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ּבברּכתּפתחּפתחּפתחּפתח ילד אֹותֹו ¨©¤¤§¦§©
אחד ּכתּוב ואמר, ¨¤¨©¨§¨©הּמזֹון
ה' לפני ואכלּת ¥§¦¨§©¨§¥אֹומר
אֹומר אחד וכתּוב ¥¨¤¨§¤Ÿ¡אלהיךָ ,

יד) ה'(דברים לפני ¥§¦¨§©¨§וׂשמחּת
הּללּו הּפסּוקים ¨©¦§©¤Ÿ¡אלהיךָ .
ׁשרּויים היּו ¦§¨¥¨§¦¤§ּכׁשּיׂשראל
לפני ונראּו הּקדֹוׁשה ¥§¦§¦§¨§©¤¨ּ̈בארץ
ּבבית הּוא ּברּוךְ  ¥§¨¨©הּקדֹוׁש
מתקּימים. היּו ¦§©§¦¨¨§¦©הּמקּדׁש,
מי מתקּימים? איךְ  ¦¦§©§¦¥¨§©עכׁשו
ולׂשמח ה' לפני לאכל ©Ÿ¦§¥§¦§Ÿ¡¤̈יכֹול

ה'? ¥§¦לפני

הּוא.אּלאאּלאאּלאאּלא ּכךְ  וּדאי ¤¨©©¨
על אדם ּכׁשּיׁשב ©¨¨©¨¤§¨¦ּ̈בראׁשֹונה

לא עלׁשלחנֹו מברךְ  כל, ª§¨¤¡Ÿ§¨¥©
הּטעם מה הּמֹוציא. ©©©¨¦©¤¤©הּלחם
ׁשהרי מֹוציא, ולא ¥£¤¦Ÿ§¦©הּמֹוציא
ולא הּׁשמים, ּבֹורא Ÿ§¦©¨©¥ּ̈כתּוב
ארץ, עֹוׂשה הּבֹורא. ¤¤¤¥©̈כתּוב
מה ארץ. העֹוׂשה כתּוב ¨¤¤¤¨¨Ÿ§ולא

הּמֹוציא? ּכאן ¦©¨©©©הּטעם

ׁשהםאּלאאּלאאּלאאּלא הּדברים ּכל ¤¨¨©§¨¦¤¥
העליֹון העֹולם §¤¨¨¨¦מּסֹוד
מּׁשם, ה' מסּתּתרת ¨¦¤¤©§¦¨§¦©הּנסּתר,
ּגנּוז מעֹולם ׁשהרי ¨¨¥¥£¤§©§להראֹות

ׁשּכתּוב ּבה', ּכתּוב יֹותר ׁשּנתּגּלה הּתחּתֹון מהעֹולם ׁשהם הּדברים וכל הּוא. (ישעיהונסּתר §¦§¨§¨©§¨¦¤¥¥¨¨©©§¤¦§©¨¥¨§¤¨
צבאם,מ) ּבמסּפר ט)הּמֹוציא ואם(עמוס הּתחּתֹון, העֹולם מּסֹוד הם ּכּלם הּים. למי הּקרא ©¦§¦§¨§¨¨©Ÿ¥§¥©¨ª¨¥¦¨¨©©§§¦

gzRgzRgzRgzRaEzM ,xn`e `pFfn zMxaa `iax `Edd ¨©©©§¨§¦§©§¨§¨©¨
xnF` cg`(ci mixac),Lidl` 'ii iptl Ylk`e ¤¨¥§¨©§¨¦§¥§¨¡Ÿ¤
xnF` cg` aEzke(fk mixac).Lidl` 'ii iptl YgnUe §¨¤¨¥§¨©§¨¦§¥§¨¡Ÿ¤
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ּכמֹו ּבה', הּוא ּבּׁשם §§¥©¨§¦נכּתב
ׁשהּוא וכאן הּגדֹול. ¤¨§¨©¥̈האל

נסּתר מּסֹוד(ּבגּלּוי)ּבדרךְ  §¤¤¦§¨§¦¦
ּכיון הּוא, הּתחּתֹון ¨¥§©©¨̈העֹולם
ּבאה ׁשכינה אדם, ¨¨¨¦§¨¨¥¨§¤ׁשּמברךְ 

¨¨§לפניו.

ה'ּומהּומהּומהּומה לפני ואכלּת ּׁשאמר ©¤¨©§¨©§¨¦§¥
לדּבר נכלל ּכאן ¥©§¨§¦¨¤Ÿ¡אלהיךָ ,
צריךְ , ׁשּכךְ  תֹורה, ¦¨¨¤¨¥§¦§ּבדברי
הּוא ּברּוךְ  והּקדֹוׁש ¨¨©§¦הֹואיל
הּכתּוב, את לקּים ¨©¤¥©§¨¨§לפניו,

מא) אׁשר(יחזקאל הּׁשלחן ¤£¨§ª©¤זה
וכתּוב ה'. יד)לפני (דברים ¦§¥§¨

אלהיךָ . ה' לפני ּׁשם ¤Ÿ¡¥§¦¨¨§©¨§ואכלּת

לפניהֹואילהֹואילהֹואילהֹואיל אדם ועֹומד ¦§¥¨¨¦§¥
על לרחם ּגם צריךְ  ©¥©§©¦¨¦רּבֹונֹו,
ּכמֹו להם לתת §¤¨¥¨¦¦£̈הענּיים,

לאכל, לֹו נתן (ּומיׁשהּוא ¤¨©¤¡Ÿ¦

צריךְ ) הּקדֹוׁש, הּמלךְ  לפני ּכמיׁשאֹוכל ¤¥¦§¥©¤¤©¨¨¦§¦
הּקדֹוׁש, הּמלךְ  לפני ¨©¤¤©¥§¦¥¤ׁשאֹוכל
על ּבלען יּמצא ׁשּלא ©¨§©¥¨¦Ÿ¤¦¨§וצריךְ 
היא ּבלענּות ׁשהרי ¦¨§©¥£¤¨§ªׁשלחנֹו,
- זה וסֹוד האחר, ¤§¥©¨©©¥מהּצד

כה) ּדרךְ הל(בראשית נא, עיטני ©§¦¥¦¨¤¤
לּצד צריךְ  וכךְ  ©©¦¨¨§¨§©ּבלענּות,

וכתּוב יג)האחר, ּובטן(משלי ¨©¥§¨¤¤
זה ועל ּתחסר. ¤©§¨§¤¦¨§רׁשעים
אלהיךָ  ה' לפני ¤Ÿ¡¥§¦¨§©¨§ואכלּת
האחר. הּצד לפני ולא ¥©¨©©¥§¦Ÿ§ּ̈כתּוב,
ּבדברים יתעּסק ׁשּלא ¦¨§¦¥©§¦Ÿ¤¦¨§וצריךְ 

סעּודה ּובצרכי ,(יפה)ּבטלים §¥¦§¨§¥§¨¨¤

האדם אֹותֹו נֹותן ׁשלחן, על נאמרים תֹורה ּכׁשּדברי ׁשהרי תֹורה, ּבדברי להתעּסק ¨¨¨¥¨§ª©¦¨¡¤¨¥§¦¤§¥£¤¨¥§¦§¥©§¦§¦¨§וצריךְ 
לרּבֹונֹו. ¦§©Ÿּכח
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