
 בעזרת השם יתברך 

 א
 

 ביום ג' בשלח בענין אמירתוולת אמירת פרשת המן ובענין סג

  

בשלח י"ל פירוש בדרך פרשת  לומר פרשת המן ביום ג'    זי"ע  רמ"מ מרימנוברה"ק  ה מפי    להו סגה  בענין
מבואר  כ  לת פרשת המןוסגכלליות  י"ל כמה ענינים בעוד  ו  צחות למה דוקא יום ג' בשלח מסוגל לפרנסה,

  ג)במשנ"ב סי' א' סקי"בפרישה ומובא    /  (ברכותבירושלמי   
,    

וז"ל   קדושת לויהקרבנות היה משפיע כל הטובות לעם ישראל וכמבואר בספה"ק    בודתהנה ידוע דע



  'ובפרט הפרנסה שהוא עיקר     ,(ראה תנחומה תצוה י"ג, וקדושת לוי ליקוטים אבות ב' ה')  עכ"ל

צריכות האדם והוא צריכות תמידי כי האדם תלוי במזונותיו ואינו כמו שאר מבוקשותיו של האדם כגון 
מי שיש לו חולה בביתו או ממתין לזיווג הגון וכהנה רבות, כי כל הנה הם ענינים שהוא נצרך אלא בזמנים  

יותו ממש וליכא שום אדם קטן או גדול שאינו תלוי  מסויימים בחיים ואינו כמו מזונותיו של האדם שהוא ח
  ביד הקב"ה בענין פרנסתו, וצריך לזה לכל יום ויום בשנה ובכל עת ובכל מקום בעולם,  

(דף נו:)  מסכת סוכה  סוף    ראוכדמשמע בגמ



  , דהיינו שהיתה בועטת על שלא זכתה בחלק מהשפע שנמשכת מהמזבח ומכל הקרבנות שנקרבין

כיון שהמיר  - (וכו'  יה  וכל שאר צרכלה שעת הדחק אין המזבח משפיע לה פרנסה ברווח    היתהעליה, וכש 

אלא היא היתה    הנמשכת מהקרבנות כדפירשנו לעיל,  , א"כ נראה מזה שבאמת ישנם השפעה גדולהדתה)
       ומשו"ה היתה מבעטת, היוצא מן הכלל שלא זכתה בזה,

ומאותו כוח  ,  (ברכות כו' ע"ב)  נתקנו התמידיןשכנגד  ובזמן שאין בית המקדש קיים יש לנו כוח התפילה  
ומשו"ה אין לעסוק   כמו שהיתה בשעת הקרבת הקרבנות אצל המזבח,  הנמשכים,  ותשפעהלנו כל היש  

, וג"כ אסור לאכול לפני התפילה השפע אותו  בתפילתו  לא המשיך    , כי עדייןבמשא ומתן לפני התפילה
  ,  )בשו"ע סימן פ"ט סעי' ג' עיין(מזונותיו, אכילתו ולא נמשך השפע של ן עדייכיון ש

דוקא לאחר התפילה כמו ו  ,פרנסתולו וימזונות  להשפעותאזי זוכה    תותפילשכבר התפלל  אמנם לאחר  
חמ"כ יכול לעסוק במו"מ ולאכול ולהנות אלאחר הקרבות הקרבנות, ולכי אם  הקרבנות שזוכין להשפעתו  

 ועבודת הקרבנות   תוכוח תפילשאינו ע"י  תפילתו, כיון שאין אנו חפצים בהשפעה  ע"י  מהשפע שהמשיך  
  סה כזה ולא פרנסה אחרת, רנורוצים אלא בפ ,הקב"ה השפעת מ דהיינו -



 פרשת בשלח -גליון מים עמוקים 

 ב
 

לדור דעה ה  וכמו שהיה  הקב"ה בכבודו הורדת  והבנה שהוא מיד  מן במדבר ארבעים שנה בהכרה 
ובעצמו, וכמבואר בפסוק  

   ,  יומולצורך  שהיה ירידת המן    בזוה"קופירש  
ואין בלבדו,  ויזכור בכל יום ויום שהוא תחת ידיו של הקב"ה  בין שהוא מהשפעת הקב"ה  שי  בלבד כדי

    ולהורות שאין ריבוי ההשתדלות מועיל מאומה,  ביכלתו לבטוח לעצמו על מחר ולאחר זמן, 

או עוסקים במו"מ לפני התפילה, כי באותו זמן אין לו    לפני התפילה  ומשו"ה אין אנו אוכלים משהו
שהכל הוא מהשפעת ה', ויכול לבוא לידי שכחה ויכול לחשוב שהוא הזכרון  לו  ההשפעה עדיין א"כ אין  

רוצים לבוא לידי שכחה הנ"ל ומשו"ה הראש וראשון הוא התפילה שהוא כעין מכוחות עצמו ח"ו, ואין אנו  
  הקרבנות, 

ת  דכיון שאז הוא זמן ירי  ,דיקא לאחר תפילת שחרית המן  ולפי"ז י"ל דהוא הטעם שנוהגין לומר פרשת
  תשהתפילה נתחלק)  ועוד  יעב"ץוהשל"ה  כידוע מסידור  (בסידורים    וארכמב  ,השפע

  ו הוא זמן ירידת השפע ואז ת שמונה עשרה  אחר התפילהחלק של  , 
היום, לכל  הפרנסה  שפע  אומרים    נמשכים  המןולכן  התפילה  פרשת  אחר  בשעת    דוקא  דהיינו 

,  

  )שמות ג' יח'וכן    /  פסוק כג'ח'  (   וארא  בפרשת  מבואר  והנה
  בנות ג' ימים אחר יציאתם ממצרים,  רמשמע מזה שיש ענין של הקרבת ק

תו כל ההשפעות ובפרט שפע  יומביא א  ג' ימים לאחמ"כ  כיון שיצי"מ מחייב להקריב קרבנות לה'בע"כ  ו
קרבנות ג' ימים אחר יציאתם ממצרים  הקרבת    והינזכר בפסוקים ש{והנה אע"פ שבאמת לא    ,  הפרנסה 

שם    וראה ,  אחר יצי"מדוקא  הקרבנות ג' ימים    עבודתענין של    עכ"פ הסגולהמשמע שיש  בפסוק הנ"ל  מ"מ  
   ,} עוד עיי"ש הקראובפירוש  ,וכו' וכו'  במפרשי הפשט בביאור הדברים אי אמת היה

פרשת בא בן שבשבת קודש קראנו  א"כ י"ל דסגולת יום ג' בשלח הוא מפני שהקריאה מעורר הזמן וכיו
פרשת יציאת בנ"י ממצרים, א"כ ג' ימים אח"כ יש לנו השפע כדוגמת הקרבנות, ויש סגולה לומר פרשת 

    ,המן להוריד השפע של פרנסה כמו שפעל הקרבן להוריד שפע הפרנסה

ולפי"ז צ"ל דענין של קריאת פרשת המן ביום שלישי פרשת בשלח אינו מפני שהוא פרשת בשלח אלא  
מפני שהוא שלשה ימים אחר יציאת מצרים (דהיינו פרשת בא), ורק דרך אגב נזדמן שפרשת המן הוא 

  אחר פרשת בא.    
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