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 ד"בס

  לפתח אמונה–נסיון המן 

 מתלות לחירות עם משמעות

 נבון. מ

 
 שמות פרק טז 

ַוִּיְסעּו ֵמֵאיִלם ַוָּיבֹאּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִמְדַּבר ִסין ֲאֶׁשר ֵּבין ֵאיִלם ּוֵבין ִסיָני ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ) א(
 ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַוִּיּלֹונּו> וילינו<) ב( :ִיםיֹום ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָר

ַעל ִסיר ַהָּבָׂשר ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו ְבַיד ְיקָֹוק ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבִׁשְבֵּתנּו  )ג( :ַּבִּמְדָּבר
 )ד( ס: ִּכי הֹוֵצאֶתם אָֹתנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ְלָהִמית ֶאת ָּכל ַהָּקָהל ַהֶּזה ָּבָרָעב ְּבָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלׂשַֹבע

ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ְלַמַען 
ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ָיִביאּו ְוָהָיה ִמְׁשֶנה ַעל ֲאֶׁשר ) ה( : ִאם לֹאֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵלְך ְּבתֹוָרִתי

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶעֶרב ִויַדְעֶּתם ִּכי ְיקָֹוק הֹוִציא ֶאְתֶכם ) ו( ס: ִיְלְקטּו יֹום יֹום
ֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ְּכבֹוד ְיקָֹוק ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם ַעל ְיקָֹוק ְוַנְחנּו ָמה ִּכי ּובֹ) ז( :ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְּבֵתת ְיקָֹוק ָלֶכם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאכֹל ְוֶלֶחם ַּבּבֶֹקר ִלְׂשּבַֹע ִּבְׁשמַֹע ) ח( :ַתִּלינּו ָעֵלינּו> תלונו<
ַוּיֹאֶמר ) ט( :ֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמִּליִנם ָעָליו ְוַנְחנּו ָמה לֹא ָעֵלינּו ְתֻלּנֵֹתיֶכם ִּכי ַעל ְיקָֹוקְיקָֹוק ֶאת ְּתֻלּנֵֹתי

ַוְיִהי ְּכַדֵּבר ) י( :מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ֱאמֹר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִקְרבּו ִלְפֵני ְיקָֹוק ִּכי ָׁשַמע ֵאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם
ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל ) יא( פ: ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְפנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ְיקָֹוק ִנְרָאה ֶּבָעָנןַאֲהרֹן ֶאל 

ַבּבֶֹקר ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתלּוּנֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֵלאמֹר ֵּבין ָהַעְרַּבִים ּתֹאְכלּו ָבָׂשר ּו) יב( :מֶֹׁשה ֵּלאמֹר
ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוַּתַעל ַהְּׂשָלו ַוְּתַכס ֶאת ַהַּמֲחֶנה ּוַבּבֶֹקר ) יג( :ִּתְׂשְּבעּו ָלֶחם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם

ְמֻחְסָּפס ַּדק ַּכְּכפֹר ַוַּתַעל ִׁשְכַבת ַהָּטל ְוִהֵּנה ַעל ְּפֵני ַהִּמְדָּבר ַּדק ) יד( :ָהְיָתה ִׁשְכַבת ַהַּטל ָסִביב ַלַּמֲחֶנה
ַוִּיְראּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִּכי לֹא ָיְדעּו ַמה הּוא ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ) טו( :ַעל ָהָאֶרץ

טּו ִמֶּמּנּו ִאיׁש ְלִפי ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ִלְק) טז( :ֲאֵלֶהם הּוא ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָנַתן ְיקָֹוק ָלֶכם ְלָאְכָלה
ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְלְקטּו ) יז( :ָאְכלֹו עֶֹמר ַלֻּגְלּגֶֹלת ִמְסַּפר ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִאיׁש ַלֲאֶׁשר ְּבָאֳהלֹו ִּתָּקחּו

ִעיט לֹא ֶהְחִסיר ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ַוָּימֹּדּו ָבעֶֹמר ְולֹא ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמ) יח( :ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט
ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים ) כ( :ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר) יט( :ָלָקטּו

ְלְקטּו אֹתֹו ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ִאיׁש ְּכִפי ַוִּי) כא( :ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ַוָּיֻרם ּתֹוָלִעים ַוִּיְבַאׁש ַוִּיְקצֹף ֲעֵלֶהם מֶֹׁשה
ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְׁשֶנה ְׁשֵני ָהעֶֹמר ָלֶאָחד ַוָּיבֹאּו ָּכל ְנִׂשיֵאי ) כב( :ָאְכלֹו ְוַחם ַהֶּׁשֶמׁש ְוָנָמס

ֶּבר ְיקָֹוק ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת קֶֹדׁש ַליקָֹוק ָמָחר ֵאת ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶׁשר ִּד) כג( :ָהֵעָדה ַוַּיִּגידּו ְלמֶֹׁשה
ַוַּיִּניחּו ) כד( :ֲאֶׁשר ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ְּתַבְּׁשלּו ַּבֵּׁשלּו ְוֵאת ָּכל ָהעֵֹדף ַהִּניחּו ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ַהּבֶֹקר

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִּכי ) כה( : ְוִרָּמה לֹא ָהְיָתה ּבֹואֹתֹו ַעד ַהּבֶֹקר ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ְולֹא ִהְבִאיׁש
ֵׁשֶׁשת ָיִמים ִּתְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת לֹא ִיְהֶיה ) כו( :ַׁשָּבת ַהּיֹום ַליקָֹוק ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה

ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ַעד ָאָנה ) כח( ס :ּו ִמן ָהָעם ִלְלקֹט ְולֹא ָמָצאּוַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָיְצא) כז( :ּבֹו
ְראּו ִּכי ְיקָֹוק ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת ַעל ֵּכן הּוא נֵֹתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ) כט( :ֵמַאְנֶּתם ִלְׁשמֹר ִמְצֹוַתי ְותֹורָֹתי

 :ַוִּיְׁשְּבתּו ָהָעם ַּבּיֹום ַהְּׁשִבִעי) ל( : ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעיֶלֶחם יֹוָמִים ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶזה ) לב( :ַוִּיְקְראּו ֵבית ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְׁשמֹו ָמן ְוהּוא ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן ְוַטְעמֹו ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש) לא(

 ְיקָֹוק ְמלֹא ָהעֶֹמר ִמֶּמּנּו ְלִמְׁשֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ֶהֱאַכְלִּתי ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ָׁשָּמה ) לג( :ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר ְּבהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ַוַּיִּניֵחהּו ) לד( :ַהַּנח אֹתֹו ִלְפֵני ְיקָֹוק ְלִמְׁשֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכםְמלֹא ָהעֶֹמר ָמן ְו
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהָּמן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַעד ּבָֹאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוָׁשֶבת ) לה( :ַאֲהרֹן ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְלִמְׁשָמֶרת

  פ: ְוָהעֶֹמר ֲעִׂשִרית ָהֵאיָפה הּוא) לו( :ְכלּו ַעד ּבָֹאם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ְּכָנַעןֶאת ַהָּמן ָא
 

 י שמות פרק טז "רש
שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ,  אם ישמרו מצות התלויות בו-למען אנסנו הילך בתורתי 

 :ללקוט
 

 פרק טז ) הפירוש הארוך(אבן עזרא שמות 
 :כל יוםשיצטרך אלי ב. וטעם אנסנו

 
 ם שמות פרק טז "רשב

מתוך כך יאמינו בי וילכו ,  מתוך שבכל יום ויום עיניהם תלויות למזונותיהם אלי-למען אנסנו 
 ]:'וגו[כמו שמפורש בפרשת והיה עקב ויענך וירעיבך , בתורותי

 
 ספר מורה הנבוכים חלק שלישי פרק כד 

בזה כל בוחן ויראה אם ההמסר לעבודתו רוצה בו שיבחן , "למען אנסנו הילך בתורתי אם לא"...
 ..., מועיל ומספיק או אינו מספיק
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 ן שמות פרק טז "רמב

אלהיך זה ארבעים שנה במדבר ' וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה) שם ב(וככה אמר להם עוד 
כי היה יכול להוליכם , למען ענותך ולמען נסותך לדעת את אשר בלבבך התשמור מצותיו אם לא

ושלא יהיה להם לחם , )שם טו(הערים אשר סביבותיהם והוליכם במדבר נחש שרף ועקרב בדרך 
וכבר פירשתי . שיאמינו בו לעולם, לנסותם ולהטיב להם באחרונה, רק מן השמים דבר יום ביומו

 ). בראשית כב א (ענין הנסיון בפסוק והאלהים נסה את אברהם
 

 ן בראשית פרק כב פסוק א "רמב
בעבור היות מעשה האדם רשות מוחלטת , ענין הנסיון הוא לדעתי -סה את אברהם והאלהים נ) א(

אבל המנסה יתברך , מצד המנוסה" נסיון"יקרא , אם ירצה יעשה ואם לא ירצה לא יעשה, בידו
ודע כי . להיות לו שכר מעשה טוב לא שכר לב טוב בלבד, יצוה בו להוציא הדבר מן הכח אל הפועל

כשהוא יודע בצדיק שיעשה רצונו וחפץ להצדיקו יצוה אותו , )ם יא התהלי(השם צדיק יבחן 
 :והנה כל הנסיונות שבתורה לטובת המנוסה. ולא יבחן את הרשעים אשר לא ישמעו, בנסיון

 
 

 דברים פרק ח 
ֶתם ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות ְלַמַען ִּתְחיּון ּוְרִבי) א(

ְוָזַכְרָּת ֶאת ָּכל ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר הִֹליֲכָך ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֶזה ַאְרָּבִעים ) ב( :ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיקָֹוק ַלֲאבֵֹתיֶכם
ַוְיַעְּנָך ) ג( :ִמְצֹוָתיו ִאם לֹא> מצותו<ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר ְלַמַען ַעּנְֹתָך ְלַנּסְֹתָך ָלַדַעת ֶאת ֲאֶׁשר ִּבְלָבְבָך ֲהִתְׁשמֹר 

ַוַּיְרִעֶבָך ַוַּיֲאִכְלָך ֶאת ַהָּמן ֲאֶׁשר לֹא ָיַדְעָּת ְולֹא ָיְדעּון ֲאבֶֹתיָך ְלַמַען הֹוִדֲעָך ִּכי לֹא ַעל ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה 
ָך לֹא ָבְלָתה ֵמָעֶליָך ְוַרְגְלָך לֹא ָבֵצָקה ֶזה ִׂשְמָלְת) ד( :ָהָאָדם ִּכי ַעל ָּכל מֹוָצא ִפי ְיקָֹוק ִיְחֶיה ָהָאָדם

ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ) ו( :ְוָיַדְעָּת ִעם ְלָבֶבָך ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיַיֵּסר ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְמַיְּסֶרָּך) ה( :ַאְרָּבִעים ָׁשָנה
 ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ִּכי ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה) ז( :ֹוִמְצֹות ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ּוְלִיְרָאה אֹת

ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ) ח( :ָמִים ֲעָינֹת ּוְתהֹמֹת יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר
 ֶלֶחם לֹא ֶתְחַסר ּכֹל ָּבּה ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ֶאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא ְבִמְסֵּכֻנת ּתֹאַכל ָּבּה) ט( :ּוְדָבׁש

 :ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך) י( :ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחצֹב ְנחֶֹׁשת
ְלִבְלִּתי ְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֻחּקָֹתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ) יא(

ּוְבָקְרָך ְוצֹאְנָך ִיְרְּבֻין ְוֶכֶסף ְוָזָהב ִיְרֶּבה ) יג( :ֶּפן ּתֹאַכל ְוָׂשָבְעָּת ּוָבִּתים טִֹבים ִּתְבֶנה ְוָיָׁשְבָּת) יב( :ַהּיֹום
ְוָרם ְלָבֶבָך ְוָׁשַכְחָּת ֶאת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ) יד( :ָּלְך ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלָך ִיְרֶּבה

ַהּמֹוִליֲכָך ַּבִּמְדָּבר ַהָּגדֹל ְוַהּנֹוָרא ָנָחׁש ָׂשָרף ְוַעְקָרב ְוִצָּמאֹון ֲאֶׁשר ֵאין ָמִים ַהּמֹוִציא ְלָך ) טו( :ֲעָבִדים
ַהַּמֲאִכְלָך ָמן ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּון ֲאבֶֹתיָך ְלַמַען ַעּנְֹתָך ּוְלַמַען ַנּסֶֹתָך ) טז( :ַמִים ִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש

ְוָזַכְרָּת ֶאת ) יח( :ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה) יז( :ְלֵהיִטְבָך ְּבַאֲחִריֶתָך
י הּוא ַהּנֵֹתן ְלָך ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ָחִיל ְלַמַען ָהִקים ֶאת ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך ַּכּיֹום ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ִּכ

    פ: ַהֶּזה
 

 תהילים פרק פא

 .ִּבְדָרַכי ְיַהֵּלכּו,  ִיְׂשָרֵאל  ; ׁשֵֹמַע ִלי, ַעִּמי--לּו  )יד(
 .ָאִׁשיב ָיִדי, ָצֵריֶהם ְוַעל   ; אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע, ִּכְמַעט  )טו(
 . ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם  ; לֹו-ְיַכֲחׁשּו, ְמַׂשְנֵאי ְיהָוה  )טז(
 .ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך,  ּוִמּצּור  ; ֵמֵחֶלב ִחָּטה, ַוַּיֲאִכיֵלהּו  )יז(

 


