
  
  
  

  

 

  

  

  "בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשבע"   
  

למה הוצאת אותנו ממצרים? היה לנו טוב שם, בשבתנו על סיר    – הדרך במדבר נפתחת בתלונות העם  
  האמנם? מה עם עבודות הפרך, הנוגשים, הילדים שהושלכו ליאור?  הבשר, באכלנו לחם לשבע.

  
במכילתא מפורש שמתוקף היותם עבדים למלכים, זכו גם הם לאוכל בשפע (ואולי הכוונה היא שמה  

שמות רבה מדייק את הפסוק: בשבתנו על   אכלו מתוך גזילת מי שמתחתם בשרשרת המזון). –שאכלו 
סיר הבשר, באכלנו לחם. אמנם ישבנו ליד סיר הבשר, אבל אכלנו לחם. סיר הבשר היה של המצרי, כל 

אפשרות אחרת היא שזה   מה שהגיע לפינו היה לחם. מצד שני, במצרים היתה חברה, וכאן רק חול וחול.
  ובן היה שקר, ציור אידיאלי של מציאות שלא קיימת מפני הפחד מעצמאות. כמ

  
תשובת ה' היא מילוי בקשתם והעמדת ניסיון חדש: "הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו 

הרי זה איזה ניסיון יש בשפע שיורד מהשמים?  אך  דבר יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי אם לא".  
  חסד גדול כלפי העם. 

  
לא להותיר ממנו   –א שמירת המצוות התלויות במן  מספר תשובות לשאלה. רש״י מפרש שהניסיון הו

ולא לצאת ללקוט בשבת. רמב״ן מפרש שהניסיון הוא מזון לא ידוע (״אשר לא ידעת וא ידעון אבותיך״) 
  ומצומצם.  

  
וכך מפרש אור החיים: אם יהיה להם מן מן השמים יהיו פנויים    ;ואולי הניסיון הוא דווקא בקלות שבחיי מן

  תורתי אם לא״. ספורנו מפרש את הניסיון בפרנסה ללא צער. ואז נראה ״הילך ב
  

בניסיון הוא בתלות הקבועה באל. גם הרשב״ם   –כיוון אחר מופיע בראב״ע: ״שיצטרך אלי בכל יום״  
  הולך בדרך זו ומפרש שהניסיון הוא שבכל יום עיניהם תלויות אל ה׳ למזונותיהם.

                                                              
  בת שלום! ש                                                                                                                                                             

  

לגבריאל קליינברד מזל טוב 
 לרגל בר 
 המצווה! 

 

 

 

 

 

 

ת פטינקין מזל טוב למשפח
 !הבן תלהולד



  
  

   

      
שחרית   תפילת  אחרי 

ם הנולד לבנ   ברית    תיערך
  של משפחת פטינקין.  

  

פטינקין   משפחות 
מתכבדות   וקליינברד 
הציבור  את  להזמין 
ברחבת   שיערך  לקידוש 
  בית הכנסת אחרי הברית.

  

וינטר   יהונתן  של  שבוע  פרשת  חמישי    –שיעור  יום  בכל 
  בבית הכנסת הקהילתי. 20:30בשעה 

בשעה   שישי  יום  בכל  שחרית  הכנסת    8:30 מניין  בבית 
  הקהילתי. 

  

  

  

  

  

  

  אלי ביננפלד  קורנביף מזוגג אמריקאי מאת

דיז'ון או חרדל רגיל|    פאונד קורנביף  3/4 כפות   5|    כף 
  כוס סוכר חום  1|  כוסות חומץ סיידר  2|  קטשופ

קורנביף. מוסיפים  הכיריים.  על  לרתיחה  מים   מביאים 
כאשר    4-5מבשלים   מאוד.  רך  שהוא  עד  או  שעות 

  מבשלים רוטב בסיר.  קורנביף רך מאוד,ה

ים קורנביף במגש בישול ויוצקים רוטב מעל. מבשלים  מש
  שעה. 1/2מעלות  180בחום של 

  בתיאבון!

מזמינה פטינקין  בערב    משפחת  שיתקיים  זכר  לשלום  הציבור  את 
  בבית הכנסת הקהילתי. 20:30שבת בשעה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ההרצאה נדחתה עקב העלייה בתחלואה. פרטים לגבי מועד מעודכן 
  ימסרו בהמשך. 

  


