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  מעלת אכילת המן במדבר  – בשלח פרשת 

ִים" את 'המן' שהוא היה להםה' הוריד כאשר ישראל היו במדבר,  מָּׁ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן "שנאמר כפי  "ֶלֶחם ִמן ַהשָּׁ ַוי
 "ַהֶלֶחםמר להם כי זהו ". משה רבינו אולא ידעו מהּואת המן שבמחנה  ראובני ישראל  .)שמות טז, ד( "ְוָלְקטּו ְדַבר יֹום ְביֹומֹוַהָשָמִים ְוָיָצא ָהָעם 

י ַהִמְדָבר ַדק ְמֻחְסָפס ַדק ַכְכפֹּר ַעל ָהָאֶרץ:ַוַתַעל ִשכְ שנאמר "לאכול במדבר  אשר נתן להם ה' ה ַעל ְפנֵּ ֹּאְמרּו ִאיש  ַבת ַהָטל ְוִהנֵּ ל ַוי י ִיְשָראֵּ ַוִיְראּו ְבנֵּ
ֶהם הּוא ַהֶלֶחם ֲאֶשר ָנַתן ה' ָלֶכם ְלָאְכָלה ֹּאֶמר מֶֹּשה ֲאלֵּ ֹּא ָיְדעּו ַמה הּוא ַוי  ישראל אכלו את המן במשך .טו( –ד ית טז, )שמו "ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִכי ל

ל ָאְכלּו ֶאת ַהָמן ַאְרָבִעים ָשָנה ַעד בָֹּאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוָשֶבת ֶאת ַהָמן ָאְכלּו ַעד בָֹּאם ֶאל ְקצֵּ שנאמר " במדבר ארבעים שנה שהלכו י ִיְשָראֵּ ה ֶאֶרץ ּוְבנֵּ
 .)שמות טז, לה( "ְכָנַען

 ?במשך כל הארבעים שנה במדבר מן השמים' לחם'ירידת על ידי דווקא , מדוע ה' יתברך נתן לעם ישראל להיות ניזונים להתבונןויש 

 והפך לגשמיגבוה מאוד ירד מעולם עליון  המן הרוחני

)'ביאור המספיק' על  אבות ה, ו()ראה פרקי היה אחד מהדברים שנבראו 'בין השמשות' בערב שבת של שבעת ימי בראשית  בני ישראל במדבר,שאכלו  המן

נקרא המן . לכן של האדם שורש הרוחניות והנשמה של החיטה המצויה למטה, שהיא עיקר המזון הוא היה .תחילת פרק יט ד"ה והמן( 'פרקי דרבי אליעזר'
יֶהם ָמן ֶלֱאכֹּל ּוכפי " ְדַגן ָשַמִים" ר ֲעלֵּ הּו וכן נאמר עליו " ,)'שפתי כהן על התורה' פרשת בשלח ד"ה ועוד במדרש( )תהלים עח, כד( ָנַתן ָלמֹו" ְדַגן ָשַמִיםשנאמר "ַוַיְמטֵּ ַוַיֲאִכילֵּ

ֶלב ִחָטה חֵּ )'שפתי כהן על  תולדה של 'אור עליון' שהוא זיו השכינה היה המן בשורשו. יז( כהן על התהלים מזמור פא,ה)תהלים פא, יז( )'ארץ החיים' לר' אברהם חיים  "מֵּ

, בדומה "ָשָמִיםִמ ֶלֶחם ולא ' )שמות טז, ד(" ַהָשָמִים ִמןֶלֶחם , לכן הוא נקרא "בעולם עליון גבוה מאודהיה  מקום מוצאוו התורה' פרשת בשלח ד"ה ועוד במדרש(
לר'  )'תפארת שלמה' הוא למעלה למעלה מן השמים ושמי השמים לֹוהילּו ה כיששם הכוונ )תהלים קמח, א(" ַהָשַמִים ִמןנאמר "ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת ה' מה של

 .פרשת בשלח ד"ה ויאמר ה' אל( שלמה מראמדסק

אֹורהמן נאמר " העליון שממנו בא על האור תֹוק הָּׁ ים והיו ניזונ )קהלת יא, ז( )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר ראשון דף רעו ע"ב ד"ה והסעודה הלזו(ְוטֹוב ַלֵעיַנִים"  ּומָּׁ
מאיר אורו היה שירד למטה  בשעהגם ו .)'ציוני' פרשת חקת ד"ה ובמן איתא בזוהר( לפי שהיה רוחני ממש )זוהר פרשת בלק דף רח ע"א ד"ה תא חזי( ממנו מלאכי השרת

)זוהר פרשת  השתנה זיוֹו( ד"ה ובמן איתא בזוהר )'ציוני' פרשת חקת התגשםהוא  )זוהר פרשת בלק דף רח ע"א ד"ה תא חזי(וכאשר שלט בו אויר העולם הזה  .בכל העולמות

 )'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף סב ע"ב ד"ה 'דמתחברן גווני' מהרא"ג( דקים )זוהר פרשת בשלח דף סב ע"ב ד"ה בההיא שעתא( נעשה גלידים גלידיםו נקרׁש, בלק דף רח ע"א ד"ה תא חזי(
אָּׁ  ַדק ַכְכֹפרשנאמר " כמו קרח דק עין גרגירים דקים, והיה מראהו כ .בהעלותך דף קנה ע"ב ד"ה דבר אחר כזרע(פרשת ראה זוהר . טז, יד)רמב"ן שמות  )שמות טז, יד( "ֶרץַעל הָּׁ

מריות של בני האדם והם ת אל החֹונעשה מרוחני לחומרי, בכדי שיוכל להשתוֹוהמן למעשה  כך. )'רבינו בחיי' שמות טז, ד ד"ה ודע כי היה( לבניםועגולים 
 .)'הרמ"ד וואלי' שמות פרק טז ד"ה ויאמר ה' אל משה( יוכלו להשיג אותו

על גבי שכבת . ה את פני הקרקעושושכבת טל שה הירד מעל פני הארץ, ועל הארץאת העפר  שפינתהרוח כאשר המן היה צריך לרדת הגיעה 
ֹּאֶמר ה' ֶאל "שנאמר . לכן נאמר על המן לשון של 'מטר' על הארץהיורד טיפין טיפין כמו מטר  )'רבינו בחיי' שמות טז, יג ד"ה ובמדרש( היה יורד המן הטל ַוי

רוכן גם נאמר " )הרמ"ד וואלי שמות פרק טז ד"ה ויאמר ה' אל משה( )שמות טז, ד( "ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָשָמִים ַמְמִטירמֶֹּשה ִהְנִני  יֶהם ַוַיְמטֵּ רבינו ')תהלים עח, כד( ) ָמן ֶלֱאכֹּל" ֲעלֵּ

טל  ,המן מכוסה כאילו הונח בקופסאכך שהיה  ,ותותה מכסה אשכבת טל נוספת שהי תה יורדתהי על גבי המן .בחיי' שמות טז, ד ד"ה והיה המן יורד(
 שלא יקבללמעלה שמר והטל שארץ ויתגשם, הת למטה שמר שלא יקבל המן מלחּוהטל ש .)'רבינו בחיי' שמות טז, יג ד"ה ובמדרש( וטל מלמעלה מלמטה

 .)'שפתי כהן על התורה' פרשת בהעלותך ד"ה וברדת הטל( האוירמגשמיות  המן

ל ַוִיְראּו ְבנֵּ נאמר "לראשונה לכן כאשר ראו אותו בני ישראל  .עד אזו יום בריאת העולםמנראה היה ולא המן שירד לישראל במדבר לא  י ִיְשָראֵּ
ֹּאְמרּו ִאיש ֶאל ָאִחיו  ֹּא יָ  ָמן הּואַוי שעברו  יאחר. ומאין התהווה בוהם לא ידעו מה טיו ,לא נראה מעולםשהמן  משום )שמות טז, טו( ְדעּו ַמה הּוא"ִכי ל

ֹּאֶמר מֶֹּשה שנאמר " לכן ציוה ה' יתברך לשמור מהמן לזיכרון. יותר ממנולא נראה ולא התהווה שוב ארבעים שנה במדבר, נפסק המן וישראל  ַוי
יֶכם  ֹּא ָהעֶֹּמר ִמֶמנּו ְלִמְשֶמֶרת ְלדֹּרֹּתֵּ ֶאֶרץ  ַהֶלֶחם ֲאֶשר ֶהֱאַכְלִתי ֶאְתֶכם ַבִמְדָבר ְלַמַען ִיְראּו ֶאתֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר ִצָּוה ה' ְמל ְבהֹוִציִאי ֶאְתֶכם מֵּ

י ה' ְלִמְשֶמֶרת ְלדֹּרֹּ  ִמְצָרִים: ֹּא ָהעֶֹּמר ָמן ְוַהַנח אֹּתֹו ִלְפנֵּ ֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל ַאֲהרֹּן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ָשָמה ְמל יֶכםַוי להמבי"ט  לג( )'בית אלקים' –)שמות טז, לב  "תֵּ

לר' נתן 'טוב הארץ' )ת דשים לפני ארון העדּודש הקֹוקֹובשהיתה עשויה מזכוכית, והונחה  המן נשמר בתוך צנצנתוכך  .שער היסודות פרק כג ד"ה ואחר הערות אלו(

 .תחילת חלק 'סוד צנצנת המן'(שפירא 

מר מששת מיין המשּובה הם יסעדו מבשר הלויתן, והקב"ה לצדיקים,  שיעשהסעודה עתיד לשמש כלחם ב שהוא משוםבצנצנת המן נגנז 
מן שעתיד בה ברכה השאירגם השארת המן בצנצנת . )'מאמר שבתות ה' להרמ"ע מפאנו חלק שני ד"ה הדרן לסעודה המזומנת( שנשמר בצנצנת וגם מהמן ימי בראשית

שבכוחו , משבת לשבת על שולחן הזהב במקדש 'לחם הפנים'שארת דומה לההיה . דבר זה לעתיד לבוא ב'רחיים' לצדיקיםחֹוק ְׁש הקב"ה לִ 
'מאמר שבתות ה' להרמ"ע מפאנו ) הנביא אצל אלישע 'ך השמן'אסּול דומה היה זה וכן האנשים בעולם הזה. לחמם שלברכת שמים על  היתהשתמיד  נגרם

בכלים  השמן התרבהו ְבָרָכה נמשכה ךידי האסּועל כי  (מאמר ראשון פרק צט דף רעו ע"ב ד"ה וצנצנת המן , 'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינאחלק שני ד"ה הדרן לסעודה המזומנת
 .('שמן משחת קודש' –ראה מאמרינו לפרשת צו  אסוך השמןלהרחבה על  .'השולחן במקדש ולחם הפנים' –ראה מאמרינו לפרשת תרומה  'לחם הפנים')להרחבה על  הנביא אשת עובדיה אהלישמ

 המן היה ללא שום פסולת לכן נבלע כולו באיברים של האדם

 )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת וישלח ד"ה והנה העובד ע"ז( מאכלניצוץ של קדושת השידבק באדם העל מנת המאכל,  לצורך בירורעיקר אכילת האדם הוא 
 ץדחה לחּות שכלולה באותו המאכל לתלו הפסֹויוא על 'ליקוטי תורה' פרשת יתרו ד"ה אזהרת ע"ז( )'טעמי המצות' למהרח"ו ת העליונהוהגוף יהיה ניזון מאותה החיּו

תר שלא נשאר א המֹולפי שהו (, 'שמחת הרגל' להחיד"א על הגדה של פסח דף מו בביאור ברכת המזון ד"ה וזה חזיתי לאחר קדוש)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת וישלח ד"ה והנה העובד ע"ז

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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)'טעמי המצות' למהרח"ו על 'ליקוטי אה' 'צֹו בשם נקראת 'עבודה זרה'זה הטעם ש .)'טעמי המצות' למהרח"ו על 'ליקוטי תורה' פרשת יתרו ד"ה אזהרת ע"ז( ת כללשום חיּו וב

ֶבָך כמו שנאמר " תורה' פרשת יתרו ד"ה אזהרת ע"ז, 'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת וישלח ד"ה והנה העובד ע"ז( ְוִטֵמאֶתם ֶאת ִצּפּוי ְּפִסיֵלי ַכְסֶּפָך ְוֶאת ֲאֻפַדת ַמֵסַכת ְזהָּׁ
ה ֵצא תֹאַמר לֹו וָּׁ ת כלל, והיא כמו שום חיּו בעבודה זרהמשום שאין  – )מלבי"ם ישעיה ל, כב(" הוא לשון צֹואה ֵצא"שהתיבה  ,)ישעיה ל, כב( "ִתְזֵרם ְכמֹו דָּׁ

 .)'טעמי המצות' למהרח"ו על 'ליקוטי תורה' פרשת יתרו ד"ה אזהרת ע"ז, 'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת וישלח ד"ה והנה העובד ע"ז( הפסולת היוצאת מהגוף

ז"ל על התהלים סימן פד  , 'ספר הליקוטים' להאר"י)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת וישלח ד"ה והנה העובד ע"ז ולא היה בו שום פסולת היה מבורר לגמרי מןהלעומת כן אך 

)'מאור ושמש' פרשת עקב ד"ה והנה המן  סיג וזוהמא מחלק הסטרא אחראאו  (, 'שמחת הרגל' להחיד"א על הגדה של פסח דף מו בביאור ברכת המזון ד"ה וזה חזיתי לאחר קדושס"ה והנה הע"ז

)'אהבת דוד' להחיד"א דרוש יב  שמיםן המ כהרוחניות שנמשו על הגדה של פסח דף מו בביאור ברכת המזון ד"ה וזה חזיתי לאחר קדוש( )'שמחת הרגל' להחיד"א שהכולו קדּורק  היה(

ברכת המזון ד"ה וזה חזיתי לאחר  )ראה גמ' סנהדרין דף נט סוף ע"ב( )'שמחת הרגל' להחיד"א על הגדה של פסח דף מו בביאור כי אין דבר טמא יורד מן השמים לשבת כלה ד"ה ועם האמור פירש(

פרשת זוהר  ,פירש, 'אהבת דוד' דרוש יב לשבת כלה ד"ה ועם האמור )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל על התהלים סימן פד ס"ה והנה הע"ז כולו נבלע באברי הגוףהמן וזה הטעם שהיה . קדוש(

)דברים " ְלָך ֶאת ַהָמןֲאכִ ַויַ " בפסוק זו לבליעהז מֶ ֶר וְ  .(על הגדה של פסח דף מו בביאור ברכת המזון ד"ה וזה חזיתי לאחר קדוש , 'שמחת הרגל' להחיד"אבהעלותך דף קנה ע"ב ד"ה דבר אחר כזרע

 .פרשת עקב אות רנ( 'בני יששכר' למחבר)'ליקוטי מהרצ"א'  נבלע באברים היהש "ַהָמן" כנגד ,נבלעה בתיבהש את האות י' הְלָך" חסרכִ "ַוַיאֲ  שהתיבהלפי  ח, ג(

נבלע באבריהם שלא כדרך יה השהיות  מד שאוכליו לא ידעו מה הם אוכליםלל –סים' נעשה מהוא ראשי תיבות ''מן'  כי ,כמו כן זה נרמז בשמו
בָּׁ  ֶזַרע ַגדגם נאמר על המן "ְוהּוא כְ  ומזה הטעם .)הרמ"ד וואלי דברים ח ד"ה אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך(הטבע  אמו של לפה יזלפי שכאשר , )שמות טז, לא( ן"לָּׁ

רש"י  , וכןעא אות ט 'בראשית רבה')ראה  שמתמלא בטנן שאר המעוברותכלא עשה בה רושם הוא  כי ,בהריוןלא היה ניכר בבטנה שהיא  בו" התעברה ַגד"

'שבט  למחבר)'חוט של חסד'  המאכלים שאר כלבשונה מ בבטןשום רושם  בלי לעשותרים נבלע באב היהש ,המןעם לישראל היה גם כך ו .בראשית ל פסוק י(

יֶהם ָמן ֶלֱאכֹּל ּוְדַגן ָשַמִים ָנַתן ָלמֹו:  על המןנאמר כן לו .פרשת בהעלותך ד"ה ועתה נפשנו יבשה(מוסר'  ר ֲעלֵּ יָדה ָשַלח ָלֶהם ָלשַֹּבע"  ֶלֶחם ַאִביִרים"ַוַיְמטֵּ ָאַכל ִאיש צֵּ
 .עה ע"ב( דף יומאגמ' ) איבריםנבלע ב היה כי הוא "ַאִביִריםֶלֶחם "נקרא כלומר שהמן , כה( –)תהלים עח, כד 

)'טעמי המצות' למהרח"ו על 'ליקוטי  יעִ ֵר שום  אז וציאשהאדם ולא היה  פרשת בהעלותך בסימן תתכו('שבט מוסר'  למחבר)'ידו לכל'  אוכלי המן לא היו צריכים לנקביהם

 'קליפה'וחני הזה לא היה שום אחיזה לאילו במזון הרו, לחלק שלה וגם ניתן 'הקליפה'מצד  והטעם בזה כי היא באה .(תורה' פרשת יתרו ד"ה אזהרת ע"ז
לְדָבָריו ְלַיֲעקֹּ שנאמר "ַמִגיד  תורה מן השמים וגם לא שום חלק בהאחיזה ב לקליפהולא שום חלק בו, כשם שאין  ֹּא : ב ֻחָקיו ּוִמְשָפָטיו ְלִיְשָראֵּ ל

ן ְלָכל גֹוי ֹּ אמר ה' " אכילת המןעל  .)הרמ"ד וואלי שמות פרק טז ד"ה ויאמר ה' אל משה( (כ -ט )תהלים קמז, י "ּוִמְשָפִטים ַבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה ָעָשה כֵּ א ַיֲאִמינּו ְוַעד ָאָנה ל
רבינו ') ם שלהם, שהיו אוכלים ולא מוציאים כלוםמעייהבני ב –" ֹוְבִקְרבֲאֶשר ָעִשיִתי אֹּתֹות הָ " ,)במדבר יד, יא( "ֹוְבִקְרבֲאֶשר ָעִשיִתי אֹּתֹות ִבי ְבכֹּל הָ 

על להכין מקום מחוץ למחנה  לכן ישראל הצטוּו ,להיות גשמי והם היו נצרכים גם לנקביהם הפךחטאו אז המן הם אמנם כאשר  .שמות טז, ד( 'בחיי
ד ִתְהֶיהשנאמר " להתפנות בומנת  ֶנָך ְוָהָיה ְבִשְבְתָך חּוץ ְוָחַפְרָתה ָבּה ְוַשְבָת ְוִכִסיָת  ְוָיתֵּ ָאֶתָך"ְלָך ַעל ֲאזֵּ על טעמי המצוות מצוה אברהם' )'אשל )דברים כג, יד(  ֶאת צֵּ

 .קיט ד"ה 'טעם מצוה זו' בשם רבינו בחיי(

 הנשימה דרך קנה  נכנס לגוף האדם מזון רוחני לכן היה המן היה

כאשר עם ישראל היו האדם אוכל.  'ַהֶּוֶשט'ודרך  םהאדם נוש 'הקנה'. דרך 'ֶוֶשט'ו 'ָקֶנה'איברים פנימיים הנקראים שני אדם יש ה ו שלבצוואר
נכנס  המן היהו )שמות טז, לא( ׁש"ִבְדבָּׁ  ַצִּפיִחתטעם של " בוהרגישו הם  פרשת ויצא ד"ה אשר לזאת נתן( לר' מנחם מנדל מרימנוב )'מנחם ציון' שהבקדּו אוכלים את המן

משם . נה מכל מאכל אחרבשֹו ,משום שהוא היה כולו רוחניות )'שער מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל פרקי אבות פרק ו' ד"ה גדולה תורה( ַהֶּוֶׁשטדרך הקנה ולא דרך בגופם 
לו אשר לכך נברא בעבודת  הת פעולתו הראויבר אירה לכל אומֹו פרשת ויצא ד"ה אשר לזאת נתן(מרימנוב לר' מנחם מנדל )'מנחם ציון'  אחרים היה נבלע באיבריםהמן 

ינּו. לכן היו בעם שהתלוננו על המן ואמרו "ת ור"ח פרשת שקלים ד"ה והוא כזרע(פרשת המן בסעודת ליל שבלר' מנחם מנדל מרימנוב )'מנחם ציון'  הבורא ינֵּ  "ִבְלִתי ֶאל ַהָמן עֵּ
)'גבול בנימין' על התורה לר' בנימין הכהן חלק  לא אינם כדאיים לו היות שהוא רוחני ואילו הםהגשמיים  וכוונתם שהיות והמן הוא רוחני, לכן הם )במדבר יא, ו(

 .א דרוש מב דף עח ע"ב ד"ה והוא מ"ש בפרשה ואלה הדברים(

נּו ָקָצה ַבֶלֶחם  על המן כפי שאמרוושלא רצו לאכול מזון שהוא לנפש היו כאלו  אמנם ל"ְוַנְפשֵּ )'אלון בכות' על מגילת איכה לר' בנימין הכהן  )במדבר כא, ה( "ַהְקֹלקֵּ

נאמר  עליהםו, במן לטעום טעם גשמיו פרשת ויצא ד"ה אשר לזאת נתן(לר' מנחם מרימנוב )'מנחם ציון'  אכילה גופניתלאכול  התאוּו , כי הםקצה(דף סא ע"א ד"ה נפשנו 
ַחִים אֹו ָדכּו ַבְמדָֹּכה ּוִבְשלּו ַבָפרּור ְוָעשּו אֹּתֹו ֻעגֹות ְוָהָיהְוָלְקטּו ְוטָ  ָשטּו ָהָעם" רֵּ )'מנחם ציון' פרשת ויצא ד"ה אשר  )במדבר יא, ח( ֶמן"ַטְעמֹו ְכַטַעם ְלַשד ַהשָ  ֲחנּו ָבָֽ

ם" לכן נאמר עליהם מאמרי רז"ל' פרקי אבות פרק ו' ד"ה גדולה תורה()'שער  ַהֶּוֶׁשטדרך בעת אכילתם המן  עבר ואצלם. לזאת נתן( עָּׁ טּו הָּׁ תיבה כי ה –ְקטּו" ְולָּׁ  ׁשָּׁ
טּו"  לא הרגישו את טעמו של גם אותם אנשים ו .תורה, 'מנחם ציון' פרשת ויצא ד"ה אשר לזאת נתן()'שער מאמרי רז"ל' פרקי אבות פרק ו' ד"ה גדולה  ''ֶּוֶׁשטאותיות א יה"ׁשָּׁ

ׁש" ַצִּפיִחתכ"המן   .)'שער מאמרי רז"ל' פרקי אבות פרק ו' ד"ה גדולה תורה( )במדבר יא, ח( "ֶמןְלַׁשד ַהשָּׁ אלא כטעם " )שמות טז, לא( ִבְדבָּׁ

 על ידי אכילת 'לחם מן השמים' יכלו ישראל לקבל תורה מן השמים

נתן להם ה' לכן  .פרשת וירא דף יח ע"ב ד"ה פסוק והשענו תחת העץ( לר' שמשון נחמני שמשון')'זרע  הם לא ידעו ולא הבינו דבר מהתורהכאשר יצאו עם ישראל ממצרים, 
)זוהר פרשת ויצא דף קנז ע"ב ד"ה תו הוה  כירו את ה'יידעו וי שעל ידוובמטרה להכין את לבם לתורה  ,מזון רוחניו 'לחם מן השמים'לאכול את המן שהוא 

שהיא ֹורה הנשמה מקום בו ׁשונכנס ל )זוהר פרשת בשלח דף סב ע"ב ד"ה ומברך( היה מתברך במעיהםהוא כי כאשר היה נכנס המן לתוך גופם  .וד"ה ובעא קדשא(
ישראל היו  כן יאחר. העולם לזהומאיר את הנשמה כשם שהיה מאיר בכל העולמות קודם ירידתו  היה חוזר לזיוֹו ושם חלק אלוק ממעל,
את לא היו שוכחים גם הם ו .בהעלותך סימן תתכו(פרשת 'שבט מוסר'  למחבר)'ידו בכל'  תעלומות חכמה לשמוע ולהבין סודי סודות של תורהמחכימים להבין 

 למחבר)'ספר הליקוטים'  זיכרון בהם שהיה נותן .()'מטה אהרן' על דרושים של השל"ה לחג הפסח בספר 'חלוקא דרבנן' דף עו ע"א ד"ה לכן הפ' אלו סיפק צרכנו בכוח סגולת המןם לימוד

 .(, 'מטה אהרן' על דרושים של השל"ה לחג הפסח בספר 'חלוקא דרבנן' דף עו ע"א ד"ה לכן הפ' אלו סיפק צרכנו'סדר הדורות' ערך 'מן' אות א' בשם השפתי כהן על התורה

המן זיכך את  .)'ידו בכל' פרשת דברים סימן תתקמח( התורהבהם התורה וסודותיה והשתרשה  יפשטבתם ויכלו להבין מריּוהזדככה חֹו על ידי אכילת המן
והיה ממעט מהם את תאוות היצר  .)'חסד לאברהם' מעין שני נהר נה ד"ה הענין(יומם ולילה  רוחם לשכון בחדרי התורהאת נם וטיהר הכיגופם של ישראל, 

בחכמה עליונה של  אז החכימו ישראל .פרשת בהעלותך ד"ה והמן וכו' כפי מה שפירשנו( )'עץ הדעת טוב' למהרח"ועל מנת שיעסקו בתורה ויהיו כמו מלאכי השרת 
ת ממח (ומברך למלכאבשלח דף סב סוף ע"ב ד"ה פרשת )זוהר  ר דעה'ר ההוא נקרא 'דֹוהדֹועד ש ע"א ד"ה תרין נהמי(סוף קפג  דף תצוה פרשת )זוהר התורה והלכו בדרכיה
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 ~3 ~ 
 

 ְלָך ֶאת ַהָמןַוַיֲאכִ וזה נרמז במה שנאמר " .)'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף סב ע"ב ד"ה 'ואסתכי' בשם הרב אברהם גלאנטי( סודות התורה בפנימיותה ידיעתם את
ֹּא יָ  ֹּא ָיַדְעָת ְול היו שישראל על  הנביאאמר  וכן .'דעה'שעל ידי המן ניתן להם  כלומר –יֲעָך" הֹוִד "ְלַמַען  )דברים ח, ג( "יֲעָךְלַמַען הֹוִד ְדעּון ֲאבֶֹּתיָך ֲאֶשר ל

ֹּא ָמַנְעָת ִמִפיֶהם" ּוַמְנָך ְלַהְשִכיָלם"ְורּוֲחָך ַהטֹוָבה ָנַתָת  במדברהולכים   .)עפ"י 'בעל הטורים' דברים ח, ג( )נחמיה ט, כ( ל

 .דרוש ז מסכת גהינם וגן עדן דף מה ע"א ד"ה וגם מעשה()'מדרש אליהו' למחבר 'שבט מוסר'  החכמים שבדור המדבר את אחדותו יתברך ורזי תורתו השיגואכילת המן וכך ב
לחם  עד שאוכלים שמים להבין מענייניאי אפשר ו שהקיבלו את התורה הקדֹוש אלו כי הם ,'לחם מן השמים'ניתן דור המדבר לכן דווקא ל
וכפי שאמרו רבותינו  .פרשת בהעלותך סימן תתכו( לר' אליהו הכהן מחבר 'שבט מוסר' )'ידו בכל' בנשמה שמאיר )הרמ"ד וואלי דברים ח' ד"ה אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך( מן השמים

י ַהָמן" ֹּא ִנְתָנה ַהתֹוָרה ִלְדרֹּש ֶאָלא ְלאֹוְכלֵּ ְלָך ֶאת ַוַיֲאכִ שנאמר " ות הראשונים לא זכו לאכול את המןהאב לכן גםו .פרשת בשלח אות כ()'מדרש תנחומא' " ל
 ֹּ ֹּא ָיְָָֽֽדעּון א ָיַדְעָת ַהָמן ֲאֶשר ל נאמר את המן  שזכו לאכולדור המדבר ואילו על . שמיםן הלא קיבלו את התורה ממשום שהם  )דברים ח, ג(" ֲאבֶֹּתיָךְול

ֹּ  ְלָך ֶאת ַהָמןַוַיֲאכִ " ֹּא יָ וְ א ָיַדְעָת ֲאֶשר ל  ,(אבותיךד"ה אשר לא ידעת ולא ידעון  ')הרמ"ד וואלי דברים ח את התורה מן השמים )דברים ח, ג( "יֲעָךהֹוִד ְלַמַען  ְדעּון ֲאבֶֹּתיָךל
 .'שבט מוסר' פרשת בהעלותך ד"ה ועתה נפשנו יבשה( למחבר)'חוט של חסד'  רשעיםלא ו היו צדיקיםהאנשים בדור המדבר  ועל ידי כן

משום  שאין להם כל כך שכר ותענוג לעולם הבא כוונתם קח ע"א(דף סנהדרין גמ' )ראה  "דור המדבר אין להם חלק לעולם הבאאמרו רבותינו כי "ומה ש
)'מדרש האיתמרי' דרוש היה לאוכלי המן ש והמעלות אשר רבו מלספר הטובה התענוג השלוהבת רוב יבעולם הזה מס 'עולמם'כבר אכלו את הם ש

ֲאַבִטִחיםבמן ואמרו  מאסו שהםהסיבה גם  זאתו .טוב על הגאולה ד"ה ואני המחבר לא( ת ָהָֽ ת ַהִקֻשִאים ְואֵּ ֹּאַכל ְבִמְצַרִים ִחָנם אֵּ ְוֶאת  "ָזַכְרנּו ֶאת ַהָדָגה ֲאֶשר נ
ָחִציר ְוֶאת ַהְבָצִלים ְוֶאת ַהשּוִמים: ְוַעָתה  ָשהֶהָֽ נּו ְיבֵּ ינֵּ  ַנְפשֵּ ין כֹּל ִבְלִתי ֶאל ַהָמן עֵּ בת המן שהיה כל כך יסכי מלפי שהתייראו  ו( – א, ה)במדבר י ינּו"אֵּ

ָשה, ועתה "את שכר העולם הבא שלהםכבר חשוב אכלו  נּו ְיבֵּ ין כֹּל ַנְפשֵּ ִבְלִתי ֶאל משום " חלק בתענוגי העולם הבאכל  לנפשנואין כלומר  "אֵּ
ינֵּ  על ידי 'הערב  שאר התלונות על המן היו] 'שבט מוסר' פרשת בהעלותך ד"ה ועתה נפשנו יבשה( למחבר)'חוט של חסד' שאנו אוכלים את המן תדיר שהוא עונג גדול על  –" ינּוַהָמן עֵּ

 .['רב בהער' – באראה מאמרינו לפרשת בזה להרחבה רב' 

 ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר הם למדו ממשה רבינו את כל התורהב

ֹּאפּונאמר " שבהםממצרים,  בצאתםשאפו ֵמַהַמּצֹות רק ששים סעודות במשך שלושים יום אכלו הם ונס  הםהיה ליצאו ממצרים ישראל כש  ַוי
ץ" ֹּא ָחמֵּ ק ֲאֶשר הֹוִציאּו ִמִמְצַרִים ֻעגֹּת ַמּצֹות ִכי ל  מזון הגופניההיה על מנת שיתעכל ויכלה מהם זוהמת נס זה  .)'מדרש תנחומא' פרשת בא אות ט( ֶאת ַהָבצֵּ

 כפיהמן את  לפני שהאכילם 'הרעיבם'ה' נחשב שבזה ומזון הגופני. הת אלא לאחר הפסק זוהמת כלֹוש, לפי שאי אפשר להבין במּושבהם
ְַֽיַעְנָך שנאמר " ן" ַוַיְרִעֶבָךַו  ְלָך ֶאת ַהמָּׁ על מנת שיוכלו  המן החל לרדת לישראל בט"ו באייר .)'שפתי כהן על התורה' פרשת עקב ד"ה ויענך וירעיבך( )דברים ח, ג( ַוַי ֲאִכ 

על מנת להכין להכשיר  'לחם מן השמים'והיה די בעשרים ימים אלו של אכילת . ו' בסיון-שהיה ב לאוכלו במשך עשרים יום קודם מתן תורה
יכלו להבינה בדקדוקיה ופרטיה ובכל סודותיה במשך ארבעים שנה שהיו הם . אחר כך סגולה לקבל תורה מן השמיםהלטהר ולקדש את עם 

 .שמות פרק טז ד"ה ויסעו( )הרמ"ד וואלי 'לחם מן השמים'אכלו תמיד בהם ר ובמדב

ֹּא מֶֹּשה ְבתֹוְך ֶהָעָנן ַוַיַעל ֶאל ָהָהר ַוְיִהי מֶֹּשה ָבָהר  משה שם  .)שמות כד, יח( ְוַאְרָבִעים ָלְיָלה" ַאְרָבִעים יֹוםרבינו היה בהר סיני ארבעים יום שנאמר "ַוָיב
ולא היתה תורה . ארבעים יום בהר סיני אותם משךבלימד את ישראל במשך ארבעים שנה את מה שהוא למד הוא למד את התורה, ואחר כך 

על נמצא כי וכך  .)'בית אלקים' להמבי"ט שער היסודות פרק כה ד"ה ותשובת דבר זה( אוכלי המןמשלימה כמו אותה תורה שלימד משה רבינו את בני ישראל שהיו 
ְבִמְסַפר ַהָיִמים כפי שנאמר " בהליכת ארבעים שנה במדבר עליונענשו הרי ש רעבתחילתו היה  רעה על הארץ בו הוציאו דיבה ון המרגליםועאף ש

יֶכם ַאְרָבִעים ָשָנה  היה טובה עונש זה של דבר בסופו אך ,)במדבר יד, לד( "ֲאֶשר ַתְרֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַאְרָבִעים יֹום יֹום ַלָשָנה יֹום ַלָשָנה ִתְשאּו ֶאת ֲעֹונֹּתֵּ
'שבט  למחבר )'מדרש האיתמרי' עת שהיו אוכלים את המןב, אותם ארבעים שנהבמשך ללמוד את התורה על כל כלליה ופרטיה  להםגרם  כי לישראל

 .דרוש לא ד"ה ולעד"ן לפרש( מוסר'

קידושין גמ' )ז בניסן "המן שבכליהם הספיק להם עד ט פסק המן לרדת.ו בז' באדר נפטר משה רבינו כאשר הגיעו עם ישראל לכניסה לארץ ישראל

סודי את המן היו מבינים אכילת , לפי שעל ידי אצל ישראל לביטול התורההמן גרם ירידת ביטול  .אז כבר נכנסו לארץ ישראלו לח ע"א(דף 
יצא מלאך שהוא שר צבא ה'  עם כניסת ישראל אל הארץ, לכן מיד .ד"ה בתנא דבי אליהו(פרשת בשלח דף ף  'שבט מוסר למחבר)'מזבח אליהו'  תורהשבסודות ה

ד ְלֶנְגדֹו  להחריב את העולם ה ִאיש עֹּמֵּ יָניו ַוַיְרא ְוִהנֵּ ֹּאֶמר לֹו  ְוַחְרבֹו ְשלּוָפה ְבָידֹושנאמר "ַוְיִהי ִבְהיֹות ְיהֹוֻשַע ִביִריחֹו ַוִיָשא עֵּ ָליו ַוי ֶלְך ְיהֹוֻשַע אֵּ ַויֵּ
 ֹּ ינּו: ַוי ֹּא ִכי ֲאִני ֲהָלנּו ַאָתה ִאם ְלָצרֵּ ַשל ַנַעְלָך מר לו "יד פנה ליהושע ואמו תורה!", ּוַבְטָלּההמן  ַבַטלאמר המלאך "ו )יהושע ה, יג( "ה' ַשר ְצָבאאֶמר ל

ַעל ַרְגֶלָך )'תנא דבי אליהו' אליהו  המן ובעקבותיו בטלה התורהמהם שבטל  על כך על ישראל,ֵאֶבל ציוה אותו לחלוץ נעלו לאות כלומר ש ,)יהושע ה, טו( "מֵּ

 .רבא פרק יח אות סט ד"ה מה כתיב בתריה(

קדושת המן וקדושת  –יחד אלו אי אפשר שיהיו שתי קדושות , שהרבה שתֹור קדּובארץ ישראל בגלל אֹוגם המן לא היה יכול להמשיך לרדת 
היתה רבה ואי אפשר  באותו הדור כי קדושת השבטל בארץ ישראל ונשאר מעבר לירדן, מהטעם הזה גם שבט גד לא עבר לנחֹו ארץ ישראל.

 על שניהם נאמרש וזה מה .ע"ב ד"ה וכדי שנבוא לבאור( –'קב הישר' דף לא ע"א  מחבר ספר)'ברכת שמואל' לאביו של  לקדושתו להיות יחד עם קדושת ארץ ישראלהיה 
ן  ן", כך גם מעבר לירדן נטלו את חלקם בארץ אחרת "ַגד"ללמד שכמו ששבט  )במדבר יא, ז( הּוא" ִכְזַרע ַגד"ְוַהמָּׁ ץ מחודווקא ׁשרה על ישראל " ַהמָּׁ

המן שאו לארץ ישראל עוברים בני שבט גד  ישראל זוכים והיו אם היו אמנם .)זוהר פרשת במדבר דף קנה ע"ב ד"ה והמן כזרע גד הוא( שהלארץ ישראל הקדֹו
 ללא מלאה דעהכל הארץ והיתה  ,תמיד עוסקים בתורההם היו חורבן וגלות ולישראל אז לא היה  –ארץ ישראל ב גםשמים ן המהיה יורד 

 .(בשם הזוהר ע"ב ד"ה 'וכדי שנבוא לבאור' –'קב הישר' דף לא ע"א  מחבר)'ברכת שמואל' לאביו של שכחה 

ת מתפשטת בבניהם והכנת האבֹו לפי שהם יוצאי ירכם של אוכלי המןכבר היו מוכנים להבין את התורה,  אחרי דור המדברשאר הדורות שבאו 
רק נמסרו ל התורה כמו שלמדו יוצאי מצרים ולא יכלו להספיק ללמוד את כהם אבל , ד"ה אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך( פרק חדברים  ספר )הרמ"ד וואלי אחריהם

בידם ללמוד מהם פרטי דיני  כפי מה שנמסר ת שהיא נדרשת בהםהיו דורשים את התורה במידֹו ועל ידי כן. להם כללי התורה וקצת פרטים
 .)'בית אלקים' להמבי"ט שער היסודות פרק כה ד"ה ותשובת דבר זה( לדרוש וללמוד הרבה בדיני התורה בלי שום מחלוקת השגתו, כל אחד כפי חכמתו וכפי התורה

 )הרמ"דאינם מבינים כלל בענייני 'תורה מן השמים'  מדור המדבר אוכלי המןאינם צאצאים של הם שאומות העולם הרי ש ישראל,ם עַ לעומת ו

 .וואלי דברים ח ד"ה אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך(
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 ~4 ~ 
 

 לסעודה המזומנת לצדיקים לעתיד לבוא תתגלהצנצנת המן 

תחת אבן  – קרן המשחהו יב ע"א( דף הוריותגמ' )ארון העדות, מקלו של אהרן שמן המשחה, עם ביחד קודם חורבן בית המקדש 'צנצנת המן' נגנזה 
 כפי שנרמז מר עד ימות המשיחתשלהלהמשיך עתידה  שביניהם המן' צנצנתו' .(' בשם עץ חייםקודם עת החרבן')'ילקוט ראובני' פרשת בשלח ד"ה  במקדש השתיה
יֶכם  בפסוק תֵּ ֹּא ָהעֶֹּמר ִמֶמנּו ְלִמְשֶמֶרת ְלדֹּרָֹּֽ ֹּאֶמר מֶֹּשה ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר ִצָּוה ה' ְמל ֱאַכְלִתי ֶאְתֶכם ַבִמְדָבר ְבהֹוִציִאי ֲאֶשר הֶ  ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ַהֶלֶחם"ַוי

אֶ  )'רבינו  ללמד שהצנצנת עם המן תשמר עד ימות המשיחכדי ', ֵאִליָּׁהראשי תיבות ' –" ֶלֶחםהַ ת אֶ ְראּו יִ ַמַען לְ " ,)שמות טז, לב( ִים"ֶרץ ִמְצָר ֶאְתֶכם מֵּ

ַח  אות לב ד"ה למען יראו( ירוש 'הרוקח' פרשת בשלח שער הפשט)פ שיבוא אליהו הנביא עת (ת אות לב ד"ה למען יראומכתיבה אשכנזי אפרים' פרשת בשלח ה ָאנִֹּכי שֹּלֵּ שעליו נאמר "ִהנֵּ
ת  ִלָיהָלֶכם אֵּ ב ָבִנים ַעל ֲאבֹוָתם" ַהָנִביא אֵּ ב ָאבֹות ַעל ָבִנים ְולֵּ ִשיב לֵּ י בֹוא יֹום ה' ַהָגדֹול ְוַהנֹוָרא: ְוהֵּ על  יוּוימהצנלמד וכן הוא  .כד( –ג, כג  )מלאכי ִלְפנֵּ

ֹּא ָהעֶֹּמר ִמֶמנּו ְלִמְשֶמֶרת "שמירת המן  ֹּאֶמר מֶֹּשה ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר ִצָּוה ה' ְמל יֶכםְלדֹּרֹּ ַוי )'אגרא דכלה' פרשת בשלח ד"ה 'ויאמר משה וכו' למשמרת' בשם  )שמות טז, לב(" תֵּ

 .הרמ"ע מפאנו(

ֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל אַ " אל אהרןי וּוימהצגם נלמד  דבר זה ֹּ ֲהרֹּן ַקח ִצנְ ַוי י ה' ְלִמְשֶמֶרת ֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ָשָמה ְמל יכֶ ְלדֹּרֹּ א ָהעֶֹּמר ָמן ְוַהַנח אֹּתֹו ִלְפנֵּ )שמות  "םתֵּ

דכלה' פרשת בשלח ד"ה 'ויאמר  )'אגרא כלומר בימות המשיח ותחית המתים פירושו לעת שיהיו כל הדורות ביחד," ֵתיֶכםְלֹדרֹ "מקום שנאמר שכל  ,(טז, לג

והוא יברך  ,ותה הסעודהא אדם הראשון יהיה בעל הבית עלשבה  הסעודה המזומנת לצדיקיםלהיות  השאז עתיד ,משה וכו' למשמרת' בשם הרמ"ע מפאנו(
 נעשתה מצוה אחת של "ְלִמְשֶמֶרת"כיון ו, שהוא יברך ודווקא על המן הזה .לכל המסובים על המן אשר בצנצנת 'ברוך המוציא לחם מן השמים'

יכֶ ְלדֹּרֹּ תקיים בה מצוה נוספת של "י . ת המן()'מאמר שבתות ה' הרמ"ע מפאנו חלק ו ד"ה הדרן לסעודה המזומנת לצדיקים, 'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא פרק צט דף רעו ע"ב ד"ה וצנצנ "םתֵּ
גה ותהיה אז לסועדים הׂש ,חלק ו ד"ה הדרן לסעודה המזומנת לצדיקים(הרמ"ע מפאנו מאמר שבתות ה' ') נקביםיציאת לא יהיה לסועדים שום  אתוגם בסעודה הז

לה יותר מכל הזמנים, והלבבות יהיו רחבים להׂשכיל את ידיעת ה' יתברך בשלימות, כך שמעלתם של הסועדים אז תהיה גדולה גדול ומעּו
היו מברכים על המן  סיני במדברשכתב כי )וראה 'נפש חיים' לר' חיים פאלאג'י מערכת מ' אות קו ערך 'מן'  ון דף רעו ע"ב ד"ה והסעודה הלזו()'זכר דוד' מאמר ראש יותר ממעלת אוכלי המן במדבר

 .עיי"ש( לעם ישראלתיקן משה רבינו היא הברכה אשר ש 'ברכת הזן'ובסוף  ,'ברוך המוציא לחם מן השמים'

 עתידים לאכול מהמן בעולם הבא אלו שטרחו בעולם הזה כל 

)ראה ר אוכלי המן כי כמו שלא ניתנה התורה אלא לדֹו סג ע"א ד"ה תאני רבי אלעזר(דף בשלח פרשת )זוהר  לעתיד לבואעתיד להחזיר את המן לצדיקים הקב"ה 

)'אלון בכות' על מגילת איכה לר' בנימין הכהן דף  לכן יחזור להם המן כבתחילה ,יעסקו בתורהשה' יתברך  ירצהעתיד לבוא גם לכך  'מדרש תנחומא' פרשת בשלח אות כ(

ם" ְוֶלֶחם ָשַמִיםועל כך נאמר בלשון עתיד " ,סא ע"א סוף ד"ה ד"ה נפשנו תביא(  .' להרמ"ע מפאנו חלק ו ד"ה הדרן לסעודה המזומנת לצדיקים(ה' )עפ"י 'מאמר שבתות )תהלים קה, מ( ַיְשִביעֵּ
)ספר 'פרח שושן' לר' שמואל שמאמה הנסמך לספר 'קרנים' של ר'  תכעין דמּו )גמ' חגיגה דף יב ע"א( חקים' ובו עומדותרקיע בשמים הנקרא 'ׁש באמצעותיהיה ה זדבר 

ִקים"ְוֻעּזֹו  שנאמר ורמז לכך .יב ע"א( דף חגיגהגמ' ) מן לצדיקיםם ׁשת חקֹוֹווׁש ,'ֵרַחִים' שמשון מאוסטרופלי דפוס ליוורנו שנת תקמ"מ( " ְוֻעּזֹו" כי )תהלים סח, לה( "ַבְשחָּׁ
פרשת בשלח  'הרוקח', פירוש )'פירושי ר' אלעזר מגרמייזא על סידור התפילה' במזמור 'הודו לה'' ד"ה תנו עוז לאלוקים חקים מן לצדיקיםֹוללמד כי שם ׁשבגמטריא 'מן' עם הכולל 

חלק ו ד"ה הדרן  להרמ"ע מפאנו ''ה )'מאמר שבתות משה רבינו מימות בכוח המן שנותר בצנצנת ,קחֵ שָּׁ יִ ׁשֶ על המן ברכה ה אז ותחול .(שער הפשט אות לב ד"ה למען יראו

 .לסעודה המזומנת(

יֶכםְלדֹּרֹּ  ְלִמְשֶמֶרתלהניח את המן "פעמיים  צטוּוישראל הלכן  ימיו של מה שהיה בנאמר על " ִמְשֶמֶרת"אחד של  ציווי כי ,לג( –)ראה שמות טז, לב  "תֵּ
" ִמְׁשֶמֶרת"השני של אילו הציווי ו .)ראה רש"י שמות טז, לב( הוציא את צנצנת המן והראה לישראל שהקב"ה מפרנס אותם הוא כאשרירמיהו הנביא 

שהוא  מצוות 'בערב שבת'בעסק התורה וה לכל אותם אלו שטרחו )'שפתי כהן על התורה' פרשת בשלח ד"ה וכתב רבינו בחיי( חזור המןיש למתי לבוא עתידל נאמר
ובלבד  ,דרוש טוב על הגאולה ד"ה עוד נראה לרמוז( לר' אליהו הכהן מחבר 'שבט מוסר' )'מדרש האיתמרי' שהוא העולם הבא לאכול את המן 'בשבת'אז יזכו ש , כדיהעולם הזה

בשלח  פרשת )זוהר במעלה שלא היתה מעולםאז תהיה  של המן האכילהו. )'ילקוט שמעוני' פרשת בשלח רמז רנח( המן מתוקן לצדיקים לעתיד לבואשהאמינו כי 

 .סג ע"א מהרמ"ק( דף בשלחפרשת  על זוהרלר' אברהם אזולאי זקנו של החיד"א )'אור החמה'  תעבהשהוא היה קודם שהבאורו העליון כמו  שהמן יהיה לפי ד"ה תאני רבי( דף סג ע"א
ם ו)'מדרש אליהו' למחבר 'שבט מוסר' דרוש ז מסכת גהינסודי ורזי התורה שהקב"ה יגלה להם ב, ויבינו שיזכו לראות פני מלך חיים 'עת השםאז יהיה להם 'ידיו

 .וגן עדן דף מה ע"א ד"ה וגם מעשה(

 זההולדבר  .ממש הארץ מתוך ייצאאלא הוא  במדברהלכו ארבעים שנה שראל עם יבזמן ששהיה שמים כמו ן המֵיֵרד לא  לבוא המן לעתיד
 מתוך האדמה לאכילה ת מוכנותתוציא חלֹוהיא שכלומר  ל ע"ב(דף שבת גמ' ראה )" עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות"כשאמרו כי רבותינו  רמזו

שו"ע או"ח סימן קסז, ) לחם מן הארץ' המוציא'עתיד  שיש בו גם לשון נוסחבברכת הלחם  היום מברכים לכן .פרשת בשלח ד"ה וכתב רבינו בחיי( )'שפתי כהן על התורה'

חיי ון כנגד ואין הנוסח מכּו .מן הארץי ממש אפּו לחם ייצא בימות המשיח עתידלש מהדי לרמוז על בכ (לח ע"אדף גמ' ברכות   וכן 'בראשית רבה' טו, ז ב. וראה
ָלה , שהריהעולם הזה של ר' יוסף קארו מחבר השו"ע  דודו'תולדות יצחק' לר' יצחק קארו ) 'לחם'וחסרים בה עוד מלאכות רבות עד להיותה אה' 'תבּומהאדמה  ְגדֵּ

מורכב ם זה שֵּ  כי', ֲאִפיקֹוָמן'בשם האכילה בסוף ליל הסדר הרומזת על האכילה לעתיד לבוא נקראת גם  ומטעם זה .בפרשת בהר ד"ה ויש להקשות והלא(
 )'מדרש תלפיות' ענף אפיקומן ד"ה גריס הרב( לעתיד לבואיהיה את 'המן' ש כלומר הוציאו – 'הוציאּו' פירושו' יקּופִ 'אָּׁ  כאשר ן',מָ -יקּופִ משתי תיבות 'אֲ 

 במהרה בימינו, אמן.

 העלון יוצא לזכות  

 הי"ואליזה בת מרים 
 שתזכה לפרי בטן במהרה!

 העלון מופץ גם לזכות

 הי"ו שמואל בן זהבה

 הי"ותהילה בת חן בת סילביה 

 שיפרו וירבו בזרע של קיימא
העלון גם 

 לרפואה שלימה 

 מיכל בת סול
 הי"ו 

 העלון גם לרפואת

רבקה בת 

 הי"ו  חנה
 חנה בת עישה

 הי"ו

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ת. נ. צ. ב. ה.  ז"ל אליהו בן ג'נֵּט

העלון גם לעילוי 

 נשמות:

רחל בת 

 גרשון ושרה
  ז"ל

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לרפואת הילדות

  הי"וטליה אסתר בת אלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה

 העלון מופץ לזיווג הגון של  

 הי"ו ניר בן יהודית מרים

וחזרה בתשובה וחתונה עם בת ישראל 
 כשרה של:

 הי"ומרים  יניב בן יהודית

 העלון גם לרפואה של

ציונה שושנה בת 

מּון  הי"ו חנה בֵּ

הלימוד בעלון להצלחת וברכת שפע 

 :בכל מכל כל לתומכי וידידי העלון

 הי"וה לגָּׁ שמואל בן אֹו

ה אסתר בת שרה בתיה יַ נְ גָּׁ 
 הי"ו

 העלון השבוע גם לעילוי נשמת הרבנית אשת חבר:

 ת. נ. צ. ב. ה. ז"ל     יפהבת עליזה 

לרפואתם הפצת העלון גם 

 של השלימה  והצלחתם

הי"ו עליה בת אסתר  

שירה אושרת בת מסודי 
 הי"ו

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

אליהו ויונתן בני שירה 
הי"ו אושרת  

הי"ויוסף יצחק בן עליה   

הי"ו חיים בן אסתר  

 

ותרומות עבור ההדפסה:  להפצה 
052-7675933  

alon.torat.haim@gmail.com 

 הילדותלרפואת 

 י בת טליהמ  רֹו
 הי"ו

ה בת טליה י  נֹו  

 הי"ו

לעילוי נשמת 

  הזקנה הכשרה
מזל בת אסתר 

 לז"

 הזקן הכשר 

 בר זוהרה משה
 ז"ל
 

העלון גם לרפואה 

  שלימה של

אבישלום 
הי"ובן רות   

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

לאה מרים בת 

 ז"ל נחמיה

ה שרה בת בָּׁ לּו

 ז"ל מנחם צבי 

שרה כרמלה בת ר' 

 ז"ל שלום 

בת ר'  ז"למיכל 

ישעיה גרשון 
  )שיבדל"א(

 ת. נ. צ. ב. ה.

גם לרפואה שלימה  העלון

 של

יפעת לאה בת 

 הי"ו  שמחה

 עמיאל בן אסתר
 הי"ו

   העלון לרפואה והצלחה בכל עניין של: 
 הי"ו שולמית אלישבע בת חיה

 הי"וא מַ רּואורי הכהן בן פְ 

  העלון מופץ לרפואת 
מוריה בת רחל  

 הי"ו הדָּׁ נְ לָּׁ רֹו

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  דוד דרור בן פנינה

נא להתפלל לפרי בטן עבור 

 האשה הכשרה:

 הַר מַ יוכבד חיה בת תָ 
 הי"ו

 עם בת ישראל כשרה שלהעלון לזיווג הגון 

 הי"ו אדם בן אורית 

העלון גם 

 לרפואתו של

מאיר בן 

 הי"ו  מרים

  לעילוי נשמת העלון מופץ 

 ל ז" )שמחה(א ח  ל בת מֹוסֹו

 ת. נ. צ. ב. ה. 

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20363/Temp/his_temp_72_0.htm%23E30,0,שמות%20פרק-טז%5e%5e61881!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20363/Temp/his_temp_72_0.htm%23E30,0,שמות%20פרק-טז%5e%5e61881!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20363/Temp/his_temp_72_0.htm%23E30,0,שמות%20פרק-טז%5e%5e61881!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_5_2.htm%23E381,0,מלאכי%20פרק-ג%5e%5e7567!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20363/Temp/his_temp_82_0.htm%23E30,0,שמות%20פרק-טז%5e%5e62131!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20363/Temp/his_temp_82_0.htm%23E30,0,שמות%20פרק-טז%5e%5e62131!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20358/Temp/his_temp_1_3.htm%23E305,0,תהילים%20פרק-קה%5e%5e138004!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20358/Temp/his_temp_1_3.htm%23E305,0,תהילים%20פרק-קה%5e%5e138004!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20363/Temp/his_temp_89_0.htm%23E310,0,תהילים%20פרק-סח%5e%5e83238!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20363/Temp/his_temp_89_0.htm%23E310,0,תהילים%20פרק-סח%5e%5e83238!
mailto:alon.torat.haim@gmail.com

