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 השמים מן לחם

זיע"א היה נוסע  טשכוביעהרה"ק רבי מרדכי מלבימי נעוריו של 

היה ולהסתופף בצל קדשו של הרה"ק רבי שלמה מקארלין זיע"א, 

עני מדוכא ואביון גמור רח"ל. כל בני ביתו היו מחוסרי באותה עת 

המים  לחם ומלבושים, וקור חזק עד למאוד שרר בביתם עד כי נקפאו

בביתו. רבי מרדכי היה יושב על התורה ועל העבודה מבלי לדאוג 

הגיע דוד זוגתו של רבי  טשכוביעמלמאומה. ויהי היום, ואל העיר 

מרדכי וילך לבקר את קרובי משפחתו ושארי בשרו. נכנס הקרוב אל 

מרדכי וחשכו עיניו לנוכח גודל העניות ששררה בבית. רבי ביתו של 

ניסה הקרוב להתעניין אצל הרבנית על מצבה, והיא ענתה לו בצער 

וביגון: הרי רואה אתה בעיניך את שפל המצב ואת עניי ומרודי, 

הילדים רעבים וצמאים ואפילו עצים בכדי להחם את הבית הדל אין 

ותאמר לו: בעלי איש  ןלנו. שאל הקרוב: איה בעלך ומה מעשיו? ותע

ונוסע אל רבו, ואין הוא דואג ומשגיח  חסיד הוא, מתנהג בחסידות

עלינו מאומה. התקצף הקרוב מאוד ואמר לה: איה הוא עתה? אני 

אלך אליו ואגער בו נמרצות על העזתו שלא לבקש לעצמו פרנסה 

טובה ובכך להפקיר את אשתו ואת ילדיו שימותו ברעב ובקור; וכי כך 

יהם. הוא דרך החסידות שלא להשגיח כלום על בני הבית וצרכ

החוותה האשה והראתה לקרוב איה מקום כבודו, והוא תיכף ומיד רץ 

 אך לחדרו בחמה שפוכה ובכעס גדול ויאמר לעשות בו שפטים.

בהכנס אותו קרוב אל חדרו של רבי מרדכי ראה תיכף את זיו הודו, כי 

קרן עור פניו בשמחה ובהתלהבות, והוא מתהלך בחדרו אחוז 

הקרוב למחזה זה ויחל לדבר אליו  שרעפים בדבקות עילאה. נבהל

בלשון תחנונים: מפני מה אינך דואג ומרחם על אשתך והילדים אשר 

חנן אותך אלוקים, והלוא הם יושבים ובוכים על מר גורלם, וכי לא 

מהראוי שתבקש לעצמך פרנסה כלשהיא בכדי להביא מזון וצידה 

ם ענה לנפשם. הביט רבי מרדכי באותו קרוב משפחתו וכשפניו להבי

בוודאי צודקים הם בכך שהם בוכים, שכן הם תלויים בי ואני לו בקול: 

איני אלא בשר ודם, ומה אוכל להושיעם. על כן הם בוכים, ולהם אכן 

ראוי לבכות. אולם אני תלוי במי שהיה ואמר העולם, ואם יש לי 

פטרון שכזה אשר לו הכסף ולו הזהב, האם יש לי לדאוג מאומה, הרי 

('אור  להושיעני תיכף ומיד, ומה מקום יש לי לדאגה ועצבותהוא יכול 

 ישרים', מירא דכיא, אות מ).

* * * 

בחבורת סוחרי תבואה בפולין שבאו אצל הרה"ק היה מעשה ו

רבי יעקב אריה מראדזימין זיע"א ודמעתם על לחיים: רבי, הושיעה 

לנו, כי רובצת עלינו סכנה חמורה של הפסד ממון רב. אנו סוחרי 

ומשווקים את התבואה במקומות רבים במדינה. והנה נודע  תבואה

לנו כי מחיר התבואה ירד השנה באופן תלול ביותר, והתבואה נמכרת 

על ידי האיכרים במחירים מוזלים מאוד, ומשכך לא נוכל להרוויח 

: ואמר להם בנועםהרה"ק כפי שהיינו רגילים להרוויח עד כה. חייך 

ם להאמין כי שוכן מרומים הזן את עליכ .אין לכם כל מקום לדאגה

מחיר על אף העניים בשנים של יוקר ודאג שיהיה להם לחם לאכול 

התבואה הגבוה, הוא גם יזון את העשירים בשנים שהתבואה מצויה 

 בשפע ובזול.

* * * 

הלכה היא כי טוב לומר פרשת המן שבפרשת בשלח מדי יום 

טוב לומר פרשת פסק בשולחן ערוך (או"ח סי' א ס"ה): כפי שביומו, 

וטעם לאמירת : (סקי"ג) . והובא ב'משנה ברורה'העקדה ופרשת המן...

וכדכתיב  ,כל זאת... כדי שיאמין שכל מזונותיו באין בהשגחה פרטית

להורות שאין ריבוי  ,'המרבה לא העדיף והממעיט לא החסיר'

כל האומר פרשת ואיתא בירושלמי ברכות ההשתדלות מועיל מאומה, 

 .לו שלא יתמעטו מזונותיוהמן מובטח 

והרחיב בביאור סגולת עניין זה, הרה"ק הישמח ישראל 

מאלכסנדר זיע"א (פרשת בשלח): ואולי מטעם זה כתבו בספרים 

הקדושים (והפרישה או"ח סי' א אות יד בשם ירושלמי) שכל האומר 

היינו בכח פרשת המן בכל יום מובטח לו שלא יחסר פרנסתו, 

ה שהבורא ב"ה הוא זן ומפרנס לכל מקרני האמונה שמאמין באמונ

) בצנצנת המן, כא נחומאתז"ל (, וכמו שאמרו חראמים עד ביצי כינים

על ידי האמונה הזאת ממשיך שפע ברכה, והאמונה הוא בחינת 

'ואמונתך בלילות' (תהלים צב ג), אף שאיננו רואים בעינינו מצד 

החושך והלילה, אף על פי כן אנו מאמינים בה' שהבטיח לנו ע"י 

נביאיו (מלאכי ג ו) 'ואתם בני יעקב לא כליתם', שעד מהרה יאיר לנו 

אולם למען שמו יגאלנו  ,ה אור, ואף שמצדנו אין אנו כדאיובאורו נרא

גאולה כללית וגאולה פרטית לכל נפש ישראל כפי צורך כל נפש 

מישראל הן בגשמיות, פרנסה ורפואה, והן ברוחניות, פרנסת הנפש 

 ואף שאין אנחנו כדאי.

טעם לשבח במנהג ישראל תורה להניח  ויעוין שם שהוסיף ליתן

ואולי לעשות מאכלים לפני הצפרים בשבת פרשת בשלח:

האתערותא דלתתא, לגמול חסד חנם אף עם אותן הבעלי חיים שאין 

מזונותם עלינו, מזה נצמח מנהג הקדמונים לתת חטים לפני הצפרים 

 אף שמצד ,לעורר רחמים עלינו ,בשבת זו (עיין מג"א סי' שכד סק"ז)

אעפ"כ מגודל רחמיך  ,שאין אנו כדאי ,הדין אין מזונותינו עליך

 וחסדיך חתן לנו ותפרנסינו, אמן כן יהי רצון.

* * * 

די באמירת 'פרשת המן' ויש לכל אחד להתבונן בדבר כי אין 

להביא אל קרבו את מידת גרידא, אלא יש לאדם להבין ולהשכיל 

עליו הסגולה, ידי זה תחול  , ועלבהשי"תחון הבטמידת האמונה ו

בספרו 'אור זיע"א רבי זאב וואלף מזיטומיר הרה"ק כתב וכמו ש

ולכאורה יש לתמוה והלא עינינו הרואות : המאיר' (פרשת בשלח)

רובם ככולם יש אנשים שאומרים 'פרשת המן' בכל יום ויום, ועל 

הרוב ביתם ריקם וחסרים מכל טוב ואפילו מזון סעודה אחת. ומוכרח 

ה באמירה לחוד. והנכון כי מי שיש בו מדעת קונו, לומר שאינו תול



לבבו יבין אשר בכל דור ודור עדיין יש בחינת מן לכל אחד ואחד 

מישראל, כפי בחינתו ועוצם הכרתו טועם טעם מן בפרטי מאכליו... 

להבינך את הענין, כי הנה אופן היותר מועיל בבטחון על האלהים, 

סיבת טרפו ודי מחסורו, כי לא שישליך את נפשו ומאודו וכל אשר לו ו

יגמר להשיגם אלא כמו שקדם ברצון הקדוש ברוך הוא שהוא הנכון 

ניו, ואל יחשוב כי פרנסתו מעומד לו על סיבה ידועה, ובהעדרה ילעני

יחסר כל בו, כי אם תבטח נפשו באלהים יתברך, ובהיות כן יכול 

ים להתמיד בתדירי בעבודת הבורא, בלי הפסק מסיבת פגעי הזמנ

בהשתדלות הבאת מזונותיו, ואל ישגיח מאומה מהיכן יזדמן לו 

 פרנסתו וטרפו... 

ומעתה תבין דבריהם אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים, עצה 

ן עצות לנפשו, והיינו שיתחזק היעוצה ראשית הכל נתנו חכמים לית

צדקה אפילו ממיעוט הנשאר  ת הבטחון בכל מאמצי כחו, שיתןבמד

גם מזה יבזבז וישליך יהבו על ה', כי הוא יודע לתקן עניינו יותר 

ממנו, ולכן אל ישגיח על שלא השאיר אחריו ברכה בתוך ביתו וריקם 

מכל, כי אם לבו בטוח באל שימלא חסרונו, וממילא בהכשר מעשיו 

כה ותיקון חסרון בטחונו נעשה כלי מוכן ומוכשר לקבל שפע ובר

 עליונה הנשפע תמיד. 

ואפשר שלזה כיוונו במאמרם כל האומר פרשת המן ובאופן 

שהאמירה יהיה לגבוה, לעורר לבו להתחזק בעצמו בחינת הבטחון... 

וככה ראוי לכל בר דעת לברור לו חלק יפה להחזיק בעצמו מדות 

הבטחון, והיינו באמירה לגבוה פרשת המן באופן המבואר, ולהיות 

ו הבטחון, אז נעשה כלי מוכשר ומוכן לקבל ויבטח שמתחזק אצל

שלא יחסרו מזונותיו לעולם, כי מדרכו הטוב להיטיב לנבראיו 

ויותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניק (פסחים  ,כמבואר

), והחסרון מפאת המקבלים דור לא הכין לבם בבטחון אליו .קיב

ל בו מחסדי אל יתברך, ואחר שמחזק אצלו הבטחון אז לא יחסור כ

 עכ"ל. העודפות על בני אדם.

ובספר ילקוט מנחם מביא מספר 'מבשר טוב': גלוי וידוע 

להזקנים והיודעים שהרב הקדוש והנורא מוהרמ"מ זללה"ה 

מרומאנאב, דרוש דרש על פרשה זו כ"ב שנה והמשיך בזה שפע רבה 

לעולם. וכך העידו גדולי דורו תלמידיו הקדושים, והם הדברים 

מרים בשער ספרו הקדוש 'מנחם ציון' שהוציא לאור תלמידו הנא

הרה"ק בעל 'מראה יחזקאל' זי"ע, שהעתיק את דברי תורת רבו 

ופירסם אותם: כי נודע לכל, בעת שאדמו"ר הנ"ל אמר תורה על 

פרשת המן, השפיע השפעות טובות על בני ישראל, ויה"ר שיתעורר 

השפעות טובות בני, חיי הזכות של אדמו"ר להשפיע לנו ולכל ישראל 

 ומזוני.

* * * 

מופלאים הם דברי הרה"ק החידושי הרי"ם זיע"א אותם כתב 

עלה בלבי מחשבה . ש ניסן תרי"בדראש חוב"ה  בעצמו בספר הזכות:

וממילא  ,שיזכני השם יתברך לחדש בכל יום ויום דבר בפרשת המן

כמו שאמרו  ,הפרנסה שיזמין לי השם יתברך תהיה מהתורה הקדושה

(בראשית שנאמר  ,פרנסה בכל יום(ב"ר צז ג) רבותינו זכרונם לברכה 

ברוך ה יום 'וכן אמר הלל  ',היום הזה וגו' הרועה אותי מעודי'מח טו) 

חדשים '(איכה ג כג) שכל יום יש התחדשות שנאמר  ,(ביצה טז.) 'יום

 .ולכל אדם כפי הצורך לו לעבודתו את השם יתברך ' וגו',לבקרים

 עכלה"ק.

והמבין יבין וישכיל כי בדבריו אלו מצויה דרך מיוחדת בעבודת 

השי"ת להם בפרנסה מאת שהצורך כי  סבוריםשהכל השם, כי בעוד 

יכולת לעסוק בתורה את הכדי שיהיה להם כח גשמי שיתן להם הוא 

ובמצוות, היה מרן החידושי הרי"ם מבקש שכל מהות גשמיות לחמו 

'הפרנסה שיזמין  :מן השמים, כדברי קדשו תורה, לחםלחם של יהיה 

שכל השפעת מזונו יהיה לי השי"ת תהיה מהתורה הקדושה', 

באמצעות התורה, כך שגם האמצעי וגם התכלית יהיה הכל על ידי 

 תורה וקדושה.בחינת ני עולם הזה ליעדי יתהפך כל עני ,התורה

כי דבריו הקדושים יש להם רמז בדברי הכתוב (שמות טז ויתכן 

ד): "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים ְוָיָצא ָהָעם 

ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵל ְּבתֹוָרִתי ִאם א", ירמוז 

הכתוב כי מה שמזונם יזדמן להם דבר יום ביומו יהיה זה 'למען 

ינו אם באמצעות זה ישכילו בדבר שיהיה אנסנו הילך בתורתי', הי

כי הליכת האדם  ,לחם מן השמיםבבחינת  מזונם מהתורה הקדושה,

למען 'וכוחו בא על ידי המזון שמכניס לקרבו, ועל זה אמר הכתוב 

זו  כלומר, אם ישיג מדרגה, אם תהיה הליכתו בתורה או לא ',אנסנו

 .'ילך בתורתי'מהות של תורה בבחינת לחמו כל פרנסתו ושתהיה 

* * * 

י מפני מה לא ירד להם אשאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוח

למה  ,אמר להם: אמשול לכם משל .לישראל מן פעם אחת בשנה

למלך בשר ודם שיש לו בן אחד. פסק לו מזונותיו פעם  -הדבר דומה 

אחת בשנה, ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה. עמד 

ופסק מזונותיו בכל יום, והיה מקביל פני אביו כל יום. אף ישראל, מי 

שיש לו ארבעה וחמשה בנים היה דואג ואומר שמא לא ירד מן למחר 

ים ברעב, נמצאו כולן מכוונים את לבם לאביהן ונמצאו כולן מת

  .(יומא עו.) שבשמים

ביומו במשך כל יום הלא המן ירד להם מדי לכאורה יש לשאול, 

השנים שהיו במדבר, ולמה זה יחששו שלפתע פתאום למחרת לא 

שבדרך הפשוט ואמנם  פסקה טובתם.מעולם לא ירד להם המן אם 

מזומנת לאדם פרנסתו אין בה כי גם הידיעה שמכאן יש לנו ללמוד 

מטבעו אינו סומך אף על הקביעות אלא הוא רוצה שיהיה די, כי 

הדבר בידו ממש, לידע שהדבר נמצא בכיסו. ועל כן היו נושאים לבם 

 לשמים מדי יום ביומו. 

כי דברי  ,עומק המכווןלפרש אכן על פי האמור, נראה עוד 

שבכל יום ויום , הפרנסהחידוש חיות רוחניות אודות רשב"י מכוונים 

והיו דואגים להם היו חפצים שתהיה פרנסתם נמשכת מן התורה, 

מן, בחינת הולבניהם שמא לא ירד מן למחר, פירוש, שלא יהיה להם 

, ועל כן היו מכוונים את לבם לאביהם 'לחם מן השמים'שהוא 

 שבשמים.



כתב ה'חתם סופר' (פרשת שופטים, ד"ה אשימה) דבר נפלא בענין האיסור לשוב למצרים, וזה 
לשונו: "אין איסור אלא לקבוע ישיבתו במצרים, אבל לסחורה ובאקראי בעלמא מותר. ונראה 
לעניות דעתי שהיו צדיקי ישראל רגילים לילך למצרים, כדי לראות מקומות שנעשו ניסים 

לישראל ומעברות הים, ולברך ולהודות לה'".

וראה זה פלא שכתב עוד החתם סופר (מובא ב'דרושים ואגדות' חתם סופר מכתב יד, סח ע"א) "לעתיד 
לבא כשנזכה לכבוש מצרים כולו יהיה מקודש, ויהיה מצוה לדור שם".

אברהם  רבינו  הרה"ק  בשם  משה)  ויט  פסוק  ד"ה  בשלח,  (פרשת  צדיקים'  'שפתי  בספר  מצאתי 
התוספות  דברי  פי  על  שכותב  ישראל',  'אוהב  בעל  זי"ע  אפטא  אבדק"ק  העשיל  יהושע 
במסכת ערכין (דף טו ע"א, ד"ה כשם), שבקיעת הים היתה כמין קשת, לפי שחזרו בני ישראל ויצאו 
מהים באותו צד שבו נכנסו, היינו שבתחילה נקרע הים לפני ישראל ברוחב, ונכנסו כולם אל 
ולאחר שבאו כל  תוך הים ביבשה ערך שנים או שלשה מילין כפי אורך המחנה שלהם, 
המצריים לים, שבו המים על המצריים. ואח"כ נקרע הים לאורך, והלכו בני ישראל לאורך 

הים, ואח"כ שוב נקרע הים לרוחב אל שפת הים, וזה הוא כמין קשת.

ועם הנ"ל מיישב הרה"ק הנ"ל מה שמצינו שהכתוב כופל ומשלש מה שהלכו בני ישראל 
הים  בתוך  ישראל  בני  "ויבאו  טז)  (יד  נאמר  בתחילה  א]  פעמים,  שלש  ביבשה  הים  בתוך 
ביבשה". ב] לפני השירה נאמר פעם שנית (שם כט) "ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים". ג] 
בסוף השירה נאמר פעם שלישית (טו יט) "ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים". וכל זה בא 

לרמז שבאמת נקרע הים ע"י שלש קריעות, וכנ"ל.

במדרש שכל טוב (שמות פרק יד) איתא, שדתן ואבירם נשארו במצרים, ובאו עם פרעה והמצריים 
אל הים, ואחר שראו שהים נבקע לבני ישראל, חזרו בהם ונתערבו עם אחיהם בני ישראל.

דתן  נתערבו  ישראל,  לבני  הים  שנבקע  שבשעה  משמע  המדרש  לשון  פשטות  והנה, 
ואבירם בתוכם ועברו עמם, ולא שנבקע הים במיוחד בשבילם.

אמנם בספה"ק 'באר מים חיים' על הפסוק "ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים", כתב 
דבר פלא מאד, וז"ל: "ובני ישראל, מיעוט רבים שנים, לומר כי על שנים מישראל לבד נקרע 

הים, והם דתן ואבירם, שאמרו חז"ל שנשארו ונקרע הים עליהם לבד".

בפירוש 'מדרש בחידוש' על הגדה של פסח להמקובל רבי אליעזר נחמן פואה תלמיד 
הרמ"ע מפאנו זצ"ל (על התיבות 'אילו קרע לנו את הים') כתוב דבר פלא, שמקום שנקרע ים סוף לבני 

ישראל עדיין ניכר עד היום.

והוסיף על זה הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע, שלא רק מקום זה ניכר, אלא אף בירדן 
ניכר עדיין עד היום המקום שנקרע ושנים עשר השבילים שבהם עברו בני ישראל בכניסתם 
לארץ ישראל בזמן יהושע. וכמו שבשעת קריעת הים נבקעו כל מימות שבעולם, כמו כן ניכר 

הביקוע בכל מימות שבעולם עד היום.

בשפתי כהן עה"ת (פרשת כי תצא, ד"ה מצאתי כתוב) כתב דבר חידוש ופלא: שמצא כתוב, שאחר 
שמלך פרעה על נינוה, וניבא יונה על עיר נינוה, עשה פרעה תשובה ונתגייר. ועליו צוותה 
בעיניך  מתועב  יהא  לא  פירוש:  בארצו",  היית  גר  כי  מצרי  תתעב  "לא  ח)  כג  (דברים  התורה 
יחיד,  'מצרי' בלשון  ולכן כתיב  "גר" פירושו שכבר נתגייר ועשה תשובה.  פרעה המצרי, כי 

שרמז על פרעה.

בספר 'שם משמואל' הביא מה שכתב רש"י (ד"ה סוס ורכבו) "סוס ורכבו, שניהם קשורים זה 
בזה, והמים מעלין אותם לרום ומורידין אותם לעומק ואינן נפרדין". ותמה השם משמואל 

אם המצריים חטאו הבהמות מה חטאו שסבלו צער זה.

וכתב על זה דבר פלא, שהמצריים שהעבידו את בני ישראל בפרך, וכבר מתו טרם צאת 
בני ישראל ממצרים, בודאי לא נפטרו מהעונש והצער שהיו ליתר חבריהם המצריים בים 
סוף, ועל כן נתגלגלו בסוסים שהיו על הים, ועתה נפרע מהם שירדו הסוסים עם רוכביהם 

ולא נפרדו זה מזה.

בשו"ת מהרש"ם (ח"ג סימן רכה) נשאל האם מותר לשלוח 'טעלעגראף' לצדיק כדי שיתפלל 
על חולה, והשיב המהרש"ם: שלמאמינים בצדיקים, והוא לצורך חולה שיש בו סכנה, וכותב 
נפש דמותר לחלל שבת אפילו  פיקוח  דהוי כמקום  לומר  יש  הטעלעגראף בכתב שלהם, 
באיסור תורה, ומכל שכן בשבות [כיון דהוא בכתב שלהם]. אבל בכל זה צריך שיהא אתמחי 

אותו צדיק שיפעל בתפילותיו.

בזלאטשוב  מולדתי  בעיר  ידענא  "ועובדא  לשונו:  וזה  זה,  על  מעשה  הביא  והמהרש"ם 
שהיה חולה מסוכן, ובאותו זמן היה מו"ר הגה"ק מורנו הרב רבי שלום אבד"ק בעלז זצ"ל 
משובתי שבת קודש בבראד, והתיר דיין אחד לכתוב ע"י עכו"ם בשבת קודש שם החולה 
ואמו ושלח לבראד, והרעיש הגאון מהרש"ק ז"ל ופסל את הדיין מלהורות עוד, וכבוד מו"ר 
הגה"ק הנ"ל התרעם ג"כ על הכותב, ואמר עכשיו אני מחויב להתאמץ שישיג החולה רפואה 
שלא יוגרם על ידי חילול שבת קודש, וכן היה שנתרפא, ובכל כה"ג אין להקל ובפרט בדור 
היא  יכולה  וכו'  מלזעוק  הוא  שבת  אמרו  בזה  כיוצא  ועל  טעמים,  מכמה  להקל  אין  הזה 
שתרחם". ועיין עוד מה שכתב בשו"ת שואל ומשיב (מהדו"ג ח"א סימן קצד), ובשו"ת בית יצחק 

(או"ח סימן נז).

וכולן פת  ושלוש חלאים תלויין במרה,  (דף קז ע"ב) איתא: "שמונים  במסכת בבא מציעא 
שחרית במלח וקיתון של מים מבטלתן. ת"ר שלש עשרה דברים נאמרו בפת שחרית, מצלת 
מן החמה ומן הצנה, מן הזיקין ומן המזיקין, ומחכימת פתי, וזוכה בדין, ללמוד תורה וללמד, 
ודבריו נשמעין, ותלמודו מתקיים בידו, ואין בשרו מעלה הבל, ונזקק לאשתו ואינו מתאוה 
לאשה אחרת, והורגת כינה שבבני מעים, ויש אומרים אף מוציא את הקנאה ומכניס את 

האהבה".

בטור (או"ח סימן קנה) הביא ענין של אכילת פת שחרית, וז"ל: "ומצוה להנהיג עצמו במידה 
טובה והנהגה טובה לשמור בריאותו כדי שיהא בריא וחזק לעבודת הבורא יתעלה".

"מי  לשונו:  וזה  שחרית,  פת  באכילת  מאד  החמיר  יט)  אות  ל"ה  (מל"ת  פקודיך  דרך  בספר 
שאפשר לו להיות נזהר בפת שחרית שסגולתו אמרו רז"ל שאינו מתאוה לנשים אחרות, 
המונע את עצמו בעבור עצלותו או מחמת טורח משא ומתן ומלאכה, הנה לא פעל הסגולה 

הנצרכה לאזהרת לא תנאף (אם לא שעושה בעבור סיגוף תשובה וכיוצא)".

בספר חסידים לרבי יהודה החסיד ז"ל כתוב, וז"ל: "על המן היו מברכים הנותן לחם מן 
ַגת ְרָצִפים". השמים. וכן אליהו הנביא היה מברך כן על ע#

אבל בספר 'בני יששכר' (מאמרי השבתות מאמר ג) נטה לומר, שכשאכלו בני ישראל את המן 
במאמרי  זללה"ה,  מפאנו  עזריה  מנחם  רבינו  בשם  "כתב  וז"ל:  ברכה,  בלא  אכלו  במדבר, 
השבתות (מאמר שבתות ה' חלק ו), שלעתיד לבא בסעודה של לויתן הנה אין סעודה בלא לחם, הנה 
כתב שיוציאו אז צנצנת המן הנגנז [נאמר בו לדורותיכם (שמות טז לג) היינו בעוד שיהיו הדורות 
יחד] והוא נקרא לחם כמד"א הוא הלחם אשר נתן ד' וכו', וכתב שם שיברכו ברכה על המן 
המוציא לחם מן השמים. והנה דכירנא כשהייתי מסתופף בצל קדשו של כבוד מחותני הרב 
הקדוש מהרצ"ה מזידיטשוב זצוק"ל, נפל מילתא בפומיה לחקור האיך היה ברכת המן, ואני 
הייתי משיב שמצאתי כך להרמ"ע דלעתיד יברכו המוציא לחם מן השמים. ונפל ויכוח בדבר 
בין החברים, נענה אחד מן החברים הלא הוא הרב המקובל מו"ה ישראל דוב זלה"ה אשר 
כמדומה לא בירכו ברכה על המן כל עיקר, כיון שהוא לחם אבירים נבלע באיברים (יומא דף 
עה ע"ב) שלא היה בו בירור, כי כל עיקר הברכה לברר ניצוצין ולהפרידם מן הפסולת, ובמן לא 

היה פסולת. ונהניתי מאד כי לדעתי הדברים קרובים אל האמת, והייתי מתמיה לפי זה על 
הקדוש מהרמ"ע שכתב שנצטרך לברך עליו לעתיד".

וז"ל  המן,  על  ראשונה  ברכה  מברכים  שהיו  משמע  ע"ב)  סב  דף  (בשלח  הק'  בזוהר  אמנם 
הזוה"ק: "נפקו ולקטו ומברכין שמא קדישא".
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כולל ‘אביר יעקב’ רח’ בארי 18
ספר פיקס רח’ דסלר 25
רח’ אהבת שלום 28/5 

ביהמ”ד בעלזא רח’ בן יעקב 7
ביהכנ”ס המרכזיברק

בת ים
ביכנ”ס ‘אחדות בני ישראל’ רח’ ירושלים 40 
ביהכנ”ס וכולל ‘זכור לאברהם’ רח’ אהוד קינמון 10

ביהכנ”ס ע”ש הרב יעקב יוסף זינגר רח’ נמירובר 2 גבעת שמואל
בית כנסת ‘נץ דוד’ רח’ עין גניםגני תקווה

בית הכנסת המרכזידלתון
בית כנסת ‘הזרעים’הזורעים

חדרה

רח’ ד”ר ברין 17/9 
ישיבת ‘רב פעלים’ רח’ הרצל 115

ישיבת ‘חפץ השם’   שכונת נחליאל
ביהכנ”ס ‘לב לאחים’ רח’ הנשיא

חולון

ביהכנ”ס חב”ד  רח’ התומר 5
ביהכנ”ס ‘אחוה ורעות’  רח’ הנביאים 5

ביהכנ”ס ‘שערי ציון’  רח’ הנביאים 5
ביהכנ”ס ‘קדושי צה”ל’  רח’ פלמ”ח 8

כולל ברסלב רח’ דבורה הנביאה

חיפה
רח’ נתיב אליעזר 1

ביהמ”ד נדבורנא

חיספין
מזכירות היישוב

ישיבה תיכונית חיספין
ישיבת ההסדר ‘הגולן’

טבריה

ביכנ”ס ‘חניכי הישיבות’ רח’ ז’בוטינסקי 1
ביכנ”ס ‘צמח’ רח’ יפתח הגלעדי 11

ביהמ”ד של הרב קוק רח’ אהל יעקב
ביכנ”ס ‘קרלין’ רח’ חזון איש 18
ביכנ”ס ‘צאנז’ רח’ אהבת ציון 1

ביהכנ”ס ‘תפארת טבריה’ רח’ המגינים 1
שטיבלאך )הרב אויערבאך( רח’ ורנר

ביהכנ”ס ‘יביע אומר’  רח’ מיכאל 7

ירושלים
רח’ יחזקאל 26 )בדוכן(

רח’ יעל 4
רח’ מוסאיוף 5

כתובתעיר

ירושלים

ציון שמעון הצדיק
ביהמ”ד באדאישל רח’ פתחיה 2

רח’ חיים פרחי 2
ביהמ”ד אמשנוב רח’ פרנק   בית וגן
ביהמ”ד סאטמר רח’ אבן האזל 20

ביהמ”ד רחמסטריווקא רח’ גבעת משה 10
ביהמ”ד ביאלה  רח’ יעקבזון  20

ביהמ”ד קרלין רח’ עזרת תורה 27 
החומה השלישית 16

ישיבת ‘נהר שלום’ רח’ שילה 6
הכותל המערבי מניין וותיקין
הכותל המערבי מניין וינגרטן

משרדי ‘הידברות’ רח’ דובר שלום 9
ביהמ”ד הגדול דחסידי בעלזא רח’ דובר שלום 6 

ביהמ”ד ‘קדושת מרדכי’ לעלוב רח’ בר אילן 39 
ביהמ”ד ‘אנשי ירושלים’  רח’ עזרא 2

רח’ אלמושינו 4/6   רמת שלמה
ביהכנ”ס ‘מונסטרית’ רח’ הרב קלונימוס 38
ביהכנ”ס ‘משכנות יעקב’ רח’ סאדיגורא 26 
ביהכנ”ס ‘שומרי החומות’ רח’ אגרות משה 1
ביהכנ”ס חב”ד רח’ האדמו”ר מליובאוויטש 

ביהכנ”ס ‘סלונים’ רח’ קהילות יעקב 13
ביהכנ”ס ‘ויז’ניץ’ רח’ סאדיגורא 26 

ביהכנ”ס ‘באיאן’ רח’ דרוק 101
ביהכנ”ס ‘טשחויב’ רח’ אלנקווה 25
ביהכנ”ס ‘חוסט’ רח’ אלמושנינו 5

ביהכנ”ס ‘ערוך לנר’ רח’ דרוק 97 פינת אלמושנינו

ביהכנ”ס ‘רינת גבריאל’ רח’ אלמושנינו 5
ביהכנ”ס ‘משכן משה’ רח’ הרב חדש 1
ביהכנ”ס ‘חזון איש’ רח’ ז’ולטי 23 פינת חזו”א
ביהכנ”ס ‘לומדי תורה’ רח’ הרב ז’ולטי 6

מעדני הפסגה  רח’ ברכת אברהם 4
רח’ יעקב דה הוז 2/1    רמות א’

ביהכנ”ס ‘שבת אחים’ רח’ הכרמל 64כפר סבא
בית הכנסת המרכזיכרמי קטיף
מרכז רוחני ‘מאור החיים’ רח’ הדובדבן 14מגדל העמק

מודיעין 
עילית

רח’ הלוח העברי 34/2
ביכהכנ”ס ‘מגדל דוד’ רח’ מגדל דוד 35

ביהכנ”ס ‘נאות שמחה’ רח’ מסילת יוסף 40
ביכנ”ס בויאן    גרין פארק

ביכנ”ס אונגוואר    גרין פארק
ביהמ”ד קרעטשניף רח’ יהודה הנשיא 21

ביהמ”ד ויזניץ רח’ רבי טרפון 8
מקווה יערוסלב רח’ רשב”י 21

מחסיה
ביהכנ”ס המרכזי 

ביהמ”ד ‘מתא’ מחסיה
ביהכנ”ס ‘נעימת חיים’ מיתר

מפעל שמן מרוקאי א.ת פארק קורןמעלות
רח’ אלה 7מצפה נטופה

הישיבה הגבוהה מצפה רמון רח’ עין עופרים 18מצפה רמון

ביהכנ”ס המרכזינחלים

כתובתעיר
בית הכנסת המרכזינטע

ביהכנ”ס המרכזי      הר יונהנצרת 
רח’ הרב מזוז 40נתיבות

נתניה

רח’ יהודה הנשיא 11
רח’ אמנון ותמר 7 )כניסה ג’(   

ביהמ”ד ‘חפץ חיים’ רח’ נעמן בלקינד 9
ביהכנ”ס ‘בית אליהו’ רח’ לבונטין 19

ביהכנ”ס ‘פנינת האור הגנוז’ רח’ 
ביהכנ”ס המרכזי  שכות ‘משהב’

רח’ מפרץ שלמה 11/35עכו

עלמה

בית הכנסת ע”ש ר’ אלעזר בן 
בית הכנסת הגדול

בית המדרש ‘נר מיכאל’
בית הכנסת ‘שלג’

עפולה
רח’ ביל”ו 5 כניסה ב’
רח’ שלום עליכם 26

ביהמ”ד רח’ הזית 1 קומה שניה

ערד
רח’ חרוב 7

רח’ יהודה 52/40

פתח 
תקווה

ביהכנ”ס המרכזי קריית הבעש”ט רח’ בן אליעזר 15

כולל ‘אהל רחל’ רח’ הירקונים 18 כפר אברהם
מקווה הבעש”ט רח’ דרך מנחם בגין 113

ביכהנ”ס ‘חניכי הישיבות’ רח’ מנחת שלמה 3
ביהכנ”ס ‘חניכי הישיבות’ רח’ שמואל הנגיד 4

ביהמ”ד ‘ויזניץ’ רח’ פרנקפורטר 20 
ביהמ”ד ‘בית אהרן’ בעלזא רח’ רוטשילד 108
מהדרין - מאפים ולחמים מיוחדים  רח’ החמישה 1

מהדרין - מאפים ולחמים מיוחדים רח’ גיסין 86
ביהכנ”ס המרכזי ביה”ח בילינסון

צפת
רח’ אצ”ל 207

ביהמ”ד צאנז   רח’ תרפ”ט 13

קדומים
ישיבה גבוהה קדומים רח’ מעלה רש”י

ביהכנ”ס ‘משכן מאיר’ רח’ מעלה שנאור
ביהמ”ד המרכזיקוממיות

קרית גת
ביהמ”ד קרעטשניף רח’ רמות דוד 1

ביהכנ”ס ‘קהל חסידים’ רח’ גאון הירדן 31

קרית 
שמואל

המקווה המרכזי רח’ תורה ועבודה
ישיבת ‘רמה בקריות’ רח’ קדושי השואה 13

ביהמ”ד ‘נחלת ישורון’ עטרי רח’ הנביאים 12ראש העין

ראשון 
לציון

רח’ משה לוי 16
ביהכנ”ס ‘משכן צדוק’ רח’ נחמיה 80

רח’ השקמים 16רכסים

רמלה
ביהמ”ד ‘אשל אברהם’ בראשות רבי יעקב 

ביהכנ”ס ‘יד הרמ”א’ רח’ דוד רזיאל
ביהכנ”ס ‘איילת השחר’ רח’ הגדוד העברי

בית כנסת ‘משכנות יעקב’ רח’ ארנון 13רמת גן
ישיבת ‘ערשנו’ רח’ הרב אפריים 31רעננה

בית הכנסת שומריהשומריה

תל אביב
ישיבת חב”ד רח’ טאגור 32 

רח’ הגיבור האלמוני 26    יד אליהו
כולל ‘זכר שלמה’ רח’ יהושע בן נון

ביהכנ”ס המרכזי בבי"ח תל השומרתל השומר

'מוקד החסידות' לשירותכם: 073-2600-999 



'אוצר פניני החסידות'
להתבשם מאור החסידות
עם רבבות אלפי ישראל בכל שבוע מחדש

להשיג גם בחנויות הספרים המובחרות:

'מוקד החסידות' לשירותכם: 073-2600-999 

אופקים
יהודה הנשיא 90יפה נוף

חפץ חיים 6נזר הקודש

אשדוד

האדמור מפיטסבורג 44אוצר הספרים בלוטניק

הרותם ביהמד מעליץסיטנר מעליץ

יוסי בר חלפתא  10יפה נוף

אליעזר בן הורקנוס 12ספרי שרגא

בית שמש

אור החיים 12הנקודה היהודית

נחל ניצנים  8 בחניון מתחת לסופר ישיודאיקה סנטר

חזון איש 17         יפה נוף

חפציבה בן איש חי 29יפה נוף

חזון איש 35ספרים שיווק והפצה

ביתר עילית

רבי עקיבא 6ספר וכו’

אלעזר המודעי 11ספרית ביתר

המגיד ממעזריטש 86קודש

בני ברק

ירושלים 10אורייתא

זוננפלד 3אורן לב יהודי

כהנמן 126אלתר ספרים

חזון איש פינת הרב לנדאואלתר ספרים

חבקוק 3בנדיקט

יואל 14ברכת הספר

שלמה המלך 2גיטלר

אמרי חיים 22הדרת הספר

הרב שך 8טלית סנטר

עקיבא 130יפה נוף 

עקיבא 43יפה נוף 

עזרא 45יפה נוף 

השומר 19יפה נוף 

ברטנורא 3יפה נוף 

השומר 64למדן בית הספרים

הרב שך 2מרכז הספרים

בית יוסף 12סאטמר 

חזון איש 23סופר ספר גוטמן

קוטלר 5ספרי אברמוביץ

שבטי ישראל 15ספרי קודש שבטי ישראל

ירושלים

מאה שעריםברסלב

חפץ חיים 13גירסה

חבקוק 5המסורה

ירושלים

קדושת אהרן )בית מדרש בעלזא(וולדמן שלמה

אשתורי הפרחי 3וייס ספרים

לבוש מרדכי 4ויסבקר

מלכי ישראל 19טלית סנטר

מלכי ישראל 31טלית סנטר

פישל 5יסודי

בית הדפוס 32יפה נוף

בר אילן 1יפה נוף

גבעת שאול 28יפה נוף

מלכי ישראל 17יפה נוף

משגב לדך 40מוריה

שורץ 1מלכות קודש

מאה שערים 17סופר סטור 

מאה שערים 2סיפור חוזר

בית ישראל 1ספרי הישיבה

צומת בר אילןספר הספרים

מאה שערים 15ספרי מאה שערים

עלי הכהן 15ספרים וינקל

הפסגה 45עולם הספר והיודאיקה

עין יעקב 31עין יעקב

מאה שערים 16פינקלשטיין שרייבר

מלכי ישראל 3ש. כהן ספרים

אדניהו הכהן 27שיווק והפצת ספרי קודש

פתח תקוה 16שינקיס

פתח תקווה
קהילות יעקב 4יפה נוף

ההסתדרות 2יפה נוף

מודיעין עילית

יהודה הנשיא 22גלינסקי-תשמישי קדושה

יהודה הנשיא 14יפה נוף

שדי חמד 1יפה נוף

אבני נזר 26יפה נוף

דברי חיים 5ספרים טוביםנתניה

השקד 10קוראים נבוןעלי

האדמור מחב”ד 1יפה נוףקרית גת

ההגנה 54טייטלבויםרחובות

סביון  39יפה נוףרכסים

סמ` חטיבת גבעתי 35שיר שלום יוחנן )לב לדעת(שדרות


