(ט) וַיַצְ ַמח ה' אֱ לֹּ ִקים ִמן הָּ אֲ ָּדמָּ ה ָּכל ֵעץ נֶחְ מָּ ד
ְלמַ ְר ֶאה וְ טוֹּ ב ְל ַמאֲ כָּ ל וְ ֵעץ הַ חַ יִים ְבתוֹּ ְך הַ גָּן וְ ֵעץ הַ ַד ַעת
טוֹּ ב ו ָָּּרע:

שר ִצוָּה ה' ְמלֹּא
ֹּשה זֶה הַ ָּדבָּ ר אֲ ֶ
(לב) וַיֹּאמֶ ר מ ֶ
הָּ עֹּמֶ ר ִמ ֶמנו ְל ִמ ְשמֶ ֶרת ְלדֹּר ֵֹּתיכֶ ם ְלמַ ַען י ְִראו ֶאת

(ו) ו ָּמל ה' אֱ לֹּ ֶק ָּ
יך ֶאת ְלבָּ ְב ָּך וְאֶ ת ְלבַ ב ז ְַר ֶע ָּך ְל ַאהֲבָּ ה
יך ְבכָּ ל ְלבָּ ְב ָּך ו ְבכָּ ל ַנפְ ְש ָּך ְל ַמ ַען חַ יֶיךָּ:
ֶאת ה' אֱ לֹּ ֶק ָּ

יאי
שר הֶ אֱ כַ ְל ִתי ֶא ְתכֶ ם ַב ִמ ְד ָּבר ְבהוֹּ ִצ ִ
הַ ֶלחֶ ם אֲ ֶ
ֶא ְתכֶ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָּריִם:

למשמרת  -לגניזה :לדרותיכם  -בימי ירמיהו
כשהיה ירמיהו מוכיחם ,למה אין אתם עוסקים
בתורה והם אומרים נניח מלאכתנו ונעסוק
בתורה ,מהיכן נתפרנס ,הוציא להם צנצנת המן
ואמר להם (ירמיהו ב לא) הדור אתם ראו דבר ה',
שמעו לא נאמר אלא ראו ,בזה נתפרנסו אבותיכם,
הרבה שלוחין יש לו למקום להכין מזון ליראיו:

שר לֹּא י ַָּד ְע ָּת
(ג) ַוי ְַע ְנ ָּך וַי ְַר ִעבֶ ָּך וַיַאֲ כִ ְל ָּך אֶ ת הַ ָּמן אֲ ֶ
וְ לֹּא י ְָּדעון אֲ ב ֶֹּת ָּ
יך ְל ַמ ַען הוֹּ ִדעֲ ָּך ִכי לֹּא ַעל הַ ֶלחֶ ם
ְלבַ דוֹּ י ְִחיֶה הָּ ָּא ָּדם ִכי ַעל ָּכל מוֹּ צָּ א פִ י ה' י ְִחיֶה
הָּ ָּא ָּדם:

אבל לימות המשיח ,תהיה הבחירה בטוב להם טבע,
לא יתאוה להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו
כלל .והיא המילה הנזכרת כאן .כי החמדה והתאוה
ערלה ללב ,ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא יתאוה.
וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של
אדם הראשון ,שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות
ולא היה לו ברצונו דבר והפכו ,כמו שפירשתי בסדר
בראשית (ב ט):
וזהו מה שאמר הכתוב בירמיה (לא ל  -לב) ,הנה
ימים באים נאם ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית
יהודה ברית חדשה לא כברית אשר כרתי את אבותם
וגו' ,כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל
אחרי הימים ההם נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם
אכתבנה ,וזהו בטול יצר הרע ועשות הלב בטבעו
מעשהו הראוי.

יתם אֶ ת
יד ְע ֶתם ִכי ה' הוֹּ ִציא ֶא ְתכֶ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָּריִם( :ז) וב ֶֹּקר ו ְר ִא ֶ
ִש ָּראֵ ל ֶע ֶרב וִ ַ
וְא ֲהרֹּן ֶאל ָּכל ְבנֵי י ְ
ֹּשה ַ
(ו) וַיֹּאמֶ ר מ ֶ
ש ְמעוֹּ ֶאת ְתלֻ נ ֵֹּתיכֶ ם ַעל ה' וְ נַחְ נו ָּמה ִכי ַת ִלינו ָּעלֵ ינו:
ְכבוֹּ ד ה' ְב ָּ

 ...ודע כי יש במן ענין גדול ,רמזוהו רבותינו במסכת יומא (עה ב) לחם אבירים אכל איש (תהלים עח כה) ,לחם
שמלאכי השרת אוכלין ,דברי ר' עקיבא .אמר לו ר' ישמעאל טעית ,וכי מלאכי השרת אוכלין לחם ,והלא כבר
נאמר (דברים ט ט) לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי ,אלא לחם אבירים ,לחם שנבלע באיברים .והענין הזה שאמר
רבי עקיבא הוא ,שקיום מלאכי השרת בזיו השכינה ,וכן דרשו (שמו"ר לב ד) ואתה מחיה את כלם (נחמיה ט ו),
מחיה לכלם .ועליו נאמר (קהלת יא ז) ומתוק האור ,שישיגו בו באור טוב טעם .והמן הוא מתולדת האור העליון
שנתגשם ברצון בוראו יתברך ,ונמצא שאנשי המן ומלאכי השרת נזונין מדבר אחד .ור' ישמעאל תפשו מפני
שקיומם אינו בדבר המתגשם מתולדת האור שהרי קיומם באור העליון עצמו ,ומפני זה היו מוצאים טעם במן
מכל מה שירצו ,כי הנפש במחשבתה תדבק בעליונים ותמצא מנוח חיים ותפק רצון מלפניו :ואמרו במכילתא (להלן
פסוק כה) היום אין אתם מוצאים אותו אבל אתם מוצאים אותו לעולם הבא.

 ...והיפה בעיני ,כי האדם היה עושה בטבעו מה
שראוי לעשות כפי התולדת ,כאשר יעשו השמים וכל
צבאם ,פועלי אמת שפעולתם אמת ולא ישנו את
תפקידם ,ואין להם במעשיהם אהבה או שנאה .ופרי
האילן הזה היה מוליד הרצון והחפץ שיבחרו אוכליו
בדבר או בהפכו לטוב או לרע .ולכן נקרא "עץ הדעת
טוב ורע" ,כי "הדעת" יאמר בלשוננו על הרצון,
כלשונם (פסחים ו א) לא שנו אלא שדעתו לחזור,
ושדעתו לפנותו.

שב ז ֵֹּר ַע
(כט) וַיֹּאמֶ ר אֱ לֹּ ִקים הִ נֵה נ ַָּת ִתי לָ כֶ ם ֶאת ָּכל ֵע ֶ
שר בוֹּ
שר ַעל ְפנֵי כָּ ל הָּ ָּא ֶרץ וְ ֶאת ָּכל הָּ ֵעץ אֲ ֶ
ז ֶַרע אֲ ֶ
ְפ ִרי ֵעץ ז ֵֹּר ַע ז ַָּרע לָּ כֶ ם י ְִהיֶה ְל ָּא ְכלָּ ה( :ל) ו ְלכָּ ל חַ יַת
שר
ש ַמיִם ו ְלכֹּל רוֹּ מֵ ש ַעל הָּ ָּא ֶרץ אֲ ֶ
הָ אָ ֶרץ ו ְלכָּ ל עוֹּ ף הַ ָּ
בוֹּ נֶפֶ ש חַ יָּה ֶאת ָּכל י ֶֶרק ֵע ֶשב ְל ָּאכְ לָּ ה ַויְהִ י כֵ ן:

והענין מה שעיקר ברכת המזון
תלוי בארץ ,דכתיב 'ארורה האדמה',
ולכן אין ארור מדבק בברוך ,ואי אפשר
לברך עד שיצא המזון מכלל ארור לברוך,
ובכניסת בני ישראל לארץ ישראל הוציא
הארץ מכלל ארור ,ולכן כתיב
'מביאך אל ארץ טובה וכו' אשר לא
במסכנות תאכל בה לחם' (דברים ח,
ט) .שעד עתה היה הארץ במוסכניתא,
עד שביררו בני ישראל טוב מרע ,היפך
תאכלנה'
ממה שכתוב 'בעצבון
(בראשית ג ,יז) ,ומקודם היה ארץ
תחת כנעני הארור ,וכשנעשית נחלה
לבני ישראל נתבררה ,ואז יכול לחול
ברכת ה' .ולכן מקודם לא היה מצות
ברכת המזון רק על המן ,שהוא לחם
מן השמים ,ואח"כ נתקן ונברר גם לחם
מן הארץ.

