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 שליט"א   אליהו עטיה הרה"ג / ה'תשפ"א עקבפרשת 

   אות ז' י"ט תורה על פי ליקוטי מוהר"ן            

בכח שלימות לשון  /מדוע רק ברכת המזון דאורייתא ולא שאר ברכותהלחם של ארץ ישראל/

מדוע זה טוב שיהיה לכל יהודי  / תיקון הדצח"מ/ הקודש אפשר לעשות בירור אותיות באכילתו

אברהם אבינו  /החילוק בין עבודת האבות הקדושים לבין העבודה אחר מתן תורה /עבדים 2800

ברכת המזון  /ףתוקפו של בועז אפי' יותר מיוס / חיבר 'ספר יצירה' וזו היתה עבודת ה' שלו

שונה מכל העולם שאינה תחת השבעים   א"י/רו מתוך האכילהנעשית מהאותיות שנבר

ביאור בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא  /פשר לומר בחינת 'קשה' כלפי הקב"ה?כיצד א/שרים

על ידי /מעשה בענין נוצר ונקה שהיה לי עם מו"ר ר' שמואל אויערבאך זצ"ל /אלא במזלא

 ברכת המזון זוכים לשפע פרנסה מהכתר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השבח של התורה על הלחם שבארץ ישראל 

שבעת  השבח של    ,שבח ארץ ישראל  מדברת הרבהפרשת עקב  א.  

ֶאֶרץ "  :ח(  ח,  דברים)   כמו שכתוב  ,ה בהם ארץ ישראלחתבש שה  המינים

ש   בָּ ֶמן ּודְׂ ֶ ִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ש  ה וְׂ ֵאנָּ ֶגֶפן ּותְׂ ה וְׂ עֹרָּ ה ּוש ְׂ ֶאֶרץ כתוב: "ו  ,"ִחּטָּ

ֶלֶחם   ּה  ּבָּ אַכל  ּתֹ ֻנת  ּכֵ ִמסְׂ בְׂ לֹא  ר  ֶ ּה  ֲאש  ּבָּ ּכֹל  ַסר  ֶתחְׂ מה   -"  וגו'לֹא 

פירוש יפה מסביר    רבינו  ?במסכנות  נאכל לא   לחםה  י"א שב  כוונהה

הלחם ב ש  (ז מ"   התור ) ן  "רהמוטי  וקבלי את  אוכל  אדם  ישראל  ארץ 

 וכו',מעדנים  הוא יכול לאכול  אף שכי    ,כדי למעט בתענוגיםהפשוט  

רק הוא  כי    ,לחםאת האוכל  הוא    ורימון וכו'"(ו   חיטה שעורה גפן תאנה"  )כמ"ש

  .צריך ולא יותר  אשהוה מ ל בשביל לקיים את גופו אוכ

על    זצ"ל( הרב עובדיה מרן  בשם)  אברג'ל  יש עוד פירוש שהביא הרב יורם

הגמ' מ. )  פי  בשש'  (ברכות  צריך  דין  שפרוסת  'לית  היא  שהלכה   ,

המוציא צריך לטבול אותה במלח ובלפתן, אבל היה מעשה שרבא 

, אכל את הלחם בלי לטבול אמר את הדין הזה()שהוא בעצמו  שמואל  בר  

  הזה שהלחם    , ושאלו אותו אם הוא חזר משמועתו, וענה להם  אותו 

היינו להתעכב עד שיביאו לפתן,    -  'בשש 'לא צריך  ש  ,טעיםכל כך  

 פת נקיה וטובה.   אכי הו

כל כך טעים שאפשר לאכול אותו  הוא  בארץ ישראל  וכך הלחם  

ללפת  כמו צריך  ולא  שהוא  בלת   מוכ  ,וכו'(   סלטים)או  תן  פאותו 

 הו זו  .בלי כלוםאפי'  אותו  לאכול  ים  נהנמהתנור    טרי  יוצאכשהלחם  

ֶלֶחם"  כתוב:ש ּה  ּבָּ ּתֹאַכל  ֻנת  ּכֵ ִמסְׂ בְׂ לֹא  ר  ֶ ֲאש  כלומר  ֶאֶרץ  שאף ", 

 ועני  לא מפני שהוא מסכן זה  שהוא לא מלפת את הלחם עם כלום,  

, אלא מפני שהלחם של הארץ כל במה ללפת את הלחם  אין לוש

עצמו.   בפני  טעים  "ומכך  כתוב:  הּ יד  ּבָּ ּכֹל  ַסר  ֶתחְׂ לא  ",  לֹא  אתה 

ודאי  ולכן    ,יש עשירות בארץ ישראלכי    ,ארץ ישראלבכלום  ר  סתח

הּ , כי "לחםה  אתה אוכל ב  עניותשלא מחמת   ַסר ּכֹל ּבָּ  -"  לֹא ֶתחְׂ

   ויש בה עשירות.

 רים של ארץ ישראל חוצבים ברזל ונחושת ולא מוזכר כסף וזהבההמ

ת: "המשך הפסוקוב.   ֶ חֹש  צֹב נְׂ חְׂ ֶריהָּ ּתַ ֶזל ּוֵמֲהרָּ ֶניהָּ ַברְׂ ר ֲאבָּ ֶ   ". ֶאֶרץ ֲאש 

כי כסף    ,, אלא ברזל ונחושתשלא כתוב כסף וזהב  דגישהרמב"ן מ

, אבל ברזל ונחושת זה צורך האדם, אדםוזהב זה לא מה שחסר ל

שי  התורה  כןול ארץ  היא  ישראל  שארץ  ברזל לך    שואומרת  בה 

שארץ   ,פירוש שניהרמב"ן מפרש  ו  .ם הצורך של האדםהש  , ונחושת

עם אבנים ו  ,ונחושת  ובות וחזקות כמו ברזלט  אבניםה  ישראל יש ב

 ן לעומת זאת יש ארצות שאין בה  ,לבנות בתים טובים  אפשר  כאלה

  ,מהם את הבתים  יםחימר מהאדמה ובונ  יםשוע  והם  ,חזקות  אבנים

אבל בארץ ישראל   ,נמס מרוב הגשמיםכי הגג    ,דולףגשם  הובחורף  

   טובות לבנין בתים.חזקות כברזל ונחושת, ואבנים ה

 ע רק ברכת המזון דאורייתא ולא שאר ברכותמדו

ּתָּ  "  :י(  ח,דברים  )  השיעורו  ב  נעסוקש  הבא  פסוקוהג.   עְׂ בָּ ש ָּ וְׂ ּתָּ  ַכלְׂ אָּ וְׂ

ּתָּ ֶאת   ךְׂ קֶ ֱאלֹ   ה'ּוֵבַרכְׂ ַתן לָּ ר נָּ ֶ ה ֲאש  ֶרץ ַהּטֹבָּ אָּ ברכת המזון  "  יךָּ ַעל הָּ

מדרבנן    לפני האכילה הברכהו  ,ילההאכ רק אחר  א  יהמדאורייתא  

כתוב: ּתָּ "  כי  ּוֵבַרכְׂ ּתָּ  עְׂ בָּ ש ָּ וְׂ ּתָּ  ַכלְׂ אָּ הקב"ה   -  "וְׂ ששבעת  אחרי  רק 

במדרש   מובאכ  ,גם אצל אברהם אבינוהיה  כך  ו  .ברךלמבקש ממך  

ו שהיו באים אליו אורחים  (  בראשית רבה מט, ד ) כלו  אאחרי שלאכול, 

היה לא  אברהם  ע"ש.    ,היה אומר להם תברכו את הקב"ה  ,ובעשו

להם  וא ש  ך ברלמר  אוכליםהלפני  נהנום  שעדיין  לפני  גם  ו   .,  כך 

ּתָּ  "  ?ברך למבקש מאיתנו  הקב"ה  מתי  הברכה מדאורייתא,   ַכלְׂ אָּ וְׂ

ּתָּ   עְׂ בָּ ש ָּ ּתָּ   -וְׂ להיות"ּוֵבַרכְׂ צריך  נהנית  כשכבר  הטוב  ,  הכרת  , לך 

 אבל באו חכמים ותיקנו ברכה גם לפני האכילה.   .ברךתו

דף  )   רכותבב  אהגמר   אכילה?ה  ברכה לפנישצריך  ים  לומדמאיפה  ו

לדבר  אומרתלה.(   פסוקים    :אסמכתא  שני    ,סותריםשלכאורה  יש 

כד,   כתוב הּ   ה'לַ "  :א(  )תהלים  לֹואָּ ּומְׂ ֶרץ  אָּ קטו,  כתובגם  ו  "הָּ   : טז(  )שם 

ַמִים לַ " ָּ ַמִים ש  ָּ ם   ה'ַהש ּ דָּ ֵני אָּ ַתן ִלבְׂ ֶרץ נָּ אָּ הָּ כתוב   מצד אחדש  , וקשה"וְׂ

הקב"ה הארץ  ש של  שני  ,כולה  של ם  ה השמים  רק  שכתוב    ומצד 

כאן  "  : הגמרא  צתתר מ  .אדםה  -נתן לבניהוא  ארץ  את  אילו  שם, ו ה

 ',המוציא'לפני שבירכת    ,כלומר  ."ן לאחר ברכהאכ  ,לפני ברכה

'  ',מזונות ' העץ'   לשעדיין    כלה  -'שהכל'    ',האדמה   "פב 'ב"פ 

ע"י מה קורה    ,כשאתה מברךואז    ב"הכל שייך לק...ההשי"ת, כי  

  .לנוארץ ה את  נותן הקב"ה – "והארץ נתן לבני אדם " אז ,הברכה

 ין הברכה מהתורה אכשאוכלים בלי ברכה מדוע אם יש מעילה 

ברכה    (:לה שם  )  אומרת הגמראוד.   הזה בלא  הנהנה מהעולם    – כל 

נהנה מקדשי שמיםו  .מעל יש  ש  מיכמו  ו  .כאילו  משתמש בהקדש 

של הקב"ה   מזוןנהנה מהש  מיאותו דבר גם כן    ,ילהמעבזה איסור  

 ,להבין   צריךרק שלפ"ז    .יש בזה מעילהאותו מהקב"ה    קיבל לפני ש

אותךאם   מצילה  הברכה    ,מעילהמאיסור    הברכה  רק  א  י הלמה 

ורק על ידי   ,באמת הכול שייך להקב"ה  ריה  ,דאורייתאולא   דרבנן

   ?מדרבנןרק    היאאכילה  ה  שלפניהברכה  אז למה    נו,שייך להברכה  

שאלה  ונשאל של  .עוד  ש   בפסוקים  משמע  עקב    דוקא פרשת 

ֶאֶרץ "  כתוב:  כי  ,ארץ ישראל אז צריך לברךפירות  מ  אוכלכשאתה  

:  השיעור במייל לקבלת 
6537488@gmail.com  

 בסייעתא דשמיא 
  יצא לאור ספר
 ליקוטי מוהר"ן 

 עוטה אור עם פירוש
 בארבעה כרכים

 ניתן להשיג בטלפון

 053-4120355 
058-3260155 
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ֶלֶחם ּה  ּבָּ אַכל  ּתֹ ֻנת  ּכֵ ִמסְׂ בְׂ לֹא  ר  ֶ "  ח"כוא  וגו'",   ֲאש  ּתָּ  כתוב:  ַכלְׂ אָּ וְׂ

ּתָּ ֶאת   ּתָּ ּוֵבַרכְׂ עְׂ בָּ ש ָּ ר ָנַתן ָלך    יךָּ קֶ ֱאלֹ   ה'וְׂ ֶ ָֹּבה ֲאש    יוצא   ",ַעל ָהָאֶרץ ַהט 

ומשמע   .רק בארץ ישראלהיא  דאורייתא    ברכת המזוןשלכאורה  

  לברך ברכת המזון   חיוב דאורייתאאין  "ל  שבחולפי פשט הפסוק  

 י ברכה אחראין  למה    .א  שתי שאלות:נמצא שיש לנו    .(לא כך הלכה  ו )

רשות  מה"ת,  האכילה   לקבל  צריך  לאכול  מהקב"ההרי   ב.  ?כדי 

   .מדאורייתאשברכת המזון לכאורה  משמעלמה 

 מעט משבח הספר לקוטי מוהר"ן

ן שמסביר את "רהמו קוטיבלי יסודנלמד איזה  כדי להבין את זהה. 

ן הוא "רהליקוטי מולימוד  בחשובים  הכללים ה אחד    .זה כמין חומר

  .את כל התורה כולה  הקיףאפשר ל  רבינול  שעם כל תורה  שלדעת  

וכמו    .רבינו ת  תורה בכל מקום בתורהכל    תאתה יכול ללמוד א לכן  ו

ִליּּות , וז"ל:  )שיחה קל"א(שכתוב בשיחות הר"ן   לָּ ּכְׂ ַז"ל ֵהם  יו  רָּ בָּ ּדְׂ ל  ּכָּ

ם   דָּ אָּ ֵני  ּבְׂ ל  ּוִמּכָּ ּה,  ּלָּ ּכֻ ה  ַהּתֹורָּ ל  ִמּכָּ לּול  ּכָּ ה  תֹורָּ וְׂ ה  ּתֹורָּ ל  כָּ וְׂ דֹול,  ּגָּ

ֶצה   ִלית קָּ כְׂ יֹון ַעד ּתַ ֶעלְׂ ֶצה הָּ ִלית קָּ כְׂ א, ִמן ּתַ ּגָּ ַדרְׂ א וְׂ ּגָּ רְׂ ל ּדַ כָּ ם ּבְׂ עֹולָּ ּבָּ ֶ ש 

חְׂ  ם  ַהּתַ ֵ ּלֹו, יָּכֹול ַלֲעֹבד ֶאת ַהש ּ ֶ ה ש  יחָּ ש ִ ה וְׂ תֹורָּ ה וְׂ ל ּתֹורָּ ִעם ּכָּ ֶ נּו ש  ּתֹון. ַהיְׂ

ה ֲעלָּ ִלית ַהּמַ ַתכְׂ ה ּבְׂ ַמֲעלָּ דֹול ּבְׂ ַרךְׂ ַהּגָּ ּבָּ  . ִיתְׂ

 אכילתו בבכח שלימות לשון הקודש אפשר לעשות בירור אותיות 

יָּכֹול ְלִהְתעֹוֵרר  "  (י"ט אות ז'   )תורהן  "ר הבליקוטי מו  רבינואומר  ו.   ּוִמי שֶׁ

בָּ  דָּ ל  ְבכָּ ֵיש  שֶׁ ְבֵראִשית  ַמֲעֵשה  ל  ְבכָּ שֶׁ אֹוִתיֹות  הָּ ֲאַזי  ִהְתנֹוְצצּות  ר, 

ַתֲענּוגָּיו   ל  ְוכָּ ּוְשִתיָּתֹו  תֹו  אֹוִתיֹות    -ֲאִכילָּ הָּ ֵמִהְתנֹוְצצּות  א  לָּ אֶׁ ֵאינֹו 

ה ּוְשִתיָּה, ִבְבִחיַנת   ַבֲאִכילָּ "ַויֹּאַכל ַוֵיְשְת ַוִייַטב ִלבֹו", "ַוִייַטב    )רּות ג, ז(שֶׁ

אֹוִתיֹו   -ִלבֹו"   ְבַמֲעֵשה  ַהְינּו ְבִחיַנת ִהְתנֹוְצצּות הָּ ל ל"ב ֱאֹלִקים שֶׁ ת שֶׁ

ר  בָּ ל דָּ ֵיש ְבכָּ ר בתורה הזאת שצריך שיהיה אבמ  רבינו  ."ְבֵראִשית שֶׁ

הקודש  לשון  שלמות  התורה ש  ,כלומר  , לאדם  לימוד   וע"י  ע"י 

 שיש בלשון הארמית   בירורי הקדושהלברר את כל    יכול  ,המצוות

 . ולעלות אותם אל לשון הקודש 

 שפות, שנים מקרא ואחד תרגוםסוגי ה

,  לשון הקודשיש את    :סוגי שפות בעולם  שלושיש    מה הכוונה?ז.  

את    הכנגדו אומ  שבעיםיש  העולם ולשון של    אתויש באמצע    ,ת 

 רע.הו טוב  ה  מעורבששם    'עץ הדעתבחינת '   ', שהיאלשון ארמיתה'

מצד שני היא לא לשון ו  ,קדושהתורה  הרבה  כי מצד אחד נכתב  

הארמו   .הקודש לשון  את  דרך  ומשלימים  בונים  אנחנו  לשון ית 

הסברנו    .הקודש ו  םשנישל    הסיבהשזה  ובזה   ,תרגוםאחד  מקרא 

על    ,קראמ  שנים  בבחינתכלומר שאתה מגביר את לשון הקודש  

שהוא   התרגום  אתה  ו  , ארמיתלשון  זה  לע"י  כל יכול  את  ברר 

 . לשון הקודש  ללשון הארמית ומעלה אותה אבהקדושה שיש 

לסעודת  אתה נכנס    ,תרגום  ואחדקרא  מ  שנים  למודשזכית לואחרי  

קודש.ש שו  בת  המעלה  בכמה    רבינו  ?תשב   דתועסל  מה  כותב 

ועוד נ"ז    התור) ורות  ת האריז"ל,    (רע"ז  שבת  ע"פ  כולה  היא  שאכילת 

ב  .אלוקותוקודש   ש  סעודתהמיוחד   שניםאחרי    המגיעהיא  שבת 

ומ ש  ,תרגום  אחד קרא  שבת  ומי  אכילת  שתהיה  כולה  שלו  רוצה 

   ואחד תרגום. מקרא שניםזה ע"י  ,אלוקותוקודש 

 דצח"מ, תיקון הקדושות שנמצאים בתוך האוכלאותיות 

בכל מאכל ומאכל יש בו אותיות קדושות    .סביר את הדבריםנוח.  

למה אנחנו זקוקים כל כך ליהנות מהעולם  כי    .שממנו נברא המאכל

זה כדי הכל    ., וצריכים פרנסהלגור  יכד   תיבו  , לאכול ולשתות  ,הזה

את   לְׂ   החי,  ח,צומה   ,הדומםשנתקן  אותו  דבר   '.רבֵּ ַד מְׂ 'ונעלה  כל 

 . עליה  הזה גורם לדברמשתמש ונהנה ממנו,  אדםהודבר ש

ותפילה  אתה  ,בדומם  לשלמ תורה  שינה   ,משתמש בבית בשביל 

זה  ,ושמירת שבת קודש מעלה את הקדושה שנמצאת בעצים    כל 

ואוכל    את הצומח, ומברך עליואתה אוכל    וכן  . הבית  לאבנים שוב

כשאתה    ,חיואותו דבר גם ב  לו.אתה מעלה את הקדושה שו  אותו 

אוכל את הבשר את    ,בגדיםלנעליים ו  של הבהמה  עורמשתמש ב

 את הקדושה שלה.  אתה מעלהכל זה  ב  ,או שאתה רוכב עליה  השל

 עבדים   2800מדוע זה טוב שיהיה לכל יהודי 

שלעתיד לבוא   עניןזה ה ו  אדם,היינו במין בני    -ואפילו במדבר  ט.  

שבת  )  ' גמכדרשת ה  ,עבדיםאלפיים ושמונה מאות  יהיה לכל יהודי  

וח'    :ל"אמר ר  ( :ב ל זוכה ומשמשין לו ב' אלפים  כל הזהיר בציצית 

ה "   (, כג זכריה ח )  :מאות עבדים שנא' ֵהּמָּ יִָּּמים הָּ ּבַ אֹות  בָּ ַמר ה' צְׂ ּכֹה אָּ

ִאיש   ַנף  כְׂ ּבִ ֶהֱחִזיקּו  וְׂ ַהּגֹוִים  ֹנֹות  ש  לְׂ ִמּכֹל  ים  ש ִ ֲאנָּ ה  רָּ ֲעש ָּ ַיֲחִזיקּו  ר  ֶ ֲאש 

ֶכם  נּו ֱאלִֹהים ִעּמָּ ַמעְׂ י ש ָּ ֶכם ּכִ ה ִעּמָּ כָּ הּוִדי ֵלאֹמר ֵנלְׂ  ". יש שבעים לשוןיְׂ

אומות  - יחזיקו  ,  היינו שבעים  ביחד   -אנשים  עשרה  ומכל אומה 

ם וביחד אלפיארבע,    כפולאז  בציצית,  ויש ארבע כנפות    .( 700)ת"ש  

   שמונה מאות עבדים.

וד את השמות  למ לרק  ) כל כך הרבה עבדים,  עם  מה נעשה  קשה  ולכאורה  

זה לא   והתשובה:  . (דפי גמרא כמה    זכורקל ל  כבר יותר  ,משו אותךשיש  ם עבדי ה   של 

ים גו  ם ושמונה מאות כל יהודי אלפירק בשבילך אלא ע"י שיהיה ל

אתה תתקן את הניצוצות קדושה שנמצא    ,שנמצאים תחת רשותך

שכל הענין  ובעצם יוצא    .היינו בבני אדם שאינם ישראל  'מדבר'ב

אדם    , כי כל ולא בשבילנו  בשביל התיקון של אותם הגויםהזה הוא  

  ולכן   כמה עבדים בודדים, ובטח שלא סכום כזה,   ונורמלי מספיק ל

ח חי  ומם צומשכל הד,  נמצא  .יהודי זה מתקן אותםזה שהם ישמשו  

  .שבהם  עלות את הקדושההכדי ל  יהודיהבאמת לשימוש  הם  מדבר,  

 ע"י אכילה מבררים את ל"ב שמות אלהי"ם שבלועים במאכל 

  ותטוחנ  שהן  שיניים,  (32)ל"ב    בפה  יש לךונחזור לענין האכילה,  י.  

ז"ל    כוונות  םמה   .כלו את הא פרק את  אתה מש  ?אכילהבהאר"י 

הבלו במאכלעהאותיות  האותיות  ו  , ות  זה  המזון  עיקר  באמת 

לו את שלמות לשון הקודשולכן    שבו,הקדושות   שהוא    ,מי שיש 

ה את  ומ  שנים'תיקן  : רבינואומר    אזי  ,כאמור  'תרגום  אחדקרא 

ל  " כָּ וְׂ ִתיָּּתֹו  ּוש ְׂ תֹו  אֹוִתיֹּות ֲאִכילָּ הָּ צּות  נֹוצְׂ ֵמִהתְׂ א  ֶאּלָּ ֵאינֹו  יו,  ֲענּוגָּ ּתַ

ִתיָּּה ּוש ְׂ ה  ֲאִכילָּ ּבַ ֶ ִחיַנת:    ש  בְׂ יַטב ִלּבוֹ "ּבִ ַויִּ ּתְׂ  ַויֵּש ְׂ יַטב "  ",ַויּאַכל   " ִלּבוֹ   ַויִּ

ל ל  ֶ ש  אֹוִתיֹּות  הָּ צּות  נֹוצְׂ ִהתְׂ ִחיַנת  ּבְׂ נּו  ה    'ֱאלִקים 'ב  "ַהיְׂ ַמֲעש ֵ ּבְׂ ֶ ש 

יֵּש   ֶ ית ש  ֵראש ִ ר בְׂ בָּ ל ּדָּ כָּ    ".ּבְׂ

שם אלוקים   מקומות שנזכר  בל"  מונה  ,לספר יצירה  ופירושב  "קהרמ

ב  "הן בבחינת ל  ,ב אלוקים במעשה בראשית"הל  .במעשה בראשית
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יצירה)  חכמהנתיבות   ספר  ודבר ב  ותובשלמ  ןהש   ,(תחילת  דבר  כל 

בראשיתמ בל  ,המעשה  אוכל  כשאתה  השיניים "וממילא  יש  )  ,ב 

  , טחינת המאכלשל    הבחינה  זה  ,יניים(ש  ב" שלמות כשיש לאדם את כל הל

כדי שהתענוג    כל,להפריד את האותיות שנמצאים במא   שפירושו

שאתה נהנה    מאכלכל  עד ש  ,שם  שלך יהיה מהאותיות שנמצאים

  במאכל. ובשותלאתה נהנה מהאותיות שמ ,ממנו

 החילוק בין עבודת האבות הקדושים לבין העבודה אחר מתן תורה

האבות  לבין העבודה של    נו,בין העבודה שלזה ההבדל  ובעצם  יא.  

תורה    ,הקדושים מתן  העבודה  קודם  עבודות   היתהעיקר  לעשות 

רויעקב אבינו    ,גשמיות צריך להיות  צעהיה  וה  צל את יפ  ואהאן, 

שבזה    :( ב רס   )ויצא כתוב בזוהר הקדוש    .וכו'  מים ה  תים בשקתו הטהר

ח לֹו ַיֲעקֹב "  )בראשית ל, לז(כמו שכתוב   ,ים הטאת הר פיצל שיעקב ּקַ ַויִּ

ן  בָּ ַהּלָּ ֹף  ש  נֹות ַמחְׂ בָּ לֹות לְׂ צָּ ּפְׂ ֵהן  ּבָּ ל  ַפּצֵ ַויְׂ מֹון  ַערְׂ וְׂ לּוז  וְׂ ֶנה ַלח  ִלבְׂ ל  ַמּקַ

לֹות קְׂ ר ַעל ַהּמַ ֶ בחי הר"ן  )כמובא בש   ת תפיליןו מצ  בזה הוא קיים  -"  ֲאש 

פרשיות  את  היה כותב    יעקבאם  )כי    ,תפילין  ולא הי  ליעקב  שהרי  ,ח"ב כ"ב(

ה  , וז עדיין לא היה  וזה  ,ציאת מצרים י בתפילין כתוב  שהרי    ,ות פסול שלנו הם  התפילין  

את    קייםהיה חייב לאבינו    יעקבממילא  ו.  (היה חס ושלום שקר באותו זמן 

ִטים "  )שם, לח(תפילין ע"י    תמצוו  ֳרהָּ ּבָּ ל  ּצֵ ּפִ ר  ֶ ֲאש  לֹות  קְׂ ַהּמַ ֶאת  ג  ַויַּּצֵ

קֲ  ש ִ ִיםּבְׂ    ."תֹות ַהּמָּ

כל הקדושה של עולם   עכשיו אחרי מתן תורה  בעומק.  זהאת    ריסבונ

וכל דבר ודבר שבעולם שאתה רוצה   ,ובשת בעשרת הדיברותלמ

ת הקדושה שנמצאים בו לשורשם יצוצו עלות את נהלו ,לקדש אותו

אבל קודם מתן תורה    .ע"י תורה ותפילהעושים זאת בקלות    ,העליון

  ,מאמרות שבהם נברא העולם עשרהובשת ב למ היתהכל הקדושה 

תורה וכי ניתנה  לא  שעדיין  ל   ,ון  צריך    ההי  ,בירורים  עשותכדי 

  , כלום  שיגאי אפשר לה  עדיהןבלו  ,דוקא יות  משגלעשות עבודות  

עבדוהולכן   הקדושים  גשמיות  אבות  את כ   ,בעבודות  לעשות  די 

  .והבירורים התיקונים

 שלו 'הת עבודזו היתה ו 'ספר יצירה'אברהם אבינו חיבר 

בינינו לבין האבות הקדושים מבחינת    (שהוא לטובתנו) מה ההבדל  ויב.  

תורה  העבודה?   לומדים  השםועושכשאנחנו  עבודת  ברמ"ח   ,ים 

ושס  עשה  תעשהמצוו  "המצוות  לא  את    פועל  זה  ,ת  להעלות 

לעומת    זה נעשה.גם בלי שנדע כיצד   ,הקדושה שנמצאת בכל דבר

ה מתוך  קדוש  לא יכלו לברר  ,זאת אדם הראשון והאבות הקדושים

הבדל בין אברהם אבינו   יש  . ז"אבלי לדעת מה הם עושים  הגשמיות

עשו את  שהם    , אפילונושעשה פעולות גשמיות לבין סתם גוי בזמ

הספר שזה    ,אברהם אבינו חיבר ספר יצירה  ולמה?  .עבודהה  האות 

היתה  עבודת השם    .בזמן אברהם  היתהש   'לעבודת ה  העיקרי ששייך

את הקשר בין  בא להסביר    'ספר יצירהכי '  ,'ספר יצירה'בדרך של  

   ו.כל דבר גשמי לבין האותיות הקדושות שמרכיבות אות

לייצספר   אותיות  הכ"ב  כל  את  קבוצה    ,קבוצות  שלושרה מחלק 

  הספירות העליונות.   'בינה '  'חכמה '  'כתר' ראשונה שהיא נמצאת ב

אמ   לוששהם  ו ביותר   שהן)א',מ',ש'(  ש  "אותיות  הגבוהות  האותיות 

הכתר    הן  ,בא"ב השניה  ן.המוחיוכנגד  אותיות הם    :הקבוצה 

  הש ודג   : )שלכל אות יש שתי צורות   "ת,רכפד  " בג  נקראותשבצליל  הכפולות  

הס  ןוה   (ורפויה הבניפכנגד  של  נה"י  ן,ירות   ,גבורהחסד,    -  חג"ת 

שלישית,  ויש    .ותלכמ  ,יסוד   ,ודה  ,נצח  ,תפארת י"ב   אתקבוצה 

כנגד והם    ' ק'.צ'  ע'  ס'  נ'  ל '  יה' ו' ז' ח' ט'    שהן:פשוטות  האותיות  ה

   .ירותהספ עשרשזה מתחת   ,אלכסוןולי הגבי"ב שבטים כנגד י"ב 

ה כל ש ענ   ואיך  אומסביר כל אות באיזה סוג צירוף ה  'ספר יצירה'

כשיש    .דבר מאו ז  ,וקטעם מת  במאכללמשל  מגיע    , מסוימת  תה 

וכן המרקם והרכות של    ,אחרת  אות מסוימתמהטעם המלוח מגיע  ו

 לפי תבונן בו  ת אם  ו   מגיע מהאותיות,וכן הצבעים של האוכל    האוכל

יצירה לאותיות   ,ספר  אותו  לפרק  יכול  על    .אתה  כשתסתכל 

והפריכות    ,שייך לאות הזאת   המתוקשאתה יכול לראות    ,אבטיח

לאות   שייך  שבו    הזאת,שלו  מאותיות והמים  מגיעים  והצבע שלו 

אוכלכש   לכן ו  .הקודש היה  אבינו  אותיות ב   תבונןמ   היה  ,אברהם 

את    אוכל,שב הקב"ה  ברא  שמהם  האותיות  את  מכוון  היה  והוא 

 ניתנה לנואבל היות ש  ,אבל אנחנו לא במדרגה הזאת   .הזה  מאכלה

אפילו   ,שכל הפעולות האלה נעשות מאליהם  נועוזר ל  זה,  התורה

זה ההבדל בין ו  .בלי שאתה יודע לעשות את הכוונה שצריך לכוון

של    שלנו  תורהה העבודה  עבודת   אמנם  היתהש   האבות,לבין 

שלהם כל דבר לקדושה   שכלאבל הם ידעו לכוון ולקשר ב ,גשמית

  לעומת התורה שהבירור נעשה מאליו. .ששייכת בו

 ימו האבות קיכמו של התורה ש העבודהרבינו השיג את 

 חזר מארץ ישראל  רבינושכש  (כ"ב   אותב  " ח)ן  "רהבחיי מו  מסופריג.  

  כשהוא ו   ,םהספינה שלכשנסע ב  ליםעא בדרך ע"י הישמ  ההוא נשב 

  תליטלא יהיה לו   ושם  .הוא הבין שרוצים למכור אותו לעבד  הנשב

מתי שבת ומתי יום טוב, כל  ואפילו לא ידע    וספרי לימוד,תפילין  ו

וכו'.   ואתרוג  יהיה לו לולב  יעבוד את  ו שכן שלא  כן איך הוא  אם 

העבודה    את  בדעתו להשיגהתבונן    או ה   ?רבינואז מה עשה    ?הקב"ה

הקדושים האבות  מתוך    היתההיא  ש  ,של  ה'  את  עבודה  לעבות 

אני יכול לעבוד    כו"םאם אהיה נשבה בין הע גם    וכיון שכן,  ,גשמית

 .כמו שעבדו האבות הקדושיםואת הקב"ה מתוך העבודה גשמית  

אם    גםש   ,השיג את עבודת השם של האבות הקדושים  רבינוככה  ו

ג"כ יוכל מתי כיפור  ו  ,לא ידע מתי שבתו  ,טלית ותפילין  ולא יהיה ל

, הוא  הקדושים  האבות  המיוחד בעבודת השם שלו  .לעבוד את ה'

שמהם  שהם ידעו לחבר בין כל דבר גשמי לאותיות    כמו שהסברנו,

 .ספר יצירה על פינברא כל דבר 

מי שיש שואומר  איזה בחינה בזה ששייכת גם לנו,  מבאר    רבינווכאן  

ר שהוא מגביר ע"י לימוד תורתו כלומ ,ו את שלמות לשון הקודשל

הקודש לשון  לו  ,את  שיש  כזה  הלשון  כ  באופן  מתוך  לברר  ח 

 והשתיה שלוה  האכילאז כל    ,ת ששם נמצאים כל הבירוריםארמיה

הו זה מההת   ,ונוגים שלתעכל  הוצצות  נהכול  מסביר ו   .אותיותשל 

ִלּבֹו"    :עוד  רבינו יַטב  "ַויִּ ֶזהּו  תּוב   - וְׂ ּכָּ ֶ ש  מֹו  ּכְׂ 'אֹור',  א  ֶאּלָּ 'טֹוב'  ֵאין 

ית א, ד(   ֵראש ִ יַטב )ּבְׂ ּתְׂ ַויִּ ֶזהּו "ַויֹּאַכל ַויֵּש ְׂ י טֹוב". וְׂ אֹור ּכִ א ֱאלִֹקים ֶאת הָּ "ַויַּרְׂ

ל    ִלּבֹו", ֶ ש  אֹוִתיֹּות  צּות הָּ נֹוצְׂ ִהתְׂ וְׂ ַרת  ֵמֶהאָּ ִתיָּּתֹו,  ּוש ְׂ תֹו  ֲאִכילָּ ה  תָּ יְׂ הָּ ֶ ש 

אֹוֵכל.   ֶ תֹו ש  ֻעּדָּ סְׂ ּבִ ֶ יַטב   :ביא את הזוהרמ  רבינוול"ב ֱאלִֹקים ש  ֶזה "ַויִּ וְׂ
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זֹון  -ִלּבֹו"   ת ַהּמָּ ּכַ רְׂ ה ה, טו(   ֶזה ּבִ ֵהל ח"ב ריח. רּות ַרּבָּ תֹו   )זַֹהר ַויַּקְׂ ה ֲאִכילָּ תָּ יְׂ הָּ ֶ ש 

זֶּהּו   ֶ ִתיָּּה, ש  ה ּוש ְׂ ֲאִכילָּ הָּ יֵּש  ּבְׂ ֶ אֹוִתיֹּות ש  צּות הָּ נֹוצְׂ ִתיָּּתֹו ֵמִהתְׂ ִחיַנת  ּוש ְׂ ּבְׂ

ֵדי  , ַעל יְׂ ֹון ַהּקֶֹדש  ש  ֵלמּות לְׂ ֵדי ש ְׂ ֵרךְׂ ַעל יְׂ ּבָּ זֹון ִנתְׂ י ַהּמָּ זֹון, ּכִ ת ַהּמָּ ּכַ רְׂ ּבִ

ִריִכין  צְׂ ם  ָּ ּוִמש ּ ר,  בָּ ּדָּ ל  כָּ ּבְׂ יֵּש   ֶ ש  אֹוִתיֹּות  הָּ ֶאת  ִאיִרין  ּומְׂ ִרין  עֹורְׂ ּמְׂ ֶ ש 

ֲענוּ  ר ַהּתַ אָּ ִתיָּּה ּוש ְׂ ה ּוש ְׂ ֲאִכילָּ ר הָּ יֶה ִעּקַ הְׂ ּתִ ֶ    ".ִגים ש 

 שזה לא עבירה הניסיון הכי גדול כשהיצר הרע מראה 

בגמרא בסנהדרין    כמובא  ,בועז היה שלמות אות ברית קודשליד.  

כלומר שבועז עמד  ".ענוותנותו של בועז ותוקפו של יוסף "   (טי סוף דף )

יוסף כי ל  ולמה?  .יוסף הצדיקמאפילו    )בסיפור עם רות(  בניסיון יותר גדול

ואצל   ,זה איסור ברורש  אשת איש  שהיא  ,ול  הצדיק היה דבר שעזר

כביכול היה ו  ,היה הגואל שלההוא  היא היתה פנויה, וטהורה, ובועז  

המורה '  ,השטח האפור  ?רותיעבבתמיד  שלנו  הבעיה  היתר.  בה  לו  

ניסיון   כמעט אין  אחדאף  ל  ,אסורודאי    אבל אשת איש זה  .'תרהי

כשיש    ניסיון,מתי מתחיל    אסור,זה כולם יודעים שכי    ,לאכול חזיר

היתר 'לך   אוכלשלמשל    בדבר,  'מורה  ברור  מביאים  מה   ולא 

  , 'מורה היתר'יש לך קצת  כשו   ,חלק גלאטאם הכל  ה הכשרות שלו,  

 .קשה ניסיון האז כולם אוכלים וכו',  ש

היה לו   . ולכןבמהוהיא היתה י  ,טהורהו  פנויה  היתהבועז רות  אצל  

)בפרט  בועז  לקשה מאוד  ניסיון  היה    וזה  .לו  מותרת  מורה היתר שהיא

ה "  :יג(  )רות ג,? אומר לרות מה עושה בועזו  שהוא היה בלי אשה( לָּ יְׂ ִליִני ַהּלַ

ֹנִכי ַחי    ... יךְׂ אָּ ּתִ ַאלְׂ ִבי ַעד ַהּבֶֹקר  ה'ּוגְׂ כְׂ ויש מרבותינו  אומר רש"י:  ,  "ש ִ

א ואתה פנוי והיא פנויה ב  ,אמרו ליצרו נשבע שהיה יצרו מקטרגו

נישואין  ,עליה ידי  על  אלא  עליה  יבא  שלא  נשבע  .ונשבע   בועז 

  בועז וכך    ה,שאסור לעבור על שבועה  הרע מודליצרו כי גם היצר  

אצל    כתובשהרי    .מיוסףניסיון  יותר  בחינה בבועז של  היה  לכן  ו  .צלינ

ח(בועז   ג,  ה  "  )רות  ָּ ִאש ּ ִהּנֵה  וְׂ ֵפת  ּלָּ ַויִּ ִאיש   הָּ ַויֱֶּחַרד  ה  לָּ יְׂ ַהּלַ ֲחִצי  ּבַ ִהי  ַויְׂ

יו לֹתָּ ּגְׂ ַמרְׂ ֶֹכֶבת  יוסף  ו  ",ש  והניסיון של   ,במיטה  היתהלא  היא  אצל 

זה שבועז זכה לשמירת אות ברית ש  רבינו אומר    .בועז היה יותר גדול

מתבטאת ע"י ש  ,לשון הקודשלמות  ש זכה  עי"ז    , שלמות  וקודש בכז

ַויֹּאַכל ּבַֹעז "ו:  כתוב אצללכן  ו  ,הכוח של שמירת הברית של האדם 

יַטב ִלּבוֹ  ּתְׂ ַויִּ בירך    –"  ליבו  "וייטב  זהמה  אבל    ,הוא אכל ושתה  ",ַויֵּש ְׂ

המזון שבמעשה  שמות  הל"ב  אצלו  וצצו  נהת  .ברכת  אלוקים 

חכמה( בראשית   נתיבות  האור    ,)ל"ב  לו  דוהתנוצץ  בכל   ,רבשיש 

   .אכילה הוא בירך ברכת המזוןה ותיות של אומה

 ברכת המזון נעשית מהאותיות שנבררו מתוך האכילה 

בברכת המזון    ?מה זה ברכת המזון אמיתית  ,עכשיו אנחנו מביניםטו.  

מכחאתה   שאכלת  אומר   ךמבראתה    הםב  ,באכילתך  האותיות 

המזון, הזאתלא    וחנ אנ  ברכת  לפחות    ,בדרגה  זה    נדעאבל  מה 

המזון ברכת  בשינייםו  אכלתי  ,ברכת המזון  ולעסתי  את  ,  פוררתי 

עכשיו האותיות ו  ,הפרדתי את האותיותו  ,חתיכות קטנותלהאוכל  

י" :)תהלים מ, ט(  , כמ"שאצלי ותמצאנ תֹוךְׂ ֵמעָּ ךָּ ּבְׂ תְׂ תֹורָּ אבל אתה  ",וְׂ

  ,שאיר אותם בבטן שלךא להול  ,צריך להעלות אותם חזרה למעלה

  זון.ברכת המ אז אתה מברךו

ֶאת  " ּתָּ  ּוֵבַרכְׂ ּתָּ  עְׂ בָּ ש ָּ וְׂ ּתָּ  ַכלְׂ אָּ הברכה   דוקאלמה    -  "יךָּ קֶ ֱאלֹ   ה'וְׂ

מדאורייתאש האכילה  היא  ? אחרי  אחרי   מפני  :התשובה  שרק 

ךָּ  "בבחינת    ,ברכת המזון אצלך  לאכילה יש את האותיות ש תְׂ תֹורָּ וְׂ

י  תֹוךְׂ ֵמעָּ וכל שאני  אות עדיין נמצאים בהאותילפני שאכלת  אבל    "ּבְׂ

לאכול לאו   צריך  להגיע  אותם רק  ו  שבו,  תיותכדי  מעלה  אני  אז 

  .אל ה' ית' בברכה חזרה

 קדושה יכול לשבוע בכזית וכביצה כל בכוונה אם אדם או

לא    יךא  :שהקב"ה ענה למלאכים  אומרת  (ב )כ ע"ות  ברכ  א גמרהטז.  

לישראל  אשא "שבתורה    ,פנים  ּתָּ כתוב:  ּוֵבַרכְׂ ּתָּ  עְׂ בָּ ש ָּ וְׂ ּתָּ  ַכלְׂ אָּ   ",וְׂ

ישראלאילו  ו על  מברכים    עם  המזון  ברכת    .כביצהוכזית  כבר 

, אולי תע בשהרי לא  וכביצה,  אתה מברך על כזית  ולכאורה למה  

כדי שתהיה ברכה מהתורה יותר  מו  עדיף שתאכל   .דרבנןלא רק 

הרע'  ושז   (ז מ"  התור )ליקו"מ    רבינו  אומר היצר  לאדמואש  'טענת    ם ר 

  .כדי שתוכל לברר ע',בשתו  לעתבו כל את '

 , ולא מהאוכל עצמו,האותיות מ  היאהיא שהשביעה    אבל האמת 

יש מספיק אותיות   ביצהכבית וכזבכי   ,לא צריך לאכול הרבה  ולכן

אוכל    הואש   ,וממילא אדם שאוכל עם הכוונה הזאת  בע,כדי שתש

וניצוצות הקדושה יכול    שבמזון,  כדי לברר את האותיות  אז אתה 

במעט מדאורייתא גם  ו  , לשבוע  תהיה  כזית ב  אפילו  הברכה שלך 

וכך תפסת את החבל בשני ראשים, אתה מברך אפילו על  . יצהבוכ

זה הקב"ה אומר כן מצד  לכזית וכביצה שאין בזה שיעור שביעה, ו

רווח של ברכה פנים לישראל. אבל באמת יש בזה גם    שהוא נושא

ולברר את הא מי שזוכה לאכול  כי  מהאכילה ותיות  מדאורייתא, 

 שלו, הוא זוכה גם לשביעה בשיעור הזה.  

)דף קנג:(,  הזה בפרשת תרומה  הענין  כל  הזוהר את  וכמו שאומר 

ַמר,  וז"ל:   אָּ י ִחיָּּיא וְׂ ַתח ַרּבִ ּתָּ ֶאת "ּפָּ ּתָּ ּוֵבַרכְׂ עְׂ בָּ שָּ ּתָּ וְׂ ַכלְׂ אָּ   " ' ֱאלֶֹהיךָּ הוְׂ

יִ  א, וְׂ עָּ בְׂ ש ַ ש  לְׂ ר נָּ ִכיל ּבַ א אָּ ִכי ַעד לָּ גֹו'. וְׂ ֵרךְׂ ֵליּה  וְׂ בָּ א יְׂ ִריֵסיּה, לָּ ֵלי ּכְׂ מְׂ תְׂ

ִריךְׂ הּוא,   א ּבְׂ ש ָּ קּודְׂ ַמאי נֹוִקים  לְׂ ּתָּ "ּבְׂ עְׂ בָּ שָּ ּתָּ וְׂ ַכלְׂ אָּ ַתר  " וְׂ ּתָּ ", ּובָּ .  "ּוֵבַרכְׂ

 ָּ ִיש  ֵליּה, וְׂ עּוֵתיּה ִאיהּו עָּ ַזִית, ּורְׂ א ּכְׂ ש  ֶאּלָּ ר נָּ א יֵיכּול ּבַ א ֲאִפיּלּו לָּ ֵוי ֶאּלָּ

ֵרי. א ִאקְׂ עָּ בְׂ ֵליּה, ש ָּ ֵמיכְׂ א ּדְׂ רָּ א ִעקָּ לָּ ַההּוא ֵמיכְׂ ּלֹא  )תרגום:    ֵליּה לְׂ ֶ ִכי ַעד ש  וְׂ

רּוךְׂ הּוא?!   דֹוש  ּבָּ ֵרךְׂ ֶאת ַהּקָּ בָּ ֵרסֹו לֹא יְׂ א כְׂ ַמּלֵ ִתתְׂ ה וְׂ עָּ בְׂ ש ָּ ם לְׂ דָּ ּמֶ   ךְׂ ם ּכָּ ִא אֹוֵכל אָּ ֵאר  ּבַ בָּ ה נְׂ

ּתָּ " עְׂ בָּ ש ָּ ּתָּ וְׂ ַכלְׂ אָּ ךְׂ  " וְׂ ַאַחר ּכָּ ּתָּ " , וְׂ יו,  " ּוֵבַרכְׂ לָּ צֹונֹו עָּ זִַּית, ּורְׂ א ּכַ ם ֶאּלָּ דָּ א ֲאִפּלּו לֹא ֹיאַכל אָּ ? ֶאּלָּ

לֹו  ר ַמֲאכָּ ל ִעּקַ ֲאכָּ ים ֶאת אֹותֹו ַהּמַ יָּש ִ ה  -וְׂ עָּ בְׂ א ש ָּ רָּ  (. ִנקְׂ

 שבעים שריםהתחת ארץ ישראל שונה מכל העולם שאינה 

 נוהגת רק   שברכת המזון  למה בפסוקים משמעעוד    שאלנומה  ויז.  

וזה לא נכון כי מצות עשה לברך   ?חוץ לארץב  ולאבארץ ישראל  

לארץ בחוץ  גם  מדאורייתא  המזון  אכן  ברכת  זה  גם.  אותה   כאן 

ר  "  : יב(  יא, דברים  )   פרשתנובהמשך    בפסוק  כתוב  , תשובה ֶ   ה'ֶאֶרץ ֲאש 

ֵעיֵני  קֶ ֱאלֹ  ִמיד  ּתָּ ּה  ֹאתָּ ּדֵֹרש   ַעד קֶ ֱאלֹ   ה'יךָּ  וְׂ נָּה  ָּ ַהש ּ ית  ֵמֵרש ִ ּה  ּבָּ יךָּ 

ה  נָּ ָּ אלוהיך    'הכי    ,ארץ ישראל היא שונה מכל הארצות  ,"ַאֲחִרית ש 

אינו  הקב"ה  את כל הארצות  וכי    :שואל  רש"י  .תמיד  דורש אותה

שש  ומשיב  ?דורש הדרישה  ישראל את  דורש  הוא  מתוך  ארץ 

   .נדרשים גם שאר ארצות
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ר  "  )ע' ברבינו בחיי(וביאור עומק הדברים   ֶ הּ קֶ ֱאלֹ   ה'ֶאֶרץ ֲאש   יךָּ ּדֵֹרש  ֹאתָּ

אינה תחת שליטת    -וגו'"   ישראל  אומות    לש  ריםשבעים שארץ 

שליטתו של הקב"ה   היא ישר תחת  אאל  )כמו בשאר הארצות(,העולם  

התערבות   שרים.בלי  שבמ וכן    השבעים  ארץ   אכל האותיות  של 

ישירות מהק הם מגיעות  ה ב"ה  ישראל   שבעיםבלי התערבות של 

של    ,ריםש האותיות  זאת  דרך  ע  בחו"ל,  מאכלהלעומת  וברים 

  .איזה פגם ןהויש ב ,של אומות העולם שרים שבעיםה

בגמרא   ק)כתוב  שגר  "   (י: כתובות  מי  כעובד  -בחוץכל  נחשב  לארץ 

ה ישיר  השגחה  שרק בארץ ישראל אנחנו תחת  מכיון  ",עבודה זרה 

 שבעיםהקב"ה לעומת זאת בכל העולם נמצא תחת ממשלת ה  של

מאכלים  ההאותיות של    ח"ו,  בחינה של עבודה זרה  זה  ולכן  ,ריםש

מאכלים של ארץ הותיות של  אמה  ,בחוץ לארץ הם פחות בקדושה 

טוול  ,ישראל מאוד  לאכול  כן  ארץ  מב  וטוב  מ ישראל  וא בילא 

 מוכרים לחו"ל,ה הטובה שלנו  טיאת הח  ?אבל מה לעשות  .מחו"ל

מאמריקה  ו חיטה  זה    ,חבלולוקחים  הטובה  האכילה    דוקא עיקר 

ישראלמהד בארץ  להם  כי    ,ברים שגדלים  הקדושה, יש  לכן  ו  את 

שברכת  דוקא מדבר  הפסוק  ואכלת  "מדאורייתא    ןהמזו  פשט 

כי כל ברכת המזון    ,על מה שגדל בארץ ישראל זה    ", ברכתות  עבשו

נוצרת מתוך האותיות שבמאכל שביררת תוך כדי  שאחרי האכילה  

ארץ בל  גדמאכל שמזה    כראוילעשות את הברכה    אהאכילה וממיל

בלי התערבות   השי"תמישירות  זה אותיות נקיות שירדו  כי  ישראל  

 שרים.   שבעיםה

 כיצד אפשר לומר בחינת 'קשה' כלפי הקב"ה?

  לבאר את אחת   ,שלב עוד הרבה יותר גבוה  דו עעכשיו נגיע ליח.  

ותיו של נקשים מזו "  :)דף קיח.(בגמ' בפסחים    כתוב  . הגמרות הכי קשות

הרי לפני    ,להבין את הגמרא  ולכאורה קשה  ",אדם כקריעת ים סוף

   ?הקב"ה שום דבר לא קשה

  וז"ל:   (. חדף רי "ב  ח   קהלוי )הזוהר הקדוש  וכדי לתרץ זאת נקדים את דברי  

י ק" ה ַקּמֵ ֶ ש  זֹונָּא ִאיהּו קָּ מְׂ ִגין ּדִ ִכיל    ב"הּבְׂ ש  אָּ ַבר נָּ ן ּדְׂ ֵכיוָּ ר, וְׂ ַההּוא ֲאתָּ

ין   ִמּלִ ֵמִאיּנּון  ֲהֵני  ִאתְׂ וְׂ א,  קָּ ַסּלְׂ א  תָּ כָּ רְׂ ּבִ ַהִהיא   . ֵרךְׂ בָּ מְׂ א  קָּ וְׂ ֵתי,  ָּ ש  וְׂ

א ֵעיּלָּ ּוִמּלְׂ א  ּתָּ ִמּתַ א  זֹונָּ ִמּמְׂ ֲהֵני  ִאתְׂ ּדְׂ ַכח  ּתְׂ ִאש ְׂ וְׂ ִקין,  ַסלְׂ ּדְׂ א  עָּ בְׂ ש ַ   ".ּדְׂ

ֵני    תרגום: ) ה ִלפְׂ ש ֶ זֹון הּוא קָּ ַהּמָּ ֶ ּום ש  ּה  הקב"ה ִמש ּ , אֹותָּ ֵרךְׂ בָּ ּומְׂ ֹוֶתה  ש  ם אֹוֵכל וְׂ דָּ אָּ ן ש ֶ ֵכיוָּ וְׂ  ,

ש ּ  ל  ש ֶ ִרים  בָּ ּדְׂ ם  ֵמאֹותָּ ֶנֱהֶנה  וְׂ ה,  עֹולָּ ה  כָּ רָּ ה  ּבְׂ ּטָּ ִמּמַ זֹון  ַהּמָּ ִמן  ּנֱֶהִנים  ֶ ש  א  צָּ ִנמְׂ וְׂ עֹוִלים,  ֶ ש  ַבע 

ה לָּ ַמעְׂ   יםנהנירות העליונות  פכל הס  ,מברךאוכל ו   דםשאכ  ,יוצא  .(" ּוִמלְׂ

  .מהברכה של המזון שאתה אוכל

 ר ותפארת כת, ביאור בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלא

דף  )יש גמרא מאוד מפורסמת במועד קטן    :סביר את זה יותרניט.  

ומז,  בני"  :אומרתש  ( .ח כ בזכות וחיי  לא  אלא    אתלי  אני  מילתא 

הם לא    )פרנסה(כלומר שבנים, חיים, ומזונות    זלא תליא מלתא".במ

אלא בזכות  ב  תלויים  בהמזל  של    הענין  .מזלתלוי  גמרא שכתוב 

 'מזל'אלא    ,מזלאדם  זה לא מה שאנחנו קוראים מזל שיש ל  ,זוהרוב

גה של הנהויש    ',כתר 'יש הנהגה של ספירת ה  ,זה דבר גבוה מאוד

ה'   ההבדלמה    '.תפארת' ספירת   ספירת  ספירת  'כתרבין   לבין 

   '?תפארתה' 

 .רותיספ   עשרציל את הא את העולם הקב"ה ה  היגשכדי להנ  ועיד

  . צופיםפר  חמישה  ם בחינתהם גשהעשר ספירות    "לז   י"ארה  אומר

אחר   'כתר'. בשהם    -  'ריך 'א  'תיק'ע הפרצוף הגבוה ביותר זה פרצוף  

  ,'ינה'בפרצוף אימא שב   ',חכמה'א בהו ש   'אבא'  פרצוףאת  כך יש  

  חסד,   :רותספי  ששכולל את הש  -  "זעיר אנפין"הפרצוף הרביעי הוא  

את    .יסוד  ,ודה  ,נצח  ,תפארת  ,גבורה שזויש  החמישי   והפרצוף 

   '. ותלכמה'ספירת    -  דז"א'  באנוק'נה הקדושה שנקרא בקבלה  יהשכ

פרצוףההבדל   הספישהיא    'עתיק'   בין  של   לבין  'כתר' רת  הנהגה 

  לתא מ   אלית  אבזכות"  ביןזה ההבדל    ,אנפין'  ירעז'   תספירת התפאר 

התפארת  ."זלאמל 'בזכותא',    ספירת  אתה אם  זה  זכות  לך  יש 

  או יש לך  אם  דנים אותך    לכןו  ,אין לך זכות אתה לא מקבל  ,מקבל

  נמצא איפה    ,"מאזני צדק"  ו'פתח אליהכתוב ב'  .זכות לקבלאין לך  

התפארתפסב  'צדק  אזנימ'ה במשפט ש  ,ירת  הזמן  כל  האדם  שם 

  א תלי  אלא בזכות   וניומז  יבני חי"  וזה ו  . לא מגיע  או   מגיע לוהאם  

במזלא תלמ אלא  מהמקום    -"  א,  מגיעים  לא  זכות,שהם  של   ל 

   לא'. מז'מאלא הם   ,תלוי בזכויות שלך  הכלשם  ירת התפארת שפס

ה'זקן'.מה   בחינת  זה  'מזלא'?  שנקרא  זה  מה  בו  בכוונות    שיש 

י"ג מידות  באומרים  אנו    ה". מה הביאור?נק"ו  "נוצר " איחוד    "ויעבור"

  , נוצר חסדואמת,    ,ורב חסד  ,רך אפייםארחום וחנון    לא"  :של רחמים

  ' נקה'ו   'וצר'נ  שלמידות  ה  ".ונקה  טאהחופשע  ו  ,נושא עוון  ,לאלפים

 החיצוניזה החלק    'נוצר '   ,'קדישא   נאק יד'   -זקן הקדוש  עוסקים בהם  

ש הזקן  מהפניםשל  ללמטה  יורד  מזל ו  ,ומתמשך  נקרא  של   אזה 

זה    ,זקן שצמוד לגוףמהפנים ללמטה ב  שיורדהחלק הפנימי  ו  '.וצר 'נ

'נזקן  ב יחוד  ה  ה'.ונק'נקרא   זה  'וצרבין  זכר    ל'נקה',  יחוד של  כמו 

עצמו הזקן  בתוך  השפע  ,ונקבה  יורד  זה  הקדוש    . וע"י  הזוהר  ולכן 

כי    ,בנטיעות וכו'  זה כמקצץ  , כל כך מזהירים לא לקצץ בזקן  י"ארהו

ִרי ֶאֱחֶזה  "  )איוב יט, כו(וכמו שכתוב    ,מעהללבאמת האדם דומה   ש ָּ ּוִמּבְׂ

עכשיו  ו  .ל השפע לאדםכ  נוזל ויורד  -  זלא'מ 'ועל ידי הזקן ה  ",ֱאלֹוהַּ 

הפרנסה  ו  החייםו  ,הבנים  -  "ומזוני  "בני, חיי,  .ט בגמראפשנבין את ה

 .גבוה מאוד  מקום  שזהזלא,  אלא במ,  בזכותתלויים  לא  ,  של האדם

 קה שהיה לי עם מו"ר ר' שמואל אויערבאך זצ"ל בענין נוצר ונמעשה 

  רבי מורי ורבי  םעשהיה לי ספר סיפור נכ. קודם שנמשיך בענין הזה 

 "הוהיה בינינו ב,  אצלו הרבה שניםשלמדתי    זצ"ל  ירבךישמואל או

 ואיזו תקופה לכתוב את השיעורים של  כיתיז   גם  מאוד טוב,קשר  

במחשב  ול אותם  הספר  וסדר  יצא  באמת  שמואל'  מזה  על 'דרכי 

הראשוןהא מסכת   כך    .לות  נפגש  תינהתחת שאחרי  אחר   נולא 

הילד   נולדעד שחיכינו  היה כמה שנים ש,  לעתים רחוקות  רק,  הרבה

מעלות  'כמה בחורים בישיבה בעל  אני והחברים,  ו לב  נשמ . והראשון

שמתעכב להם הילדים יותר מאשר חברים שלנו בישיבות    ',ה רוהת

 מה הסיבה? תבוננו וה  .אחרות

משגיח ה   גם  הוא היה  ר' שמואל  ראש ישיבההעלות התורה  מבבזמנו  

בענווה  ר' שמאול  כי    ,היבית בפנימאב  ה, ואפילו גם  גם המגיד שיעור

שלו   מעהעצומה  הבחוריםיהיה  את  שהסתובב ו  .ר  היות  ממילא 

גדול   אדם  שבענקיםובינינו  צעירים    ,ענק  בחורים    יל בגואנחנו 
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וכו'  הטיפש יורד  וראש הישיבה  ה  שבאכ  ,עשרה  דרגתו    םרומהיה 

יכולים    חלילהו  לא כיבדנו כראוי את הרב,  לפעמים  ,להעיר אותנו

  .בכבודו של אדם גדול לא נזהרנולהינזק ש

אם יש ש  כדישהוא יברך אותנו    לבקש ממנו  בלר  אלב  ךהבנו שצריו

באמת באתי אליו ו  .שהכל יסתדר בעזרת השם  קפידא,איזה  ח"ו  

, וכשסיפרתי לו והוא מאוד שמח כשבאתי  ',זאת חנוכה ' וזה היה יום  

הוא אמר לי את המשפט הזה שהוא עדיין חרות   על מה אני בא,

זה זה  ב מים  לפעעד עכשיו'?    תא למה לא ב'   :בזכרוני כל כך חזק

אותו רגע , וב כזה  שמואל עם כל הענווה שלו אמר משפט   רבי.  'תלוי

, ובאמת הוא  הזה  אני עד עכשיו חי את הרגע  ,קיבלתי דפיקות לב

   .בירך אותי בשמחה רבה

תי לו אמר   .שואל אותי מה אני לומדר' שמואל    ,תוך כדי שיחתנו

אז הוא שאל ו  .שלמד אותי קצת קבלה,  אבא שלי  אצל  שאני לומד

אצל החסידים    בפרטש  ' זאת חנוכה'של    יוםאותי מה כל כך מיוחד ב

זה    'זאת חנוכהש' אבא  שלמדתי מרב  אמרתי ל.  גדולכל כך    עניןה  ז

צריך    יתי הילא  '  הבנתי : 'ר' שמואל  אמרואז    '. הקנו'   'נוצר ל ' ייחוד ש

היחוד  הדיבור מ וכנראה שבזכות  ,זה הסיפור. מילהעוד להגיד יותר 

וברוך   ,ואלר' שממ  ברכה טובה  קבלל  הזה של 'נוצר' ו'נקה' זכינו

   .זכינו לילדיםשהשם 

  א בזכות  אלומזוני  י  יהרי בני ח  .הקב"ה גילגל את הכל  תראו איךו

במ  אתלי אלא  אות  זלא,מילתא  מביא  הקב"ה  על   נואז   לשיחה 

תורה הקדושה של יחוד יוצר הדיבור מהע"י    ואז  ',ה 'נקו  'נוצר מידות ' 

  גבוה  נמצא  ה'מזלא'  מבחינת 'מזלא'.  למשוך את הברכה   ונקה, זכינו

   .וי בזכות שלךתלזה לא  ,בכתר 'עתיק'ב

 על ידי ברכת המזון זוכים לשפע פרנסה מהכתר

ל זה נחזור לדברי הזוהר הנ"ל, ולענין קשים מזונותיו של אחרי ככא.  

בתורה  מסב  רבינואדם,   של    )ח"א(  ק"היר  בחינה  שזה  ב"ה  וקשיש 

אנפין'פרצוף   בתפארת,זעיר  שהוא  ה'  הקדושה    נהיוהשכ  '  )שהיא 

ב"ה  הוי"ה  שם  ושכינתיה" אחרונה של  קב"ה  יחוד  "לשם  וזה מה שאומרים  ולפ"ז   ,(, 

האדם  מזונקשים  "כשכתוב   של  סוףכותיו  ים  כי   הסיבה  ",קריעת 

התפארת מספירת  מגיעים  לא  בזכות'כי    ,המזונות  א  תלי  אלא 

מ  ,'מלתא  המזונות  מאלא  העליוןגיעים  עתיקא    -  הכתר  פרצוף 

אדם  האת    ןירת התפארת כשצריך לזו פסכלפי  וממילא    ,ממזלא''

תלוי לא  ש  כיוןאבל  .  לא מגיע לוהרבה פעמים    ,לפי הזכויות שלו

ה שמשם אסתימ   אתיקע זה תלוי בכתר העליון    זלא, אלא במ   ,בזכות

ים סוף  גיעה יד, טו(  אומר למשה  ב"השהקכמו    .קריעת  ַמה  "  : )שמות 

עוּ  ִיּסָּ ֵאל וְׂ רָּ ֵני ִיש ְׂ ר ֶאל ּבְׂ ּבֵ י ּדַ ַעק ֵאלָּ צְׂ   א ליתדידי  בלא  מה הפשט?    ",ּתִ

התפארתפבס )  מילתא קב"ה  ירת  תלוי  אלא    ,( בחי'    ובא כמ )   א'עתיק' בזה 

דצניעותא  קעח:   בספרא  "  (תרומה  עוּ ולכן:  ִיּסָּ וְׂ ֵאל  רָּ ִיש ְׂ ֵני  ּבְׂ ֶאל  ר  ּבֵ  כי  ",ּדַ

לכן כשאדם רוצה למשוך   יומין', עתיק'זו שמגיעה עד  היא האמונה  

 , אלא זה באמונה בביטחון שלו  ,לעצמו פרנסה זה לא בזכויות שלו

   .ה'כתר'אתה מגיע עד כי באמונה והביטחון 

ברכתנ עכשיו  ו זה  מה  להבין  בין  מזון.ה  תחיל  שילבנו  הזוהר    ופה 

פרנסה בשפע וות  נזומ אנחנו רוצים    .הקדושים  רבינועם דברי  הקדוש  

הקב"ה מה לעשות אומר  כביכולאבל  בדי  ,  תליא מלתא,    דילא 

זה לא תלוי    ,אדם כקריעת ים סוף  של  נותיושה מזוק  א,עתיקב  אלא

מה פארת, ולכן  הבחינה ששייכת לספירת התשזו    -  בזכויות שלך

   ?לך אני אעשה

 לברך ברכת המזון בכוונהלהתחזק הרבה 

התיקון  כב.   זה  אבל  המזון'הוא  לכל  שכתוב   ידוע  ',ברכת  מה 

הקדושיםבספר בכוונה    ,ים  המזון  ברכת  לברך  זוכה  שאדם  שע"י 

 כים מברעי"ז  ש   ,אי שנזכה לעשות את זה תמידשהלו   הכתב, מתוך  ו

בכוונה המזון  ל   ,ברכת  פרנסהזוכים  של  כי  שפע  שאכלת    יאחר. 

היינו   -אתה מעלה אותם למעלה עד הכתר  ,וביררת את האותיות

יורד אליך    ,ך לאותיות של אכילה שב   ךתברכש ו  ,הא סתימ  אתיקע

היא  המזון ולכן ברכת  ,של ברכת המזון  דזה הסו   .שפע של הפרנסה

 , תפילהה ברכת המזון היא הדבר הגבוה ביותר אפילו מ  .דאורייתא

היא  י  כ המזון  ו   ,דרבנןרק מתפילה  דאורייתא ברכת המזון  ברכת 

רחם ה' יבדבר הזה    דוקאו  ,הדבר הגבוה ביותר שיש לנו בכל יום היא  

 . להיזהר מאוד בברכת המזוןולכן צריך    ,בכוונהמספיק  לא מברכים  

לחשוב את המחשבה הזאת שכל מה   ,כוונה פשוטהאפשר גם לכוון  ו

את כל האותיות   ודעיןובין שלא בי  דעיןשאכלתי וביררתי בין ביו

)תהלים   כמ"ששלי  בתוך המעיים ים עכשיונמצאשהם  ,שיש במאכל

י"  :מ, ט( תֹוךְׂ ֵמעָּ ךָּ ּבְׂ תְׂ תֹורָּ  י מעלה בברכת המזון. כי הנהאותם אנ  ",וְׂ

  ( א )בראשית מט, כ ז את הפסוק"תורה מ ן  "רהמו קוטי ליב  רבינו מסביר 

ֶפר" ש ָּ ֵרי  ִאמְׂ ַהּנֵֹתן  ה  ֻלחָּ ש ְׂ ה  ַאיָּּלָּ ִלי  ּתָּ אֹוֵכל  וז"ל:    ",ַנפְׂ יק  ּדִ ַהּצַ ֶ ש  ּכְׂ

ַֹבע ַנפְׂ  ש  וֹ לְׂ ל ַלה',  וכו'  ש  ַהּלֵ הֹודֹות ּולְׂ ה זֹו, עֹוֵמד לְׂ כַֹח ֲאִכילָּ ר ּבְׂ ֶ ַכֲאש  . וְׂ

ִחיַנת ַיֲעקֹב ֵהם ּבְׂ ֶ ּבּוֵרי ֱאֶמת, ש  ּנּו ּדִ ִאין ִמּמֶ ִחיַנת  וכו'  ֲאַזי יֹוצְׂ ן ּבְׂ ַגם ּכֵ . וְׂ

ֵאל רָּ ִיש ְׂ נוּ ֶאֶרץ  ַמרְׂ אָּ ֶ ש  ֶזהּו  וְׂ ה",    .  לּוחָּ ש ְׂ ה  "ַאיָּּלָּ ִהיא  ֵאל  רָּ ִיש ְׂ ֶאֶרץ  י  ּכִ

"ַהּנֹוֵת  נּו  ַהיְׂ ִהיא  וְׂ ֶ ש  ֵאל,  רָּ ִיש ְׂ ֶאֶרץ  ִחינֹות  ִמּבְׂ זֹּון  ַהּנִ י  ּכִ ֶפר".  ש ָּ ֵרי  ִאמְׂ ן 

ֶפר",  ש ָּ ֵרי  ִאמְׂ "ַהּנֹוֵתן  ֲאַזי  ֱאֶמת,  ִחינֹות  ּבְׂ ִהיא  ֶ ש  ה",  לּוחָּ ש ְׂ ה  "ַאיָּּלָּ

ֶפר"  ֵרי ש ָּ ּה "ִאמְׂ ּה ּוִמּכֹחָּ מָּ ּנֹוֶתֶנת ֵמַעצְׂ ֶ לֹוַמר ש   ּכְׂ

מברכ כש נמצא,   שא   אני  אחרי  המזון  ובפרט  כלתברכת  ארץ בי 

עלות  הזה למאז אין דבר גבוה    ,ישראל ממזון שגדל בארץ ישראל

 ורידברכה להה  מקור שלמה םוש  האסתימ  אתיקע למעלה לבחינת 

)תפארת שהוא תלוי   קשה לבחינת הקב"ה כביכול  באמת    יכ  .את השפע

לאדם,  מזולתת    בזכות( ופרנסה  המזוןנות  ברכת  ע"י  שאתה    ולכן 

פרצוף זעיר אנפין  רק  שזה    התפארתירת  פסממגיע למעלה  ו  מברך

 םשומ א סתימאה' שהוא בכתר העליוןעתיק בחינת ' אלא זה כבר ב

אם יצא מכל ו   .הכל ע"י ברכת המזוןואתה יכול לקבל את השפע  

גם נראה אז    ,תחזק לברך ברכת המזון יותר בכוונהנהשיעור הזה ש 

  כולהוו   מזוניי ויבברכה של שפע בני ח  , את התוצאות בעזרת השם

   ן.אמן ואמ רוויחי

 עריכה: ליאור גבע                     בת שלום ומבורך ש

ת.נ.צ.ב.ה  חיים בן מוסא ז"ל    -צדוק בן צאלח   -צביה בת סאלם  )מוקדש לע"נ 

 ( : חממה בת סאלם ז"ל ולעילוי נשמת לעילוי נשמת אברהם פואד בן אילנה הלה ז"ל /  


