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הרב אריה מינקוב
 לומר שסגולה זו היא בשם ר' מנחם מנדל מרימינוב, וכך מובא בספר ילקוט מנחם ששמע 

ממישהו ששמע מהאדמו"ר מסטראפקוב שהיה רגיל לומר כך בשם רבי מנחם מנדל מרימינוב, 
אך יש שפקפקו על מסורת זו וכתבו שהיא לא מדוייקת, ותלמידים של האדמו"ר מסטארפקוב 
יחד עם תלמידי בית רימינוב לא שמעו על מנהג זה (הובאו בספר פרשת המן, הערה תתקיד)

בספר "פרשת המן" שם כתב שלא נמצא מקור מוסמך למנהג זה, ואדרבה מבירור נוסף 
התברר שהמסורת הנ"ל נבעה מחוסר הבנה, כי בעזבון של תלמיד האדמו"ר מסטראפקוב 

נמצא כתוב שביום שלישי של פרשת בשלח האדמו"ר דיבר על חשיבות אמירת פרשת המן 
בכל יום, והמעתיק טעה לחשוב שיש סגולה ביום הזה דווקא, ומשם התפשטה הסגולה. 
בנוסף, מנהגו של ר' מנחם מנדל מרימינוב היה לומר את פרשת המן בכל יום, כפי שכתב 

השו"ע, ולא דווקא ביום זה מזונותיו, וכתב עוד שאין להסתפק באמירה סתם, אלא יש 
להתבונן במה שאומר ויכיר בנפלאות ה'.

יש להעיר שבכף החיים (ס"ק לא) כתב שהתקנה לומר את הפרשיות הללו היא לציבור שאינו 
לומד תורה באופן קבוע, ולא ללומדי תורה שעוסקים בתורה ועומדים על עיקרי דיני התורה, 
להבין ולהורות, והוסיף שכך כתבו הלחם חמודות ואליה רבה."ואכלת ושבעת וברכת את ה' 

אלהיך", ומכאן אמרו רז"ל: (ברכות מח ב) משה תיקן להם לישראל ברכת הזן בשעה
 שירד להם המן, ומזה אמרו ברכת המזון דאורייתא

Menaḥem Mendel of Rimanov YIVO
(Rymanów; 1745–1815), a founder of Hasidism in Galicia. Menaḥem Mendel studied at the 
yeshiva of Shemu’el Shmelke Horovitz of Nikolsburg (Mikulov) at Ryczywol and later became a 
disciple of Elimelekh of Lizhensk (Leżajsk). After marrying the daughter of a well-to-do Jew from 
Przytyk, he made his home there for a number of years, moving to Rymanów in 1807, where he 
remained until his death.
He was concerned with social justice within the Jewish community, insisting that the 
weights and measures of merchants be inspected regularly to insure honesty and urging 
the community to support a school for children of the poor. Menaḥem Mendel also issued 
a decree forbidding burial societies from charging exorbitant fees to the families of wealthy 
people.

Daily Recitation- Not a Trick

שולחן ערוך אורח חיים הלכות הנהגת אדם בבוקר סימן א סעיף ה
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To Be Understood with Effort
"מצאתי בדברי המקובלים שסגולת פ' המן לומר שניים מקרא ואחד תרגום", (יש 

נוחלין להשל"ה).

 Developing Bitachon/Hishtadlut Equation
רבינו בחיי שמות פרק יג פסוק יז (פרשת בשלח)

כענין ירידת המן שלא היה יורד להם ביחד לחדש אחד או לשני חדשים אלא דבר יום 
ביומו, ולמה הוצרך לעשות כן כדי להרגיל את טבעם במדרגת הבטחון, ושיהיו עיניהם 
תלוים בכל יום ויום לאביהם שבשמים, וכדי להבחין את לבם לראות אם יהרהרו אחר 

מדותיו של הקדוש ברוך הוא. 

רבינו בחיי שמות (פרשת בשלח) פרק טז פסוק טז
 ומזה דרשו רז"ל: (מכילתא ויסע פרשה ב) לא נתנה התורה אלא לאוכלי המן, וקבלה ביד
.חכמים כי כל האומר פרשת המן בכל יום מובטח לו שלא יבא לעולם לידי חסרון מזונות

To Know the Source of our Sustenance
ט"ז אורח חיים סימן א ס"ק ד

ופרשת המן כדי שיאמין שכל מזונותיו באים בהשגח'  
 

שמות פרק טז
 וַּיֹ֤אמֶר יְֹקוָק֙ אֶל־מֹׁשֶ֔ה הִנְנִ֨י מַמְטִ֥יר לָכֶ֛ם לֶ֖חֶם מִן־הַׁשָּמָ֑יִם וְיָצָ֨א הָעָ֤ם וְלְָֽקטּו֙ ּדְבַר־יֹ֣ום (ד)

מַ֧עַן אֲנַּסֶּ֛נּו הֲיֵלְֵ֥ ּבְתֹוָרתִ֖י אִם־ ֹלֽא  :ּבְיֹומֹ֔ו לְ

ספורנו
,למען אנסנו הילך בתורתי. כשיהיה מתפרנס שלא בצער

רמב"ן שמות פרק טז פסוק ד
 כי נסיון הוא להם שלא היה בידם מזון, ולא יראו להם עצה במדבר רק המן, שלא ידעו
 מתחלה, ולא שמעו מאבותם, ויורד להם דבר יום ביומו וירעיבו אליו, ועם כל זה

:שמעו ללכת אחרי השם לא מקום לחם

שמות פרק טז 
 וַּיֹ֣אמֶר מֹׁשֶ֗ה זֶ֤ה הַּדָבָר֙ אֲׁשֶ֣ר צִּוָ֣ה יְֹקוָ֔ק מְֹל֤א הָעֹ֙מֶר֙ מִּמֶּ֔נּו לְמִׁשְמֶֶ֖רת לְֹדֹרתֵיכֶ֑ם לְמַ֣עַן׀ (לב)

 :יְִראּ֣ו אֶת־הַּלֶ֗חֶם אֲׁשֶ֨ר הֶאֱכַ֤לְּתִי אֶתְכֶם֙ ּבַּמְִדּבָ֔ר ּבְהֹוצִיאִ֥י אֶתְכֶ֖ם מֵאֶֶ֥רץ מִצְָרֽיִם


