו ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקרכא  .מֶֹׁשה, ַוִּיְקצֹף ֲעֵלֶהם
ָלְקטּו ֶלֶחם ,  ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשיכב  .ְוָנָמס, ְוַחם ַהֶּׁשֶמׁש; ָאְכלֹו

 ַוַּיִּגידּו ,ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה-ַוָּיבֹאּו ָּכל; ָלֶאָחד, ְׁשֵני ָהעֶֹמר--ִמְׁשֶנה
ַׁשָּבתֹון --הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה,  ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהםכג  .ְלמֶֹׁשה

-ְוֵאת ֲאֶׁשר, ּתֹאפּו ֵאפּו- ֵאת ֲאֶׁשר :ָמָחר, קֶֹדׁש ַליהָוה-ַׁשַּבת
-ַהִּניחּו ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד, ָהעֵֹדף-ְוֵאת ָּכל, ְּתַבְּׁשלּו ַּבֵּׁשלּו

ְולֹא ; ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה, ַהּבֶֹקר-יחּו אֹתֹו ַעד ַוַּיּנִ כד  .ַהּבֶֹקר
,  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹוםכה  .ָהְיָתה ּבֹו-ְוִרָּמה לֹא, ִהְבִאיׁש

 ֵׁשֶׁשת כו  .לֹא ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה,  ַהּיֹום :ַׁשָּבת ַהּיֹום ַליהָוה- ִּכי
 ַוְיִהי כז  .ּבֹו- לֹא ִיְהֶיה, ִעי ַׁשָּבתּוַבּיֹום ַהְּׁשִבי; ִּתְלְקֻטהּו, ָיִמים

 ַוּיֹאֶמר כח  .ָמָצאּו, ְולֹא; ָהָעם ִלְלקֹט-ָיְצאּו ִמן, ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי
  .ְותֹורָֹתי, ַֹתי ִלְׁשמֹר ִמְצו, ֵמַאְנֶּתם, ָאָנה-  ַעד :מֶֹׁשה-ֶאל, ְיהָוה

הּוא נֵֹתן ָלֶכם ַּבּיֹום ֵּכן -ַעל--ְיהָוה ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת- ִּכי,  ְראּוכט
-ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹמֹו-ַאל, ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו; ֶלֶחם יֹוָמִים, ַהִּׁשִּׁשי

 ַוִּיְקְראּו לא  .ַּבּיֹום ַהְּׁשִבִעי,  ַוִּיְׁשְּבתּו ָהָעםל  .ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי-
, ְוַטְעמֹו, ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן, ְוהּוא; ָמן, ְׁשמֹו- ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ֵבית

   .ֲעִׂשִרית ָהֵאיָפה הּוא,  ְוָהעֶֹמרלו ...ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש

   'ג, ב"ישמות . 8
  "  בני ישראלעדתדברו אל כל "
   ו, ב"ישמות . 9
  " בין הערביםושחטו אתו כל קהל עדת ישראל "
  



 2

   'ד, ב"י שמות .10
ואם ימעט .  ת שה לביתושה לבית אב ויקחו להם איש"

הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו הקרב אל ביתו במכסת 
  "  תכסו על השהאיש לפי אכלו, נפשות

   'י, ב"ישמות .11
  ".  ולא  תותירו ממנו עד בקר"
   כב, ב"י שמות. 21
  " ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר"
  

  ? משגיח גם במדבר'האם ה
   תלונת מרה– ד"ו כ"שמות ט. 13

  . "מה נשתה: "וילנו העם על משה לאמר"
   תלונת רפידים–' ז ב"שמות י. 14

  ." תנו לנו מים ונשתה: וירב העם עם משה ויאמרו"
  

  כפול לבעיה כפולהפתרון 
  "העמק דבר"ב ב"הנצי. 15

  יצאו כולם מאוהליהם לראות מה הוא–ויפנו אל המדבר "
  "במדבר

  " הרגישו גילוי שכינה–נראה בענן ' והנה כבוד ה"
  

  'המן כמבטא את השגחת ה
  'דברים ח. 16
ְולֹא ָיְדעּון , ָיַדְעּתָ -ַהָּמן ֲאֶׁשר לֹא-ֶאת ַוַּיֲאִכְלךָ , ַוַּיְרִעֶבךָ , ַוְיַעְּנךָ  ג

--ָדםַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָא-ִּכי לֹא ַעל , ְלַמַען הֹוִדיֲעךָ  :ֲאבֶֹתיךָ 
  .ִיְחֶיה ָהָאָדם ,ְיהָוה-מֹוָצא ִפי-ָּכל-ִּכי ַעל
ְלִבְלִּתי ְׁשמֹר , ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ֶאת ִּתְׁשַּכח-ֶּפן, ִהָּׁשֶמר ְלךָ  יא

-ֶּפן יב  .ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ,ָֹתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֻחּקָֹתיו ִמְצו
 ּוְבָקְרךָ  יג  .ְוָיָׁשְבָּת  ,ְבֶנהּוָבִּתים טִֹבים ִּת ; ְוָׂשָבְעָּת , ּתֹאַכל

 יד  .ִיְרֶּבה ,ְלךָ -ְוכֹל ֲאֶׁשר; ָּלְך - ְוֶכֶסף ְוָזָהב ִיְרֶּבה, ְוצֹאְנָך ִיְרְּבֻין

ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ , ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ְוָׁשַכְחָּת ֶאת; ְלָבֶבךָ  ,ְוָרם
,  ַהָּגדֹל ְוַהּנֹוָראַהּמֹוִליְכָך ַּבִּמְדָּבר טו  .ִמֵּבית ֲעָבִדים ִמְצַרִים

, ַהּמֹוִציא ְלָך ַמִים; ָמִים- ֲאֶׁשר ֵאין, ְוִצָּמאֹון ,ָנָחׁש ָׂשָרף ְוַעְקָרב
ָיְדעּון - ֲאֶׁשר לֹא, ַּבִּמְדָּבר ַהַּמֲאִכְלָך ָמן טז  .ִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש

 יז  .ֶתךָ ְּבַאֲחִרי, ְלֵהיִטְבךָ --ַנּסֶֹתךָ  ּוְלַמַען,  ְלַמַען ַעּנְֹתךָ  :ֲאבֶֹתיךָ 

 יח  .ַהַחִיל ַהֶּזה-ֶאת ָעָׂשה ִלי,  ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי :ִּבְלָבֶבךָ , ְוָאַמְרּתָ 

 ַלֲעׂשֹות, ִּכי הּוא ַהּנֵֹתן ְלָך ּכֹחַ --ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ֶאת, ְוָזַכְרּתָ 

 ַּכּיֹום, ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיךָ -ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר- ְלַמַען ָהִקים ֶאת :ָחִיל

   .ַהֶּזה
  

המן משחרר את בני ישראל מתפיסת העולם 
  "סיר הבשר" – המצרית

  'שמות ה. 17
  ,יֹום ְּביֹומֹו-ְּדַבר ַּכּלּו ַמֲעֵׂשיֶכם  :ָאִצים ֵלאמֹר,  ְוַהּנְֹגִׂשיםיג
  מכילתא. 18

 כדי שלא –אלעזר המודעי אומר '  ר–דבר יום ביומו "
 מי –שנאמר דבר יום ביומו , ילקוט האדם היום למחר

  ". ברא את פרנסתו– את היום שברא
  י" רש.19

 אם ישמרו מצות התלויות בו - למען אנסנו הילך בתורתי
   שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוט

  

  ן"הרמב. 20
המאכילך מן במדבר אשר לא ) שם טז(אבל הוא כמו שאמר 

, ידעון אבותיך למען ענותך ולמען נסותך להטיבך באחריתך
ולא יראו להם עצה ,  היה בידם מזוןכי נסיון הוא להם שלא

, ולא שמעו מאבותם, שלא ידעו מתחלה, במדבר רק המן
ועם כל זה שמעו , ויורד להם דבר יום ביומו וירעיבו אליו

   :ללכת אחרי השם לא לחם
וזכרת את כל הדרך אשר ) שם ח ב(וככה אמר להם עוד 

אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענותך ' הוליכך ה
נסותך לדעת את אשר בלבבך התשמור מצותיו אם ולמען 

כי היה יכול להוליכם בדרך הערים אשר סביבותיהם , לא
ושלא יהיה להם , )שם טו(והוליכם במדבר נחש שרף ועקרב 

לנסותם ולהטיב להם , לחם רק מן השמים דבר יום ביומו
  .שיאמינו בו לעולם, באחרונה

  
  י במדברהנסיון הכלל

  כה, ו"ט שמות. 21
; וישלך אל המים וימתקו המים, עץ' ויורהו ה', יצעק אל הו"

    ". ׁשם ׂשם לו חֹק ומשפט ושם ִנסהו
  ב"סנהדרין נו ע. 22

והתניא עשר מצות נצטוו ישראל במרה שבע שקיבלו עליהן 
  בני נח והוסיפו עליהן דינין ושבת וכיבוד אב ואם 

דינין דכתיב שם שם לו חוק ומשפט שבת וכיבוד אב ואם 
  אלהיך' יב כאשר צוך הדכת

  כב,ז"בראשית מ . 23
כי חֹק לכהנים מאת פרעה ואכלו את ֻחקם אשר נתן להם "

  ."פרעה
  

  המן ומנחת העומר

  יא-י,  ויקרא כג.24
והניף את ,  ראשית קצירכם אל הכהןעמרעמרעמרעמרוהבאתם את "

     "' לפני ההעמרהעמרהעמרהעמר
  י על שמות פרק טז פסוק לו "רש. 25

קבין והקב '  סאין והסאה והאיפה שלש. עשרית האיפה) לו(
ג ביצים "לוגין והלוג ששה ביצים נמצא עשירית האיפה מ' ד

  :והוא שיעור לחלה ולמנחותוחומש ביצה 
   השוואה בין מנחת העומר למן. 26

  ."ונתת עליה שמן" :במנחת העומר נאמר
  ". והיה טעמו כטעם לשד ה ש מ ן " :ובמן נאמר

  ."ליה לבונהושמת ע" –מנחת העומר באה עם לבונה 
  ". והמן היה כזרע גד  ל ב ן " : נאמרובמן 

  ג ,  ויקרא רבה כח. 27
 לכם ןה לישראל כשהייתי נות"אמר הקב, ברכיה' אמר ר"

הדא הוא דכתיב , את המן הייתי נותן עמר לכל אחד מכם
ועכשיו שאתם נותנים לי את העומר אין לי . 'עומר לגלגולת'

אלא שאינו של חטים ולא עוד . אלא עומר אחד מכולכם
לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר . אלא של שעורים

  ".'והבאתם את עמר'
  יב -יא,  היהושע. 28

ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי בעצם "
וישבות המן ממחרת באכלם מעבור הארץ ולא , היום הזה

ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה . היה עוד לבני ישראל מן
  ." ההיא


