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1בס"ד

בסיעתא דשמיא
גיליון

ָפָרַשׁת ְבַשַׁלח

שיעורים שנמסרו מפי 
הרב ישראל סאלי פחימה שליט"א

רב ק"ק "תפילה למשה אמת ליעקב"

בסיעתא דשמיא
גיליון
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2בס"ד

זמני השיעורים של הרב מתקיימים מידי שבוע כדלהלן:

בבית הכנסת ''זכור לאברהם'' פלח  6 באר שבע:
בימי שני ורביעי בשעה 20:00 בערב. 

בבית הכנסת ''בית אברהם'' שכונה א' באר שבע:
בימי שלישי בשעה 18:30 בערב.

מידי שבת כשעה לפני צאת השבת.

בית הכנסת ''תפילה למשה אמת ליעקב'' 
רח' הכותל המערבי 42 

בימי חמישי לאחר תפילת ערבית.
מידי שבת בשעה 14:15 עד תפילת מנחה.

בית כנסת "ממזרח שמש"
שכונת פלח 7

ימי ראשון ושני בשעה 18:30

חלק מהשיעורים נמצאים לצפייה ברשת היוטיוב
www.ladaat.info ניתן גם להוריד את העלון באתר : לדעת נט

כתיבה ועריכה: נתנאל .ח.
להארות והערות וכן לקבלת הגיליון ניתן לשלוח מייל בכתובת:

Bhsp2020@gmail.com
© כל הזכויות שמורות

להזמנת שיעורים: 054-84-06-294

המעוניינים לזכות לקחת חלק 
בגיליון זה

)לרפואה/הצלחה/זייווג/ עילוי נשמת וכו'(

מוזמנים ליצור קשר לטלפון:

054-84-06-294
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3בס"ד

וכיצד יתכן, הרי בפס’ עצמו נאמר 
‘’אשר לא ידעת ולא ידעו אבותיך’’ 

שהוא שבח גדול כלפי המן.

בלחם הקלוקל

בספר ‘כף הכהן’ שואל, מדוע נאמר 
 – הקלוקל’’  בלחם  קצה  ‘’ונפשנו 

‘’הקלוקל’’?  במילה  הביאור  מה 
כמה  שיש  בחז’’ל  מצינו  ועוד, 
הגדרות מהו טעם המן, בפס’ אחד 
בדבש’’,  כצפיחית  ‘’וטעמו  נאמר 
השמן’’.  לשד  כטעם  ‘’טעמו  וכן, 
ויש משמעות בגמ’ שטעמו כטעם 
שכל  ליישב,  שרצה  מי  ויש  לחם. 

לו,  שראוי  מה  את  קיבל  אחד 
התינוקות, הצעירים והמבוגרים.

המן,  ירידת  מתוארת  בפרשתינו 
לבני  שנה  ארבעים  במשך  שירד 
ישראל כשהיו במדבר. אומרים חז’’ל, 
המן,  לאוכלי  אלא  תורה  ניתנה  לא 

ומשמע שישנו קשר הדוק בין אכילת 
המן לבין קבלת התורה ומוטל עלינו 
לבארו בסייעתא דשמיא כפי שעיני 

הקורא תחזינה מישרים:

סתירה  יש  עצמם  בפסוקים  הנה, 
‘’ויענך  נאמר  כדלהלן,  וביה  מיניה 
ויאכילך את המן אשר לא  וירעיבך 

ידעת ולא ידעו אבותיך’’, ורוב ככל 

על  שמדובר  לומדים,  המפרשים 
עצם אכילת המן שהוא בגדר ‘’ויענך 
וירעיבך’’ ]לבד מהאבן עזרא שלמד, 

שמדובר עד אכילת המן ולא בכלל[. 

“לא ניתנה תורה אלא 
לאוכלי המן”

חלק א’
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4בס"ד

נאמר  הרי  הכהן’,  ‘כף  שואל 
השמן’’,  לשד  כטעם  ‘’וטעמו 
ממש,  דבש  כטעם  דהיינו, 
משמע,  בפס’  אחרת  וממשמעות 
שהדבש היה אחד משישים בטעם 
של המן...?! ועוד, הרי בטעם של 
המן היו את כל הטעמים בעולם, 
ארבעה  שיש  בחז’’ל  דעה  ויש 
והם,  כלל,  במן  היו  שלא  טעמים 
קישואים.  דגים.  בצלים.  שומים. 
את  במן  היו  הרי  יתכן,  וכיצד 
ליישב,  שרצו  ויש  הטעמים?  כל 
שאותם ארבעה דברים עושים לא 
טוב לקיבה, ולכן לא נמנו עם כל 
שהרי זה רק  הטעמים. אך קשה, 
טעם ולא המאכל עצמו, וכן, המן 

היה נבלע באיברים...?

חטאו בבעל פעור כיצד?!

את  החטיאו  שבשיטים  מצינו, 
בעל  זרה של  בעבודה  ישראל  בני 
הכהן’,  ‘כף  שואל   – והרי  פעור. 
צורת העבודה זרה של בעל פעור 
היא, שפוערים האנשים את עצמם 
שהרי  מסתדר,  לא  וא’’כ  מולה, 

המן היה נבלע באיברים וכיצד היו 
פוערים עצמם? 

מובא,  שמעוני’  ב’ילקוט  ועוד, 
ישראל  לעם  יורד  היה  יום  שכל 
מספיקה  שהיתה  בכמות  מן 
יום  ‘’דבר  לאלפיים שנה, שנאמר 
ברבי  אליעזר  ר’  אומר  ביומו’’, 
שמעון, יומו של הקב’’ה הוא אלף 
שנה.  אלפיים  יוצא  א’’כ   - שנה 
מהאמור  העולה  המוסרי  הרעיון 
והוא  חסר  לא  שלהקב’’ה  הוא, 
העולם  בריות  את  לפרנס  יכול 

בלי הגבלה.

במן,  נעשו  רבים  שניסים  כידוע, 
ירד  אחד  שלכל  מהניסים,  וחלק 
הצדיק  צדקותו,  גודל  לפי  המן 
מחוץ  והרשע  הבית  בפתח 
היו כאלו שניסו  וגם אם  למחנה. 
של  המן  את  ולקחת  להתחכם 
מהם.  בורח  היה  המן  הצדיקים, 
‘’ויענך  הפס’  את  המבארים  ויש 
ויאכילך את המן’’, שהיו  וירעיבך 

כאלו שחטאו בלילה, ובבוקר המן 
היה רחוק מהם, וכולם היו רואים 
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חטא  צדיק  שאותו  ומבינים  זאת 
רח’’ל... לכן היו בוחרים לא לאכול 

ביום המחרת...

מצווה לשמור מן - לדורות

הרמב’’ם  בדברי  פלפול  ישנו 
‘’זה הדבר אשר  שכותב, על הפס’ 
לדורותיכם  למשמרת  ה’...  ציוה 
אשר...  הלחם  את  יראו  למען 
 – מצרים’’  מארץ  אתכם  בהוציאי 
דהיינו, ציווי מיוחד למשה מאת ה’ 
שישמור את צנצנת המן למשמרת 
לדורות. והרמב’’ם כתב זאת בתור 
אחת ממצוות התורה. והתימה על 
זו שהיתה  – שהרי מצווה  היא  כך 

משה  כלפי  אמורה  היא  במדבר, 
אותה  צירף  ומדוע  בלבד,  ואהרן 

הרמב’’ם לשאר התרי’’ג מצוות? 

מה מברכים על המן?

כותב  יותר,  עוד  המקשים  ויש 
לבא  שלעתיד  מפאנו,  הרמ’’ע 

אדם  לצדיקים,  שתהיה  בסעודה 
צנצנת  אותה  את  יוציא  הראשון 

המוציא  יברך  הוא  ועליה  המן, 
מח’  יש  שהרי  השמים,  מן  לחם 

ויש  המן  על  הברכה  מה  גדולה 
י’’א, המוציא לחם מן  דעות רבות: 
בדעת  תלוי  שזה  וי’’א,  השמים. 
האדם במה הוא חפץ שיהיה טעמו 
היא  הברכה  אזי  לתפוח  אם   -
הפתח  הלאה.  וכן  העץ  פרי  בורא 
רוה  והגן  החיים  והנפש  הדביר 

בורא  המן  על  שמברכים  סוברים, 
שכלל  הסוברים,  ויש  מזונות.  מיני 
שהכל  וי’’א,  עליו.  מברכים  לא 
נהיה בדברו. וי’’א, המוציא לחם מן 
הארץ. וי’’א, שרק בשבת קודש היו 
- אשר קידשנו במצוותיו  מברכים 
]כך  שבת  סעודת  לאכול  וציוונו 

מובא ב’בני יששכר’[.

רקיע ושמו שחקים

המשנה ברורה מביא, שישנו רקיע 

המלאכים  שבו  שחקים,  הנקרא 
מן  לישראל  ושוחקים  יושבים 
לבא  לעתיד  שהרי  לבא,  לעתיד 
יחזור המן לרדת לעם ישראל. ויש 
הסוברים, שבזמן הגאולה העתידה 
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וזה  עצמה,  בשבת  גם  מן  ירד 
תמצאוהו  לא  ‘’היום   – בפס’  נרמז 
בשדה’’, ומוזכר שם ג’’פ את המילה 
היום  שדווקא  ללמד  כדי  ‘’היום’’, 
בשבת,  המן  ירד  לא  הזה  בזמן 
ירד  אכן  הוא  לבא  לעתיד  אולם 
כך   – היא  שהבעיה  משום  בשבת, 
מובא בשם הרבי מבעלזא, שלגבי 

הגשם היורד בשבת אין את העניין 
הוצאה  יש  ]שאז  רשויות  של שתי 
מרשות לרשות[, כי כל העולם כולו 
לא  המן  אחת, ממילא,  רשות  הוא 
יכל לרדת בשבת כי המן הוא רוחני 
והעולם הוא גשמי, אך לעתיד לבא 
כל  כי  הזו  הבעיה  תהיה  לא  כבר 

העולם כולו יהיה רוחני.

שהרי  השאלה,  חוזרת  אופן,  ובכל 
צלוחית  שעניין  רואים,  סוף  סוף 
אנו  לזמננו  לא  רלוונטית  לא  המן 
שנה  ומדוע  לבא,  לעתיד  ולא 
כחלק  הזו  המצווה  את  הרמב’’ם 

מתרי’’ג המצוות?

החל  אימתי  גדולה,  מחלוקת  יש 
בט’’ו  אומרים  יש  המן?  לרדת 

ואילו  הגמ’.  דברי  ע’’פ  אייר- 
החל  שהמן  כותב,  סופר  החתם 

ל’’ג  יום  ]שהוא  אייר  בי’’ח  לרדת 
בין  הקשר  מה   – וצ’’ב  בעומר[. 
ירידת המן לתאריך בו ירד? ועוד, 
ניתנה  העניין שלא  יש לבאר, מה 

התורה אלא לאוכלי המן?

ג’ פרנסים לעם ישראל

הגמ’   – הקדוש  השל’’ה  אומר 
העמיד  פרנסים  שג’  מביאה: 
מהם  אחד  וכל  לישראל,  הקב’’ה 
אהרן  משה,  והם-  מתנה,  הביא 
באר,   – הם  המתנות  וג’  ומרים. 
הכבוד  ענני  ומן.  הכבוד  ענני 
בזכות  באר  אהרן,  בזכות  באו 
נפטרה  משה.  בזכות  ומן  מרים, 
מרים נסתלק הבאר, וחזר בזכות 
משה ואהרן. נפטר אהרן נסתלקו 
משה.  בזכות  וחזרו  העננים, 
משה,  בזכות  חזר  הכל  כלומר, 
אולם כאשר נפטר משה לא חזר 
רבינו  משה  שרק  נמצא,  מאומה. 

יכל להביא את המן ותו לא.
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שכידוע   – משום  הוא  והטעם 
שהתורה  משה’’  לנו  ציוה  ‘’תורה 

שנאמר  רבינו,  למשה  שייכת 
וכיון  עבדי’’,  משה  תורת  ‘’זכרו 

שכל מטרת ירידת המן היא, כדי 
התורה  את  ישראל  בני  שיקבלו 
לא  שאומר,  המכילתא  וכדברי 
המן,  לאוכלי  אלא  תורה  ניתנה 
הקדוש,  השל’’ה  אומר  ומשכך, 
היא מחמת משה  המן  ירידת  כל 

רבינו ע’’ה.

בפרשת  הארץ’  ‘פרי  ובספר 
מזון  היה  שהמן  מביא,  בהעלותך 
רוחני מאוד, ולכן לא היה בו ממשות 
אלא טעם לפי רצון האוכלו, שהרי 
וממשות  רוחני  דבר  הוא  הטעם 
המאכל הוא גשמי, והמן היה כולו 
רוחני, ועל כן ירד המן בזכות משה 

שהיה כולו רוחני.

על  לא  ‘’כי   – הבעש’’ט  אומר 
הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל 
האדם’’, שבכל  יחיה  ה’  פי  מוצא 
הניצוץ  את  ה’,  פי  את  יש  מזון 
הרוחני שבו, וכאשר האדם אוכל 

אותו  זה מחיה  אותו המאכל  את 
הגוף  את  גם  הרובדים,  בשתי 
הרוחנית.  הנפש  את  וגם  הגשמי 
הוא  כלום  אוכל  שלא  אדם  לכן, 
שלא  משום  לא  מהעולם  נפטר 
מחמת  אלא  גשמי,  מזון  אכל 
חוסר במזון הרוחני, לכן המן היה 
הרוחנית,  הנפש  את  רק  מאכיל 

ומשום הכי, גופם של בני ישראל 
משהו  לקבל  והשתוקק  רצה 
לגוף הגשמי, וזה מה שהם בקשו 

ממשה שיביא להם... 

הארץ,  פרי  בעל  אומר  לפיכך 
משה  אזי  רוחני,  הוא  שהמן  כיון 
כולו  שמשה  כיון  לעולם,  הורידו 
חציו  רבינו  משה  שהיה  רוחני 
משה  ודווקא  אלוקים,  חציו  איש 
יכל למשוך את המן לבני ישראל, 
‘’לחם  בבחינת  היה  המן  שהרי 
עצמו  שהוא  איש’’,  אכל  אבירים 
יום  ארבעים  במשך  אותו  אכל 
ששהה בשמים. וע’’י אכילת המן 
התורה.  לקבלת  ראויים  יהיו  הם 
בין  הקשר  להיווצר  מתחיל  וא’’כ 

אכילת המן למתן תורה.
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בספר ‘כף הכהן’, מביא את הזוהר 
בפרשת בשלח שכותב, שהצדיקים 
היו אוכלים את המן כמות שהוא 
התורה.  לאור  זוכים  היו  זה  וע’’י 
במן,  המוזכרים  המעלות  וכל 
מטרתם  שכל  לצדיקים,  רק  היו 
את  להשיג  כדי  היה  באכילתו 
אנשים  היו  אולם,  התורה.  אור 
שהיו פחותים במעלתם ורצו יותר 
תאוות באכילת המן, והם – קיבלו 
רק את טעם הדבש, שבפועל היה 
רק אחד משישים מהטעמים שהיו 

כלולים במן.

המן  היה  הצדיקים  אצל  לכן, 
בבחינת ‘’לחם אבירים אכל איש’’ 
- שהמן נבלע להם באיברים מבלי 
להותיר מאומה, ואילו אצל אותם 
שהתעסקו  הפחותים  האנשים 
בדרגה,  אותו  והורידו  המן  עם 
וממילא  פסולת  היה  כבר  להם 
היתה להם את האפשרות לעבוד 

בעל  זרה של  העבודה  אותה  את 

פעור, ע’’י שפערו עצמם מולה.

הקלוקל - קול יעקב

‘כף  בעל  מביא  חוקת  בפרשת 

בפרשתינו,  שנאמר  הכהן’, 

הקלקל’’,  בלחם  קצה  ‘’ונפשנו 
 - קל’’  ‘’הקל  נכתב  וכאילו 
לרמז, שהמן  הוא: שבא  והביאור 
כשהיו  לתורה  אותם  מושך  היה 
אוכלים אותו כמות שהוא, וכידוע 
אזי  יעקב  קול  הקול  שכאשר 
הם  אולם  עשיו,  ידי  הידיים  אין 
והם  רצו להימשך רק לתורה  לא 
מנעו עצמם מהקול קול יעקב, או 
הנחשים  אליהם  הגיעו  מייד  אז 

השרפים - שהנחש הוא עשיו.

שמעתתא  שב  לספר  בהקדמה 

ישראל  שבני  מביא:  ט  באות 
משום  המן,  את  לאכול  רצו  לא 
אותו  אוכלים  היו  הם  שכאשר 
הבחירה  מהם  מסתלקת  היתה 
והופכת אותם לטוב, והם לא היו 
בתאווה.  וחפצו  בכך  מעוניינים 
מפלפל  שמעתתא  בשב  ושם 
להינשא  לגר  מותר  האם  בנידון, 
והוא  לאחר שהתגיירה,  לקרובתו 
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הוא  אם  בין  לחלק,  שיש   - דן 
כקטן  הוא  ]שאז  מרצון  התגייר 
שהוא  או  לו,  שמותר  שנולד[ 

התגייר בכפיה שאסור לו.

עריות  עסקי  על  בכו  ישראל  ובני 

אכלו  שכאשר  ראו,  שהם  משום 
זכות  בעלי  לא  כבר  הם  המן  את 
וממילא  כפיה,  להם  ויש  בחירה, 
והם  שלהם.  בעריות  אסורים  הם 
היו מעוניינים שזה לא יהיה בכפיה, 
בלחם  קצה  ‘’ונפשנו  אמרו  לכן 
הכף  ביאר  זה  לאור  וכך  הקלקל’’. 

הכהן את ביאורו ]לעיל[.

ה’חן טוב’ מבאר, מדוע עם ישראל 

שעל  משום  העגל,  בחטא  נפלו 
אדם  של  גבוהה  בדרגה  שהיו  אף 
ופסקה  החטא  קודם  הראשון 
ה’  אמר  כאשר  אולם  זוהמתן, 
זה  לבבם  והיה  יתן  ‘’מי  יתברך 
ליראה אותי’’, הם היו אמורים לומר 
כיון  כך,  אמרו  לא  והם  אתה’,  ‘תן 

יוכלו  בעצמם שהם  בטוחים  שהיו 
שלהם,  הרע  היצר  על  להתגבר 
ורצון זה הביא אותם לידי זחיחות 

יכפה  לא  שה’  שאמרו  הטעם, 
עליהם והם צריכים את היצר הרע, 

ולכן שם הם נפלו...

הדברים  מתבארים  זאת  ולאור 
מביא,  הראובני  שהילקוט  נפלא, 
הגימטריא  התורה,  של  שהשר 

ומה   ,195  – קצ’’ה  היא  שלו 
שאמרו בני ישראל ‘’ונפשנו קצה’’ 
ומאסו  קצו  שהם  לומר  באו  הם 
נמצא  הקדושה.  ובתורה  במן 
שהצדיקים שאכלו את המן כמות 
שהוא – בו היו הטעמים במלואם, 
המשיכה  בו  טמונה  היתה  וכן 
את  וכן  הזיכוך,  היה  ובו  לתורה, 
עניין ‘’לחם אבירים אכל איש’’, אך 
במן  לגעת  ישראל  שהחלו  בשעה 

דגן  בספר  ולפיכך,  החלו הבעיות. 

השמים מבאר, מדוע ירד להם המן 

משום  שנה?  אלפיים  של  בכמות 
תוהו,  היה  שנה  אלפיים  שהעולם 
שנה  ואלפיים  תורה  שנה  אלפיים 
שנה  אלפיים  וכנגד  המשיח,  ימות 
תורה ירד המן, כל יום כנגד אלפיים 
שנה. ומשמע, שהמן, מטרתו היתה 

לעורר בהם את עניין התורה.
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 - ראו  להם  ואמר  ליראיו,  מזונות 
ולא אמר  - שמעו.

בני  הרי   – והשאלה הנשאלת היא 

חוו  לא  ירמיהו  של  בדורו  ישראל 
את ירידת המן, ולכאורה, מה הוא 
יבוארו  והדברים  להם?  לומר  בא 
בסייעתא דשמיא בגיליון הבא של 

פרשת יתרו.

כבוד  דבר  על  יתברך  ה’  יסייענו 
את  פנימה  לליבנו  שנחדיר  שמו, 
האמונה שהכל מאיתו יתברך, והוא 
לגאולה  ושנזכה  לכל,  ומפרנס  הזן 

השלמה במהרה בימינו. אמן.    

 

 
   

הוא  רבינו  שמשה  הכא,  עד  חזינן 
המן,  שירד  לכך  גרם  התורה,  שר 

ואת זה בני ישראל מאסו, כשאמרו 
‘’ונפשנו קצה’’, לכן לא רצו לאוכלו 
הוליד  וזה  אדם,  ידי  בנגיעת  אלא 

להם את הפסולת, כיון שכל העניין 
היה, האם המן ימשוך אותם לתורה 

או ח’’ו להיפך...

את  כשציוה  הקב’’ה,  למעשה, 
אמר  הוא  המן,  את  לשמור  משה 
מלא  שם  ולתת  צנצנת  לקחת  לו 
למשמרת  לכם  ‘’והיה  מן  העומר 
הלחם  את  יראו  למען  לדורותיכם 
במדבר  אתכם  האכלתי  אשר 

בהוציאי אתכם מארץ מצרים’’.

של  שבזמנו  מסופר,  בנביא 
אותם,  להוכיח  הגיע  הוא  ירמיהו 
והם  בתורה,  עוסקים  אינם  מדוע 
מלאכתינו  נניח  וכי   - לו  אמרו 
מהיכן  א’’כ  בתורה,  ונעסוק 
נתפרנס? הוציא להם צנצנת המן 

ה’,  דבר  ראו  אתם  להם,  ואמר 
והרבה  אבותיכם  נתפרנסו  בזה 
להכין  למקום  לו  יש  שלוחים 


