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לו,במאמר ומזומנת מצויה פרנסתו אם אף  יום בכל מזונותיו על  להתפלל  האדם שצריך יתבאר  זה
שלכל לחבירו, מיום אוכל אדם יבשל לא  זה ומטעם יום, בכל  חדשות השפעות  ממשיכה  שהתפילה

העולמות. בכל רב שפע  ומשפיע נאמן' 'בן  נקרא  זו בדרך  שנוהג ומי חדש . שפע יש ויום יום

יום  מידי הפרנסה על התפילה בענין יוסי רבי דרשת
יום: בכל מחודשות  להשפעות הגורמת ביומו

נאמר המן ד)בפרשת טז ממטיר (שמות  ÄÀÄÇÀÄ'הנני 
הּׁשמים מן לחם העםלכם ויצא ÈÆÆÆÄÇÈÈÄÀÈÈÈÈ

בכל כי בפסוק  מבואר ּביֹומֹו'. יֹום ּדבר ÀÈÀÀÇÀולקטּו
מחודשת השפעה ישראל לבני  ירדה ויום יום
לצורך רק ללקוט להם והותר השמים, מן 

לחבירו  מיום ולא יום, ּפתח.àאותו יֹוסי ÇÄÅÈÇרּבי
הפסוק  פי על זה בענין טז)ודרש קמה (תהלים 

רצֹון ' חי  לכל  ּומׂשּביע יד את ,'ּפֹותח ÅÇÆÈÆÇÀÄÇÀÈÇÈ
להתבונן יש אמר: לעיּלאוכך  ּכתיב  –מה  ÇÀÄÀÅÈ

שלפניו: בפסוק למעלה, כתוב כלמה ÅÅÙ'עיני 
י ׂשּברּו  אכלםאלי את להם נ ֹותן  ואּתה ÅÆÀÇÅÀÇÈÅÈÆÆÈÀÈ

טו)ּבעּתֹו' כלומר,(שם עלמא , ּבני אינּון  ּכל  ÀÄÈÄÀÅÈÀÈ

ּברי לק ּודׁשא עיינין  וזקפאן ÀÇÈÀÈÀÈÇÀÄÀÀÈÀÄמצּפאן 
הנבראים,הּוא  כל  העולם, בני אותם כל –

פרנס על מיוחדת תפילה מתפללים  תם,אינם
לקדוש  עיניהם את וזוקפים  מצפים רק אלא

מזונם את להם שיתן הוא .áברוך
ּכ מהימנ ּותא ּבגין  ּבני אינּון  מפניּכל – ÀÄÈÈÄÀÅÀÅÀÈ

ישראל בני  שהם האמונה בני אלו כל  כך,
להם ראוי אין  הוא, ברוך בקדוש המאמינים
למרום עין ובזקיפת  בציפייה רק שיסתפקו

פרנסתם את אלא âלקבל  יֹומא , ּבכל ÈÈÀÈÈּבעאן 
ּבריויֹומא  מ ּקּודׁשא מז ֹונייהּו לׁשאלא ÀÈÀÈÂÈÀÇÀÄÀÈÀÄ

לבקש הּוא  ויום יום  בכל  הם צריכים  -
הוא  ברוך מהקדוש ÀÇÈÈּולצּלאה,ãמזונותיהם 

עלי ּה אלא צלֹותהֹון בעלמא בקשה רק  ולא - ÀÀÂÅ

על תפילה
הפרנסה 

.à(שם)רש "י ע "פ.
.áוהתחתונים ,וזהו העליונים העולמות שכל ישברו', אליך  כל 'עיני

מזון  יום  בכל  יונקים המלאכים גם כי  ושפעם, חיותם אל  ממתינים
חכמה  ראשית העליונות. הנשמות וכן  פ"ו )מלמעלה האהבה .(שער

שבשעה  וזקפאן', 'מצפאן  הזוהר  מלשון לדייק שכתב  ברא"ג [וראה 
השמים]. אל העיניים את לישא  יש  ישברו', אליך  כל 'עיני  שאומרים

.â.והצפיה רמ "ק מצפאן, הנבראים, כל  עלמא, בני אינון 'כל וז "ל
מהימנותא , בני  שיבדלו ראוי  כן אם כל', 'עיני כאומרו מעלה , אינה

הנבראים'. משאר יבדלו  ובמה
.ãמזונותיו שצריך לשאול ידך , את פותח בפסוק בזה , לכוין האדם

חרדים ובספר רא "ג. הוא. ברוך  הכל  את הזן  מאת יום, (פל"ח)בכל

סעודת  קודם בבוקר השם מאת מזונו אדם לשאול  גדולה 'מצוה כתב:
לדוד תהלה מזמור תקנו  זה ועל הערב, סעודת  קודם ובערב הבקר,
פסוק באומרו למרום עיניו וישא קודם, ובערב העמידה  אחר בבוקר
בפרי עוד  [ראה  שואל '. כדל ידיך', את ו'פותח  ישברו' אליך  כל 'עיני

חיים פ"ז)עץ הברכות והזיווגים(שער העולמות עליית שאחר  שכתב
ההשפעות  מוריד אזי  עשרה, שמונה  בתפילת  הנפעלים  העליונים
יושבי אשרי  במזמור המזונות  על ומבקש  ושואל  העולמות, בכל

יעקב ובתולעת דזמרה )ביתך ]. פסוקי  הזוהר(סוד פי על רכו .)כתב  (ח "ג

אלא אינו התפלה קודם בשחרית לדוד  תהלה אומרים שאנו שמה
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מיוחדת תפילה להתפלל  הם צריכים עוד
זה  ענין על .äוקבועה

גם  צריך אלא  בעלמא, בבקשה  מספיק אין מדוע ומבאר
דווקא: יום בכל הפרנסה  על קבועה  תפילה 

טעמא  זו מאי  תפילה לחיוב  הטעם מה – ÇÇÂÈ
ויום . יום  ּדמצּלי בכל  מאן ּדכל ÀÄÀÈÇÄÀÇÅּבגין 

על הּוא  ּברי ק ּודׁשא לגּבי  ÀÅÀÇÅÀÈÀÄÇצלֹותי ּה
תפילתו מז ֹוני ּה שמתפלל  מי שכל מפני – ÀÅ

מזונותיו  על  הוא ברוך הקדוש ּגריםלפני  ,ÈÅ
ידֹוי  על יֹומא ּכל  אילנא ּדיתּבר ההּוא  ÀÄÀÈÇÈÈÇÀÇÄÈÈ

ּבי ּה ּדכ ּלא שבכלּדמזֹון גורם  הוא הרי – ÀÈÀÙÈÅ
כל של שהמזון אילן אותו  ידו על  יתברך  יום

בו  תלוי אתåהנבראים  פותחת  שהתפילה ,
לזעיר  שפע ומושכת העליונים, המקורות

המזונותæאנפין  יוצאים  שמהם למלכות, וממנו ,
.çלעולם

סוד 
התפילה 
על
מזונותיו
יום  בכל

ואחר מזונות, לשאול ולא דוד של בתהלותיו ב"ה למקום  לשבח
שמונה  תפילת  שאחרי לדוד  בתהילה מזונות שואלים עשרה שמונה
מאירין  המלך  שפני  בעוד במנחה  מבקשים כך  ואחר בשחרית. עשרה
של עשרה  שמונה תפילת קודם [דהיינו הדין, מדת הופיעה  לא ועדיין 
שהוא המנחה בתפילת המזונות  על לבקש אין כך  אחר אבל מנחה ,

תשובה בשערי  גם זה  ענין  והובא  דין , סק"ג )זמן קיט  סי' ובמדבר(או "ח ,
ד)קדמות  אות  ת  במג "א(מערכת וע"ע סק"ה ), קח שאין (סי ' הזוהר  פי על 

דין]. זמן שהוא  מפני  מנחה, אחרי  לדוד ' 'תהילה לומר
יועץ ובאורות  הפלא  מבעל כאן )אילים הזוהר  'האריך(על כתב:

נזהרים , אין  ורבים הנמשך , ובתועלת המזונות שאלת  בחיוב
עוד [וראה תפילה' בשומע מזונותיו  לשאול להיזהר יש ולפחות

הכוונות ו )בשער  דרוש העמידה  כאן :(דרושי  הזוהר פי  על שכתב
שהוא להורות  תפלה שומע בברכת מזונותיו על לשאול 'ראוי

בו  חייםבוטח עץ בפרי  וע"ע חי '. לכל מזון בידו אשר יתברך ,
פי"ט ) העמידה סיום(שער  קודם הפרנסה על  תפילה  לומר  שכתב 

חסידים ובמשנת  עלינו', פ "י)'ברך  האצילות שבתוך(תפילת כתב 
פרנסתו]. על במחשבה ויבקש  שישאל  ראוי  עלינו ברך ברכת

.ä. חכמה רמ"ק פט "ו )ובראשית  הקדושה  סברת (שער לדחות כתב
צריך ואין  המזונות, שאלת כלל היא עלינו ברך  שברכת  האומרים

הזוהר לשון פי על מיוחדת, בקשה  קצט :)עוד  שם .(ח "א עיין ,
עוד וראה זה , ענין על תפילה נוסחאות  תיקנו הדורות [וחכמי 
אלו]. תפילות להתפלל הראוי הזמן אימתי  המאמר, בסוף בהערות 

.å הקודשראה בעבודת  י)עוד  פרק  ב ברכת (חלק  ששית  ברכה  :
שתתפשט כדי  למעלה הנכבד השם שיתברך  לכוין וצריך השנים,
תמצא למעלה הברכה בהמצא כי  השנים, ויתברכו למטה  הברכה
והיא האדמה , פני  על לברכה ומטר טל ותן  אומרים ואנו למטה, גם
תתפשט אז  מהטוב ההוא  העולם ובהתברך  וכו', העליונה האדמה
והכוונה  וכו', והפירות והתבואה השנים ויתברכו למטה  הברכה
כדי העולם המנהיג  הכח עד ראש  מלמעלה השפע שימשך
מלמטה  הברכה והמעורר  התחתונים, אל משם הברכה שתתפשט 
והוא לזה לכוין  השלמה  והכוונה למעלה, ותמצא שתתעורר סבה 
לקיום זה  כל צריך שהמתפלל עם כי למעלה , הנכבד  השם שיתברך 

יהיו  לא ואם בריא  יהיה לא אם ולעבוד  לעמוד  יוכל לא  כי הגוף 
הכבוד , לצורך  הכוונה  תהיה זה כל  עם הגוף , צרכי  ושאר מזונות לו
שתמצא לסבה הוא הגוף צרכי  שואל  הוא  שאם בעצמו יורה וכאלו
הכבוד יתברך  למטה בשאלתו כי שואל, הוא  ולזה  למעלה, הברכה
ולצרכו  עצמו להנאת לא צרכיו מבקש  הוא  זה ולתכלית למעלה,
שיתעוררו  סבה למטה הגוף  צרכי בשאלת כי  במקרה, אם כי 
יעוררו  לא  אם למעלה שימצאו אפשר אי  כי  מעלה, צרכי  וימצאו

למעלה. שימצאו כדי  שואלם הוא ולזה למטה, הצרכים
.æ.הספירות רא"ג סדר את להקדים יש זה ענין להבין בכדי

סוף  אין אור בהם שמתלבש  והלבושים הכלים [שהם והפרצופים
- אבא  ב. כתר. - אנפין אריך א. לעולמות]: המאיר  הוא  ברוך 
משש הכלול תפארת , - אנפין זעיר ד. בינה. - אימא  ג. חכמה.
שש נקראים שהם יסוד, הוד נצח תפארת גבורה חסד ספירות,

מלכות  - אנפין  דזעיר נוקביה  ה . פ "ב)קצוות . שמ"ז העולם(ע "ח והנה  .
שהם וכשם ונוקביה, אנפין זעיר ידי  על  מתנהג  כולו התחתון 
זעיר של בנים נקראים  אנחנו גם כך  ואימא , אבא  של בנים נקראים

הפסוק בסוד  א )ונוקביה יד  אלקיכם'(דברים לה' אתם (ע "ח'בנים

פ" בזוהרו )שי "א  ואמרו כד.). ּדעּמּודא(ח "א מּסטרא  ּומז ֹוני  ח ּיי ָ  ְַ ָ ְ ִ ִ ֵ ְ ֵ ַ ֵ  ְּבני 
ּדאיהּו כב )ּדאמצעיתא ד החּיים(שמות עץ  ואיהּו י ׂשראל  בכ ֹורי  ּבני  ְ ֶ ְ ָ ִ ָ ְ ִ ְ ִ ְ ִ ִ ְ ָ ֵ ְ ִ ֵ ַ ַ ִ

והיינו  ּבי ּה, לכֹוּלא  ּדמזֹון אילנא ואיהּו ּדלעי ּלא  מח ּיים ֵ ָ ְ ָ ְ ָ ָ ִ ִ ְ ָ ֵ ְ ִ ִ ַ ֵ ֵ ָ  ְּדנפיק
החיים עץ נקרא והוא  אנפין , מהזעיר הם ומזוני חיי בני  שהשפעות
אנו  ובתפילה  ואמא , מאבא חיים הנקראים השפעות מקבל שהוא
ובזה  אנפין, מזעיר השפעותיה את שתבקש  המלכות את מעוררים 
אנפין  זעיר יחוד  ונעשה אנפין, לזעיר  להשפיע עליון יחוד  מתעורר 

אליעזר בדמשק [וע"ע לעולם, שפע להשפיע הזוהר ונוקביה (על

המוחין שם) שאורות דמזוני, אילנא נקרא אנפין שהזעיר שביאר
עץ בפרי  כדאיתא ומזון לחם בחינת הם אנפין זעיר אל הבאים

פ "ה )חיים ר"ה ואימא(שער מאבא  אנפין זעיר  אל הבא  האור כי
אנפין, מזעיר למעלה אבל אכילה, בחינת יש  ובו ולחם, מזון נקרא 
שם כי  אכילה, בבחינת אינו אליהם הבא האור  ואימא , באבא  היינו

אנפין]. בזעיר הוא  שהמזון נמצא שתיה, ולא  אכילה לא  אינו
.çההואבמקדש ידוי  ועל יומא  כל דיתברך  'גרים גרס  מלך
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לו,במאמר ומזומנת מצויה פרנסתו אם אף  יום בכל מזונותיו על  להתפלל  האדם שצריך יתבאר  זה
שלכל לחבירו, מיום אוכל אדם יבשל לא  זה ומטעם יום, בכל  חדשות השפעות  ממשיכה  שהתפילה

העולמות. בכל רב שפע  ומשפיע נאמן' 'בן  נקרא  זו בדרך  שנוהג ומי חדש . שפע יש ויום יום

יום  מידי הפרנסה על התפילה בענין יוסי רבי דרשת
יום: בכל מחודשות  להשפעות הגורמת ביומו

נאמר המן ד)בפרשת טז ממטיר (שמות  ÄÀÄÇÀÄ'הנני 
הּׁשמים מן לחם העםלכם ויצא ÈÆÆÆÄÇÈÈÄÀÈÈÈÈ

בכל כי בפסוק  מבואר ּביֹומֹו'. יֹום ּדבר ÀÈÀÀÇÀולקטּו
מחודשת השפעה ישראל לבני  ירדה ויום יום
לצורך רק ללקוט להם והותר השמים, מן 

לחבירו  מיום ולא יום, ּפתח.àאותו יֹוסי ÇÄÅÈÇרּבי
הפסוק  פי על זה בענין טז)ודרש קמה (תהלים 

רצֹון ' חי  לכל  ּומׂשּביע יד את ,'ּפֹותח ÅÇÆÈÆÇÀÄÇÀÈÇÈ
להתבונן יש אמר: לעיּלאוכך  ּכתיב  –מה  ÇÀÄÀÅÈ

שלפניו: בפסוק למעלה, כתוב כלמה ÅÅÙ'עיני 
י ׂשּברּו  אכלםאלי את להם נ ֹותן  ואּתה ÅÆÀÇÅÀÇÈÅÈÆÆÈÀÈ

טו)ּבעּתֹו' כלומר,(שם עלמא , ּבני אינּון  ּכל  ÀÄÈÄÀÅÈÀÈ

ּברי לק ּודׁשא עיינין  וזקפאן ÀÇÈÀÈÀÈÇÀÄÀÀÈÀÄמצּפאן 
הנבראים,הּוא  כל  העולם, בני אותם כל –

פרנס על מיוחדת תפילה מתפללים  תם,אינם
לקדוש  עיניהם את וזוקפים  מצפים רק אלא

מזונם את להם שיתן הוא .áברוך
ּכ מהימנ ּותא ּבגין  ּבני אינּון  מפניּכל – ÀÄÈÈÄÀÅÀÅÀÈ

ישראל בני  שהם האמונה בני אלו כל  כך,
להם ראוי אין  הוא, ברוך בקדוש המאמינים
למרום עין ובזקיפת  בציפייה רק שיסתפקו

פרנסתם את אלא âלקבל  יֹומא , ּבכל ÈÈÀÈÈּבעאן 
ּבריויֹומא  מ ּקּודׁשא מז ֹונייהּו לׁשאלא ÀÈÀÈÂÈÀÇÀÄÀÈÀÄ

לבקש הּוא  ויום יום  בכל  הם צריכים  -
הוא  ברוך מהקדוש ÀÇÈÈּולצּלאה,ãמזונותיהם 

עלי ּה אלא צלֹותהֹון בעלמא בקשה רק  ולא - ÀÀÂÅ

על תפילה
הפרנסה 

.à(שם)רש "י ע "פ.
.áוהתחתונים ,וזהו העליונים העולמות שכל ישברו', אליך  כל 'עיני

מזון  יום  בכל  יונקים המלאכים גם כי  ושפעם, חיותם אל  ממתינים
חכמה  ראשית העליונות. הנשמות וכן  פ"ו )מלמעלה האהבה .(שער

שבשעה  וזקפאן', 'מצפאן  הזוהר  מלשון לדייק שכתב  ברא"ג [וראה 
השמים]. אל העיניים את לישא  יש  ישברו', אליך  כל 'עיני  שאומרים

.â.והצפיה רמ "ק מצפאן, הנבראים, כל  עלמא, בני אינון 'כל וז "ל
מהימנותא , בני  שיבדלו ראוי  כן אם כל', 'עיני כאומרו מעלה , אינה

הנבראים'. משאר יבדלו  ובמה
.ãמזונותיו שצריך לשאול ידך , את פותח בפסוק בזה , לכוין האדם

חרדים ובספר רא "ג. הוא. ברוך  הכל  את הזן  מאת יום, (פל"ח)בכל

סעודת  קודם בבוקר השם מאת מזונו אדם לשאול  גדולה 'מצוה כתב:
לדוד תהלה מזמור תקנו  זה ועל הערב, סעודת  קודם ובערב הבקר,
פסוק באומרו למרום עיניו וישא קודם, ובערב העמידה  אחר בבוקר
בפרי עוד  [ראה  שואל '. כדל ידיך', את ו'פותח  ישברו' אליך  כל 'עיני

חיים פ"ז)עץ הברכות והזיווגים(שער העולמות עליית שאחר  שכתב
ההשפעות  מוריד אזי  עשרה, שמונה  בתפילת  הנפעלים  העליונים
יושבי אשרי  במזמור המזונות  על ומבקש  ושואל  העולמות, בכל

יעקב ובתולעת דזמרה )ביתך ]. פסוקי  הזוהר(סוד פי על רכו .)כתב  (ח "ג

אלא אינו התפלה קודם בשחרית לדוד  תהלה אומרים שאנו שמה
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מיוחדת תפילה להתפלל  הם צריכים עוד
זה  ענין על .äוקבועה

גם  צריך אלא  בעלמא, בבקשה  מספיק אין מדוע ומבאר
דווקא: יום בכל הפרנסה  על קבועה  תפילה 

טעמא  זו מאי  תפילה לחיוב  הטעם מה – ÇÇÂÈ
ויום . יום  ּדמצּלי בכל  מאן ּדכל ÀÄÀÈÇÄÀÇÅּבגין 

על הּוא  ּברי ק ּודׁשא לגּבי  ÀÅÀÇÅÀÈÀÄÇצלֹותי ּה
תפילתו מז ֹוני ּה שמתפלל  מי שכל מפני – ÀÅ

מזונותיו  על  הוא ברוך הקדוש ּגריםלפני  ,ÈÅ
ידֹוי  על יֹומא ּכל  אילנא ּדיתּבר ההּוא  ÀÄÀÈÇÈÈÇÀÇÄÈÈ

ּבי ּה ּדכ ּלא שבכלּדמזֹון גורם  הוא הרי – ÀÈÀÙÈÅ
כל של שהמזון אילן אותו  ידו על  יתברך  יום

בו  תלוי אתåהנבראים  פותחת  שהתפילה ,
לזעיר  שפע ומושכת העליונים, המקורות

המזונותæאנפין  יוצאים  שמהם למלכות, וממנו ,
.çלעולם

סוד 
התפילה 
על
מזונותיו
יום  בכל

ואחר מזונות, לשאול ולא דוד של בתהלותיו ב"ה למקום  לשבח
שמונה  תפילת  שאחרי לדוד  בתהילה מזונות שואלים עשרה שמונה
מאירין  המלך  שפני  בעוד במנחה  מבקשים כך  ואחר בשחרית. עשרה
של עשרה  שמונה תפילת קודם [דהיינו הדין, מדת הופיעה  לא ועדיין 
שהוא המנחה בתפילת המזונות  על לבקש אין כך  אחר אבל מנחה ,

תשובה בשערי  גם זה  ענין  והובא  דין , סק"ג )זמן קיט  סי' ובמדבר(או "ח ,
ד)קדמות  אות  ת  במג "א(מערכת וע"ע סק"ה ), קח שאין (סי ' הזוהר  פי על 

דין]. זמן שהוא  מפני  מנחה, אחרי  לדוד ' 'תהילה לומר
יועץ ובאורות  הפלא  מבעל כאן )אילים הזוהר  'האריך(על כתב:

נזהרים , אין  ורבים הנמשך , ובתועלת המזונות שאלת  בחיוב
עוד [וראה תפילה' בשומע מזונותיו  לשאול להיזהר יש ולפחות

הכוונות ו )בשער  דרוש העמידה  כאן :(דרושי  הזוהר פי  על שכתב
שהוא להורות  תפלה שומע בברכת מזונותיו על לשאול 'ראוי

בו  חייםבוטח עץ בפרי  וע"ע חי '. לכל מזון בידו אשר יתברך ,
פי"ט ) העמידה סיום(שער  קודם הפרנסה על  תפילה  לומר  שכתב 

חסידים ובמשנת  עלינו', פ "י)'ברך  האצילות שבתוך(תפילת כתב 
פרנסתו]. על במחשבה ויבקש  שישאל  ראוי  עלינו ברך ברכת

.ä. חכמה רמ"ק פט "ו )ובראשית  הקדושה  סברת (שער לדחות כתב
צריך ואין  המזונות, שאלת כלל היא עלינו ברך  שברכת  האומרים

הזוהר לשון פי על מיוחדת, בקשה  קצט :)עוד  שם .(ח "א עיין ,
עוד וראה זה , ענין על תפילה נוסחאות  תיקנו הדורות [וחכמי 
אלו]. תפילות להתפלל הראוי הזמן אימתי  המאמר, בסוף בהערות 

.å הקודשראה בעבודת  י)עוד  פרק  ב ברכת (חלק  ששית  ברכה  :
שתתפשט כדי  למעלה הנכבד השם שיתברך  לכוין וצריך השנים,
תמצא למעלה הברכה בהמצא כי  השנים, ויתברכו למטה  הברכה
והיא האדמה , פני  על לברכה ומטר טל ותן  אומרים ואנו למטה, גם
תתפשט אז  מהטוב ההוא  העולם ובהתברך  וכו', העליונה האדמה
והכוונה  וכו', והפירות והתבואה השנים ויתברכו למטה  הברכה
כדי העולם המנהיג  הכח עד ראש  מלמעלה השפע שימשך
מלמטה  הברכה והמעורר  התחתונים, אל משם הברכה שתתפשט 
והוא לזה לכוין  השלמה  והכוונה למעלה, ותמצא שתתעורר סבה 
לקיום זה  כל צריך שהמתפלל עם כי למעלה , הנכבד  השם שיתברך 

יהיו  לא ואם בריא  יהיה לא אם ולעבוד  לעמוד  יוכל לא  כי הגוף 
הכבוד , לצורך  הכוונה  תהיה זה כל  עם הגוף , צרכי  ושאר מזונות לו
שתמצא לסבה הוא הגוף צרכי  שואל  הוא  שאם בעצמו יורה וכאלו
הכבוד יתברך  למטה בשאלתו כי שואל, הוא  ולזה  למעלה, הברכה
ולצרכו  עצמו להנאת לא צרכיו מבקש  הוא  זה ולתכלית למעלה,
שיתעוררו  סבה למטה הגוף  צרכי בשאלת כי  במקרה, אם כי 
יעוררו  לא  אם למעלה שימצאו אפשר אי  כי  מעלה, צרכי  וימצאו

למעלה. שימצאו כדי  שואלם הוא ולזה למטה, הצרכים
.æ.הספירות רא"ג סדר את להקדים יש זה ענין להבין בכדי

סוף  אין אור בהם שמתלבש  והלבושים הכלים [שהם והפרצופים
- אבא  ב. כתר. - אנפין אריך א. לעולמות]: המאיר  הוא  ברוך 
משש הכלול תפארת , - אנפין זעיר ד. בינה. - אימא  ג. חכמה.
שש נקראים שהם יסוד, הוד נצח תפארת גבורה חסד ספירות,

מלכות  - אנפין  דזעיר נוקביה  ה . פ "ב)קצוות . שמ"ז העולם(ע "ח והנה  .
שהם וכשם ונוקביה, אנפין זעיר ידי  על  מתנהג  כולו התחתון 
זעיר של בנים נקראים  אנחנו גם כך  ואימא , אבא  של בנים נקראים

הפסוק בסוד  א )ונוקביה יד  אלקיכם'(דברים לה' אתם (ע "ח'בנים

פ" בזוהרו )שי "א  ואמרו כד.). ּדעּמּודא(ח "א מּסטרא  ּומז ֹוני  ח ּיי ָ  ְַ ָ ְ ִ ִ ֵ ְ ֵ ַ ֵ  ְּבני 
ּדאיהּו כב )ּדאמצעיתא ד החּיים(שמות עץ  ואיהּו י ׂשראל  בכ ֹורי  ּבני  ְ ֶ ְ ָ ִ ָ ְ ִ ְ ִ ְ ִ ִ ְ ָ ֵ ְ ִ ֵ ַ ַ ִ

והיינו  ּבי ּה, לכֹוּלא  ּדמזֹון אילנא ואיהּו ּדלעי ּלא  מח ּיים ֵ ָ ְ ָ ְ ָ ָ ִ ִ ְ ָ ֵ ְ ִ ִ ַ ֵ ֵ ָ  ְּדנפיק
החיים עץ נקרא והוא  אנפין , מהזעיר הם ומזוני חיי בני  שהשפעות
אנו  ובתפילה  ואמא , מאבא חיים הנקראים השפעות מקבל שהוא
ובזה  אנפין, מזעיר השפעותיה את שתבקש  המלכות את מעוררים 
אנפין  זעיר יחוד  ונעשה אנפין, לזעיר  להשפיע עליון יחוד  מתעורר 

אליעזר בדמשק [וע"ע לעולם, שפע להשפיע הזוהר ונוקביה (על

המוחין שם) שאורות דמזוני, אילנא נקרא אנפין שהזעיר שביאר
עץ בפרי  כדאיתא ומזון לחם בחינת הם אנפין זעיר אל הבאים

פ "ה )חיים ר"ה ואימא(שער מאבא  אנפין זעיר  אל הבא  האור כי
אנפין, מזעיר למעלה אבל אכילה, בחינת יש  ובו ולחם, מזון נקרא 
שם כי  אכילה, בבחינת אינו אליהם הבא האור  ואימא , באבא  היינו

אנפין]. בזעיר הוא  שהמזון נמצא שתיה, ולא  אכילה לא  אינו
.çההואבמקדש ידוי  ועל יומא  כל דיתברך  'גרים גרס  מלך
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עליון, לשפע  גורמת המזונות על שהתפילה  שביאר אחר
פרנסתו  כאשר אף  התפילה  חובת את זה לפי מבאר

לו: מזומנת

ע ּמי ּה ּדאׁשּתכח ּגב  על שפרנסתו ואף – ÀÇÇÇÀÄÀÀÇÄÅ
עמו  מצויים ק ּמי ומזונותיו למ ׁשאל  ּבעי  ,ÈÅÀÄÀÇÇÅ

הּוא   ּברי עלקּודׁשא צלֹותא ּולצ ּלאה  ÀÈÀÄÀÇÈÈÀÈÇ
יֹומא  ּכל הקדוש מז ֹונא מלפני לבקש צריך  – ÀÈÈÈ

יום כל מזונו על תפילה ולהתפלל הוא ,èברוך 
יֹומא  ּכל ּברכאן  ידֹוי  על ּדיׁשּתכחּו ÀÄÀÄÀÀÇÇÀÄÀÈÈÈּבגין 

לעיּלא  כלוי ֹומא ברכות ידו  על שיימצאו כדי – ÀÈÀÅÈ
למעלה  ויום ממשיכה ,éיום ותפילה תפילה כל  כי

השפע  ימשך  לא תפילה ובלא מחודשת, השפעה
ב  יום אותו העליונותשל .àéספירות

הּוא הפסוק ודא  סוד הוא וזה סח- (תהילים ÀÈ
י ֹום כ) י ֹום  יי האל'ּבר ּו לנּו יעמס ÈÀÈÇÂÈÈÈÅ

אנפין  שזעיר יום', יום ה' 'ברוך  סלה', ÀÈÅÆÈיׁשּועתנּו
שלו  קצוות הו ' בכל מתברך הוי"ה הנקרא 
מצטרפת זה יום בחינת  ואין  יום, יום הנקראים

עצמה  בפני בחינה הוא יום שכל  זה, .áéליום

בשפע ויום יום בכל לאדם מושפעת  והפרנסה  היות
למחרתו: מיום אוכל אדם יבשל לא לכן מחודש,

ּדא  שפע ועל נמשך יום  שבכל  לפי כן, ועל – ÀÇÈ
יום לאותו השייכת מבחינה לא âéחדש ,È

מן מז ֹונא לבּׁשלא לאיני ׁש ליּה ÄÀÅÅÆÁÄÀÇÈÈÀÈÄלבעי
אחרינא ליֹומא  האדםיֹומא צריך לא - ÈÀÈÇÂÄÈ

אחר  ליום מיום מזונו לע ּכב,ãéלבשל  ÀÈÀÇÅּדלא

גם  תפילה
כשמזונותיו
לו מצויים

לבשל לא
מיום  אוכל

למחרתו

שפע  להמשיך  תפלתו ידי על שגורם לומר ורצה  וביאר : אילנא ',
בזוהר שכתוב  כמו יוצאים, המזונות שממנה  קע.)למלכות (ח"ב

שהיסוד שם ועיין ברמ"ק, ביאר וכן העולם. לכל  זנה שהמלכות 
העליונות, ההשפעות מכל [שכלולים  כל נקראים  והמלכות 

לעולם]. אותם ומשפיעים
.èפרנסה )הקמחבכד תמיד(ערך תלויות עיניו שיהיו אדם יצטרך  :

שלמה  והמלך  חקו, לחם אותו ושיטריף  פרנסתו, לו שיספיק ה ' אל
שאמר  הוא  זאת , ח )שאל  ל פי(משלי על ואף חקי', לחם 'הטריפני

על אף יום, בכל עתק והון רב עושר היה שלמה  של חקו שלחם
לחם כמו מלכותו מצד  לשלמה הכרחי  היה חקו לחם אותו כן פי 
שלא להתפלל הוצרך  [ולכן השפלים אדם בני משאר אחד  של חקו
העוני מדת כי  ועוד מלך ], בהיותו לו הנצרך  זה מעושר לו יחסר

שכתוב  כענין בבריות  יא )נמצאת טו  אביון (דברים יחדל  לא  'כי 
חז "ל  ודרשו הארץ ', קנא :)מקרב מדה (שבת על אדם יתפלל לעולם

שנאמר בנו, בן בא  בנו, בא  לא ואם בנו, בא הוא בא  לא  שאם  זו,
י) פסוק בעולם .(שם שחוזר  הוא גלגל הזה ', הדבר בגלל 'כי 

.é עולה כי המלכות אז מזונותיו על  ומבקש  מתפלל כשהאדם
פלוני הרי  כי  מלמעלה, ברכות שפע לי  תנו ואומרת בתפילתו

מז זעירביקש  אל  עילאה ממזלא  השפע  נמשך זה ידי ועל ונות ,
מלך . ומקדש יקר  אור עפ"י המלכות . אל וממנו אנפין

.àéאחת,שאם פעם אלא  יושפע לא  לשנה , אחד  יום יתפלל
טוב  לכך  בחודש , אחת פעם יושפע בחודש, אחד יום יתפלל  ואם

מה  לו יש  ואפילו ביום, אחת  פעם ויושפע  יום, בכל שיתפלל
כדי ישאל  אלא  מהבורא , אשאל מה לי, יש  כבר יאמר לא  יאכל,
על אלא  מצטער שלו על לא  למעלה , יום בכל  הברכות שיימצאו

דבר בהעמק עוד  [ראה הרמ "ק. לשון גבוה. יג)של כ  (במדבר

בתפלה, גדול עיקר חז "ל  לנו הראו  וכתב: זה, בענין שהאריך 
הוא , ברוך הקדוש קבע פרטית, בהשגחה  בטבע הפרנסה  דהליכות
למעלה, כביכול כח  המוספת  שהיא  התפלה, עבודת שיקדימו
טובה  להשפיע  הוא ברוך  הקדוש  שרוצה בזמן  אפילו כך  ומשום
כך מקום מכל שמים, רחמי  לעורר צריכה  השעה ואין בברור,
אם נ "מ אין הוא שכן  ואחר מקודם, שיתפללו יתברך  רצונו
בני כולנו בישראל , ורש  הדיוט  או כאליהו, גדול  אדם מתפלל
נתייחדו  ולא  עלינו, יתברך השגחתו אשר ויעקב  יצחק אברהם 
שיהיה  שמים רחמי  שנדרשים בזמן  אלא  לתפלה הדור  גדולי
רחמים , התעוררות בלי  יורד השפעה שהליכות  בזמן אבל השפעה ,
ואפילו  נ "מ , אין יתברך , רצונו כך  כי להתפלל יש  מקום ומכל

אהבה]. עליו ודילוגם רשעים תפלת 
.áéצמחזר למהר "י  קנח)זהב הטעם(סי ' וזהו כתב: צבי ובעטרת .

המלכות  מעלה התפילה ידי  שעל  יום', 'יום  בפסוק שנאמר למה
יום לך אין כי בירורין, הרבה ויום  יום בכל מתברר זה  ידי  ועל לזווג
העליונות. המדות משרשי לברכה צריך  יום ובכל לחבירו, שדומה

.âé פי "ב)הקודש עבודת .(ח"ג
.ãé השפעה להלן יש  יום ובכל היות  הוא  כאן  הזוהר שטעם מבואר 
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אחרא  ליֹומא מיוםיֹומא מזונו לעכב שלא – ÈÀÈÈÃÈ
אחר  מחודשתåèליום השפעה יש יום לכל כי ,æè.

המן: בפרשת הפסוק בסוד  זה ענין ורומז

ּדכתיב ה ּוא שכתוב הדא  מה הוא זה – ÈÈÄÀÄ
המן ד)בפרשת טז  הע(שמות  ם'ויצא  ÀÈÈÈÈ

ּביֹומ ֹו', יֹום ּדבר  'ולקטּו שנאמר יֹוםמה ÀÈÀÀÇÀ
ּדייקא  יכין ּבי ֹומֹו', יום שבכל בדווקא , הוא – ÀÇÀÈ

למחרת, ולא בלבד  יום לאותו אוכל Çּבר ויבשל 
חוץ לׁשּבת ,– ׁשּבת  שבתמערב  שבערב ÅÆÆÇÈÀÇÈ

שם שנאמר כמו  לשבת, ולבשל  להכין צריך

ה) יביאּו(פסוק אׁשר את והכינּו הּׁשּׁשי ּבּיֹום  ÀÈÈÇÇÄÄÀÅÄÅÂÆÈÄ'והיה
אבל יֹום', יֹום ילקטּו אׁשר על מ ׁשנה ÀÈÈÄÀÆÇÂÆÄÀÀוהיה

לחבירו  מיום יבשל  לא השבוע ימי ,æéבשאר
ּדאֹוקימנא  ענין ּכמה וביארנו  שהעמדנו כמו – ÀÇÀÄÀÈ

אחר  במקום .çéזה

וזה העליונים, בעולמות שפע מביא כך  שהנוהג ומבאר
רצון': חי לכל  ומשביע  ידך את 'פותח  הפסוק  סוד

מלא  הּוא  ּברי ק ּודׁשא א ׁשּתכח ÀÅÄÀÀÇÀÈÀÄÀÅּוכדין
י ֹומא  ּבכל כשהאדםּברכאן ואזי – ÄÀÈÀÈÈ

ויתפלל לחבירו מיום מיום  יבשל  שלא כך , ינהג

סוד 
הפסוק 

את 'פותח
ידך '

מזונו  על  ויתפלל  לחבירו, מיום יבשל לא לכן  השמים, מן  מחודשת
פאלאג'י הגר"ח  כתב לחבירו, מיום לקנות לענין אמנם יום. בכל

חיים לב קנ )בשו"ת סי ' בגמרא(ח"ב כמבואר חשש  שום בזה  שאין
קג :) ביתו (מנחות בתוך  לו מצוי שיהיה כדי  רב לזמן  לקנות שראוי

מי יחשב לקללה ואדרבא  יום, בכל מהשוק לקנות יצטרך  ולא 
תדיר לו להיות בביתו תבואה לוקח  שאינו הפלטר על  סומך  שהוא
וכן  בישול  לגבי  רק  אמורים הזוהר ודברי  ביתו, בתוך  וקמח חטים
שהיו  הרש "ש  של  מנהגו היה שכך ששמע והוסיף אפיה , לגבי 

לחיים מועדיך ברכת ובספרו ועיי"ש  יום, בכל  לו דףאופים (ח"ב

הטהורקנ:) בשלחן אך  בזה . קנז)שהאריך  סי' שאזהרת (או"ח כתב
כ ועוד באפיה, ולא  בבישול  רק היא  מהבוקרהזוהר שאפילו תב 

בימי כנוהגין ולא אחר ליום כמבשל דהוי לבשל אין ערב לסעודת
בוקר בשביל מערב  אבל לילה , סעודת בשביל בבוקר לבשל חורף 

הלכה  משיב ובשו"ת  עיון . בצריך וסיים דשרי , מו )אפשר סי' (ח"ב

כדי לחבירו, מיום לבשל אפשר מצוה סעודת שלצורך  כתב
תתעכב. לא שהמצוה 

.åèיומאברמ "ק מן מזונא לבשלא  לאינש  ליה ליבעי  'לא  הגירסא
לבשלא וכתב : אחרא '. ליומא  יומא לעכב ולא אחרא, ליומא 
וז "ל: כתב  חי  בזוהר אמנם הותיר. אם לעכב ולא  לכתחילה ,
למחר ונותר הרבה  המבשל אבל מחר, יום על בכוונה  'לבשלם
מחוסר הוא אחר יום על  מזונו ומצמצם המעכב אבל בה, לן לית

אמנה'.
.æèסק"ג)אברהםבמגן קנז ברורה(סי' ובמשנה לשון (שם), העתיקו

יועץ הפלא מבעל  אילים באורות וראה כאן. הקדוש  (על הזוהר

כאן ) מכלהזוהר  בזמנינו, לקיימו מאד  קשה מילתא 'הא שכתב:
ראוי השמימה, מגיע וראשו בדבר, סוד  דאיכא מאחר  מקום
ועיין  שמו'. כבוד  דבר על יעזרנו ברחמיו המקום לקיימו, להשתדל

תורה בדברי סט )עוד אות השולחן(מהדו"ת ס"ב )ובערוך  קנז (סי '

הבאה. בהערה עוד  וראה בזה. שכתבו מה 
.æé ב)במכילתא ויסע פרשת וז "ל:(בשלח, זה , בענין מחלוקת הובאה

למחר מהיום אדם שילקוט כדי אומר יהושע רבי  ביומו', יום 'דבר
שבת  'מערב  גורסים  ויש  הגר"א, גירסת [כך  לשבת שבת מערב כעין 
מהיום אדם ילקט שלא  כדי אומר המודעי  אליעזר  רבי  שבת ]. לערב
ובספר שבת]. לערב  גורסים [ויש  לשבת שבת מערב  כעין למחר 

לחיים מועדיך  קנ:)ברכת דף ח "ב כאן (פאלאג'י, הזוהר שדעת כתב 
הגדול אליעזר רבי  דעת גם שכן והוסיף המודעי , אליעזר רבי  כדעת 

מח :)בגמרא  אוכל(סוטה מה ואומר בסלו פת  לו שיש  מי  'כל שאמר
בזוהר שהובא זה שענין כתב  ועוד  אמנה'. מקטני  אלא אינו למחר ,

בגמרא אמרו שכך  והלל, שמאי  מחלוקת  הוא טז:)כאן, 'תניא(ביצה
מצא שבת , לכבוד  אוכל היה ימיו כל הזקן , שמאי על עליו אמרו
את  מניח  הימנה  נאה אחרת  מצא  לשבת, זו אומר  נאה בהמה
לו  היתה אחרת  מדה הזקן  הלל אבל  הראשונה, את ואוכל  השניה
הכי נמי  תניא יום', יום ה' 'ברוך שנאמר שמים לשם מעשיו שכל
לשבת], בשבת  [-מאחד לשבתיך  שביך  מחד  אומרים שמאי  בית
עבודת  בספר כתבו זה וכעין יום'. יום ה' ברוך אומרים הלל ובית

פי "ב )הקודש  יששכר,(ח"ג י)בבני  מאמר  על(שבת מהרצ"א  ובהגהות
שהכין  ממה יום בכל  בדוקא אכל  לא  הזקן ששמאי  כאן, הזוהר
נאה  בהמה מצא  כאשר לשבת שהכין  ממה אכל  אלא  יום, לאותו
הזקן  והלל  השבת, מהשפעות יום בכל שאכל  נמצא  שהכין, ממה
דרכם בסוד  שהרחיבו שם ועיין יום, אותו של מהשפע יום בכל אכל

ברמב"ן [וע"ע זה. בענין והלל שמאי ח )של כ שהלכה (יתרו  שכתב 
ובט"ז הזקן, כהלל זו סק"א )במחלוקת רמב סי ' רנ ובמג"א(או"ח (סי '

עדיף].סק"א ) שכשמאי  מודה הלל שגם זרוע אור בשם הביאו
.çé עו .)בגמרא יוחאי(יומא בן שמעון רבי  את תלמידיו שאלו :
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עליון, לשפע  גורמת המזונות על שהתפילה  שביאר אחר
פרנסתו  כאשר אף  התפילה  חובת את זה לפי מבאר

לו: מזומנת

ע ּמי ּה ּדאׁשּתכח ּגב  על שפרנסתו ואף – ÀÇÇÇÀÄÀÀÇÄÅ
עמו  מצויים ק ּמי ומזונותיו למ ׁשאל  ּבעי  ,ÈÅÀÄÀÇÇÅ

הּוא   ּברי עלקּודׁשא צלֹותא ּולצ ּלאה  ÀÈÀÄÀÇÈÈÀÈÇ
יֹומא  ּכל הקדוש מז ֹונא מלפני לבקש צריך  – ÀÈÈÈ

יום כל מזונו על תפילה ולהתפלל הוא ,èברוך 
יֹומא  ּכל ּברכאן  ידֹוי  על ּדיׁשּתכחּו ÀÄÀÄÀÀÇÇÀÄÀÈÈÈּבגין 

לעיּלא  כלוי ֹומא ברכות ידו  על שיימצאו כדי – ÀÈÀÅÈ
למעלה  ויום ממשיכה ,éיום ותפילה תפילה כל  כי

השפע  ימשך  לא תפילה ובלא מחודשת, השפעה
ב  יום אותו העליונותשל .àéספירות

הּוא הפסוק ודא  סוד הוא וזה סח- (תהילים ÀÈ
י ֹום כ) י ֹום  יי האל'ּבר ּו לנּו יעמס ÈÀÈÇÂÈÈÈÅ

אנפין  שזעיר יום', יום ה' 'ברוך  סלה', ÀÈÅÆÈיׁשּועתנּו
שלו  קצוות הו ' בכל מתברך הוי"ה הנקרא 
מצטרפת זה יום בחינת  ואין  יום, יום הנקראים

עצמה  בפני בחינה הוא יום שכל  זה, .áéליום

בשפע ויום יום בכל לאדם מושפעת  והפרנסה  היות
למחרתו: מיום אוכל אדם יבשל לא לכן מחודש,

ּדא  שפע ועל נמשך יום  שבכל  לפי כן, ועל – ÀÇÈ
יום לאותו השייכת מבחינה לא âéחדש ,È

מן מז ֹונא לבּׁשלא לאיני ׁש ליּה ÄÀÅÅÆÁÄÀÇÈÈÀÈÄלבעי
אחרינא ליֹומא  האדםיֹומא צריך לא - ÈÀÈÇÂÄÈ

אחר  ליום מיום מזונו לע ּכב,ãéלבשל  ÀÈÀÇÅּדלא

גם  תפילה
כשמזונותיו
לו מצויים

לבשל לא
מיום  אוכל

למחרתו

שפע  להמשיך  תפלתו ידי על שגורם לומר ורצה  וביאר : אילנא ',
בזוהר שכתוב  כמו יוצאים, המזונות שממנה  קע.)למלכות (ח"ב

שהיסוד שם ועיין ברמ"ק, ביאר וכן העולם. לכל  זנה שהמלכות 
העליונות, ההשפעות מכל [שכלולים  כל נקראים  והמלכות 

לעולם]. אותם ומשפיעים
.èפרנסה )הקמחבכד תמיד(ערך תלויות עיניו שיהיו אדם יצטרך  :

שלמה  והמלך  חקו, לחם אותו ושיטריף  פרנסתו, לו שיספיק ה ' אל
שאמר  הוא  זאת , ח )שאל  ל פי(משלי על ואף חקי', לחם 'הטריפני

על אף יום, בכל עתק והון רב עושר היה שלמה  של חקו שלחם
לחם כמו מלכותו מצד  לשלמה הכרחי  היה חקו לחם אותו כן פי 
שלא להתפלל הוצרך  [ולכן השפלים אדם בני משאר אחד  של חקו
העוני מדת כי  ועוד מלך ], בהיותו לו הנצרך  זה מעושר לו יחסר

שכתוב  כענין בבריות  יא )נמצאת טו  אביון (דברים יחדל  לא  'כי 
חז "ל  ודרשו הארץ ', קנא :)מקרב מדה (שבת על אדם יתפלל לעולם

שנאמר בנו, בן בא  בנו, בא  לא ואם בנו, בא הוא בא  לא  שאם  זו,
י) פסוק בעולם .(שם שחוזר  הוא גלגל הזה ', הדבר בגלל 'כי 

.é עולה כי המלכות אז מזונותיו על  ומבקש  מתפלל כשהאדם
פלוני הרי  כי  מלמעלה, ברכות שפע לי  תנו ואומרת בתפילתו

מז זעירביקש  אל  עילאה ממזלא  השפע  נמשך זה ידי ועל ונות ,
מלך . ומקדש יקר  אור עפ"י המלכות . אל וממנו אנפין

.àéאחת,שאם פעם אלא  יושפע לא  לשנה , אחד  יום יתפלל
טוב  לכך  בחודש , אחת פעם יושפע בחודש, אחד יום יתפלל  ואם

מה  לו יש  ואפילו ביום, אחת  פעם ויושפע  יום, בכל שיתפלל
כדי ישאל  אלא  מהבורא , אשאל מה לי, יש  כבר יאמר לא  יאכל,
על אלא  מצטער שלו על לא  למעלה , יום בכל  הברכות שיימצאו

דבר בהעמק עוד  [ראה הרמ "ק. לשון גבוה. יג)של כ  (במדבר

בתפלה, גדול עיקר חז "ל  לנו הראו  וכתב: זה, בענין שהאריך 
הוא , ברוך הקדוש קבע פרטית, בהשגחה  בטבע הפרנסה  דהליכות
למעלה, כביכול כח  המוספת  שהיא  התפלה, עבודת שיקדימו
טובה  להשפיע  הוא ברוך  הקדוש  שרוצה בזמן  אפילו כך  ומשום
כך מקום מכל שמים, רחמי  לעורר צריכה  השעה ואין בברור,
אם נ "מ אין הוא שכן  ואחר מקודם, שיתפללו יתברך  רצונו
בני כולנו בישראל , ורש  הדיוט  או כאליהו, גדול  אדם מתפלל
נתייחדו  ולא  עלינו, יתברך השגחתו אשר ויעקב  יצחק אברהם 
שיהיה  שמים רחמי  שנדרשים בזמן  אלא  לתפלה הדור  גדולי
רחמים , התעוררות בלי  יורד השפעה שהליכות  בזמן אבל השפעה ,
ואפילו  נ "מ , אין יתברך , רצונו כך  כי להתפלל יש  מקום ומכל

אהבה]. עליו ודילוגם רשעים תפלת 
.áéצמחזר למהר "י  קנח)זהב הטעם(סי ' וזהו כתב: צבי ובעטרת .

המלכות  מעלה התפילה ידי  שעל  יום', 'יום  בפסוק שנאמר למה
יום לך אין כי בירורין, הרבה ויום  יום בכל מתברר זה  ידי  ועל לזווג
העליונות. המדות משרשי לברכה צריך  יום ובכל לחבירו, שדומה

.âé פי "ב)הקודש עבודת .(ח"ג
.ãé השפעה להלן יש  יום ובכל היות  הוא  כאן  הזוהר שטעם מבואר 

øôñÅÆçìùá úùøôà"ò áñfäøä ÇÙÇä

eè÷Iå írä àöéå' áéúëc àeä àãä ,àøçà àîBéI àîBé ákrI àIcÀÈÀÇÅÈÀÈÈÃÈÈÈÄÀÄÀÈÈÈÈÀÈÀ
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אחרא  ליֹומא מיוםיֹומא מזונו לעכב שלא – ÈÀÈÈÃÈ
אחר  מחודשתåèליום השפעה יש יום לכל כי ,æè.

המן: בפרשת הפסוק בסוד  זה ענין ורומז

ּדכתיב ה ּוא שכתוב הדא  מה הוא זה – ÈÈÄÀÄ
המן ד)בפרשת טז  הע(שמות  ם'ויצא  ÀÈÈÈÈ

ּביֹומ ֹו', יֹום ּדבר  'ולקטּו שנאמר יֹוםמה ÀÈÀÀÇÀ
ּדייקא  יכין ּבי ֹומֹו', יום שבכל בדווקא , הוא – ÀÇÀÈ

למחרת, ולא בלבד  יום לאותו אוכל Çּבר ויבשל 
חוץ לׁשּבת ,– ׁשּבת  שבתמערב  שבערב ÅÆÆÇÈÀÇÈ

שם שנאמר כמו  לשבת, ולבשל  להכין צריך

ה) יביאּו(פסוק אׁשר את והכינּו הּׁשּׁשי ּבּיֹום  ÀÈÈÇÇÄÄÀÅÄÅÂÆÈÄ'והיה
אבל יֹום', יֹום ילקטּו אׁשר על מ ׁשנה ÀÈÈÄÀÆÇÂÆÄÀÀוהיה

לחבירו  מיום יבשל  לא השבוע ימי ,æéבשאר
ּדאֹוקימנא  ענין ּכמה וביארנו  שהעמדנו כמו – ÀÇÀÄÀÈ

אחר  במקום .çéזה

וזה העליונים, בעולמות שפע מביא כך  שהנוהג ומבאר
רצון': חי לכל  ומשביע  ידך את 'פותח  הפסוק  סוד

מלא  הּוא  ּברי ק ּודׁשא א ׁשּתכח ÀÅÄÀÀÇÀÈÀÄÀÅּוכדין
י ֹומא  ּבכל כשהאדםּברכאן ואזי – ÄÀÈÀÈÈ

ויתפלל לחבירו מיום מיום  יבשל  שלא כך , ינהג

סוד 
הפסוק 

את 'פותח
ידך '

מזונו  על  ויתפלל  לחבירו, מיום יבשל לא לכן  השמים, מן  מחודשת
פאלאג'י הגר"ח  כתב לחבירו, מיום לקנות לענין אמנם יום. בכל

חיים לב קנ )בשו"ת סי ' בגמרא(ח"ב כמבואר חשש  שום בזה  שאין
קג :) ביתו (מנחות בתוך  לו מצוי שיהיה כדי  רב לזמן  לקנות שראוי

מי יחשב לקללה ואדרבא  יום, בכל מהשוק לקנות יצטרך  ולא 
תדיר לו להיות בביתו תבואה לוקח  שאינו הפלטר על  סומך  שהוא
וכן  בישול  לגבי  רק  אמורים הזוהר ודברי  ביתו, בתוך  וקמח חטים
שהיו  הרש "ש  של  מנהגו היה שכך ששמע והוסיף אפיה , לגבי 

לחיים מועדיך ברכת ובספרו ועיי"ש  יום, בכל  לו דףאופים (ח"ב

הטהורקנ:) בשלחן אך  בזה . קנז)שהאריך  סי' שאזהרת (או"ח כתב
כ ועוד באפיה, ולא  בבישול  רק היא  מהבוקרהזוהר שאפילו תב 

בימי כנוהגין ולא אחר ליום כמבשל דהוי לבשל אין ערב לסעודת
בוקר בשביל מערב  אבל לילה , סעודת בשביל בבוקר לבשל חורף 

הלכה  משיב ובשו"ת  עיון . בצריך וסיים דשרי , מו )אפשר סי' (ח"ב

כדי לחבירו, מיום לבשל אפשר מצוה סעודת שלצורך  כתב
תתעכב. לא שהמצוה 

.åèיומאברמ "ק מן מזונא לבשלא  לאינש  ליה ליבעי  'לא  הגירסא
לבשלא וכתב : אחרא '. ליומא  יומא לעכב ולא אחרא, ליומא 
וז "ל: כתב  חי  בזוהר אמנם הותיר. אם לעכב ולא  לכתחילה ,
למחר ונותר הרבה  המבשל אבל מחר, יום על בכוונה  'לבשלם
מחוסר הוא אחר יום על  מזונו ומצמצם המעכב אבל בה, לן לית

אמנה'.
.æèסק"ג)אברהםבמגן קנז ברורה(סי' ובמשנה לשון (שם), העתיקו

יועץ הפלא מבעל  אילים באורות וראה כאן. הקדוש  (על הזוהר

כאן ) מכלהזוהר  בזמנינו, לקיימו מאד  קשה מילתא 'הא שכתב:
ראוי השמימה, מגיע וראשו בדבר, סוד  דאיכא מאחר  מקום
ועיין  שמו'. כבוד  דבר על יעזרנו ברחמיו המקום לקיימו, להשתדל

תורה בדברי סט )עוד אות השולחן(מהדו"ת ס"ב )ובערוך  קנז (סי '

הבאה. בהערה עוד  וראה בזה. שכתבו מה 
.æé ב)במכילתא ויסע פרשת וז "ל:(בשלח, זה , בענין מחלוקת הובאה

למחר מהיום אדם שילקוט כדי אומר יהושע רבי  ביומו', יום 'דבר
שבת  'מערב  גורסים  ויש  הגר"א, גירסת [כך  לשבת שבת מערב כעין 
מהיום אדם ילקט שלא  כדי אומר המודעי  אליעזר  רבי  שבת ]. לערב
ובספר שבת]. לערב  גורסים [ויש  לשבת שבת מערב  כעין למחר 

לחיים מועדיך  קנ:)ברכת דף ח "ב כאן (פאלאג'י, הזוהר שדעת כתב 
הגדול אליעזר רבי  דעת גם שכן והוסיף המודעי , אליעזר רבי  כדעת 

מח :)בגמרא  אוכל(סוטה מה ואומר בסלו פת  לו שיש  מי  'כל שאמר
בזוהר שהובא זה שענין כתב  ועוד  אמנה'. מקטני  אלא אינו למחר ,

בגמרא אמרו שכך  והלל, שמאי  מחלוקת  הוא טז:)כאן, 'תניא(ביצה
מצא שבת , לכבוד  אוכל היה ימיו כל הזקן , שמאי על עליו אמרו
את  מניח  הימנה  נאה אחרת  מצא  לשבת, זו אומר  נאה בהמה
לו  היתה אחרת  מדה הזקן  הלל אבל  הראשונה, את ואוכל  השניה
הכי נמי  תניא יום', יום ה' 'ברוך שנאמר שמים לשם מעשיו שכל
לשבת], בשבת  [-מאחד לשבתיך  שביך  מחד  אומרים שמאי  בית
עבודת  בספר כתבו זה וכעין יום'. יום ה' ברוך אומרים הלל ובית

פי "ב )הקודש  יששכר,(ח"ג י)בבני  מאמר  על(שבת מהרצ"א  ובהגהות
שהכין  ממה יום בכל  בדוקא אכל  לא  הזקן ששמאי  כאן, הזוהר
נאה  בהמה מצא  כאשר לשבת שהכין  ממה אכל  אלא  יום, לאותו
הזקן  והלל  השבת, מהשפעות יום בכל שאכל  נמצא  שהכין, ממה
דרכם בסוד  שהרחיבו שם ועיין יום, אותו של מהשפע יום בכל אכל

ברמב"ן [וע"ע זה. בענין והלל שמאי ח )של כ שהלכה (יתרו  שכתב 
ובט"ז הזקן, כהלל זו סק"א )במחלוקת רמב סי ' רנ ובמג"א(או"ח (סי '

עדיף].סק"א ) שכשמאי  מודה הלל שגם זרוע אור בשם הביאו
.çé עו .)בגמרא יוחאי(יומא בן שמעון רבי  את תלמידיו שאלו :
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הוא, ברוך הקדוש נמצא מזונותיו, על יום  בכל
וכשהשם יום, בכל ברכות מלא אנפין, זעיר
לכל ממנו מתפשטת  הברכה מתברך , הגדול

ּכתיב ,èéהעולמות כךּוכדין  על נאמר ואזי  – ÀÅÀÄ
טז)הפסוק קמה יד(תהלים את ÅÇÆÈÆ'ּפֹותח

רצֹון ' חי לכל  תפילתו וגֹו',ּומׂשּביע ידי  שעל  ÇÀÄÇÀÈÇÈÀ
רצון  שפע יום מידי ה' ומבאר :ëפותח –מאי. Ç

הפסוק כוונת  מסתבר 'רצ ֹון',מה אין שהרי È
שהרי לתחתונים, ממש רצון להשפעת שהכוונה

חי, לכל  הפרנסה השפעת על מדבר  הפסוק 
היינו  זה, בפסוק  שנאמר הרצון Çההּוא אלא,

ּדאׁשּתכח שנמצא רצֹון  רצון אותו  – ÈÀÄÀÀÇ
ק ּדיׁשא  אנפין מע ּתיקא אריך אור והוא , ÅÇÄÈÇÄÈ

הכתר  מ ּני ּהàëשהוא ונפיק  ממנו,, ויוצא - ÀÈÅÄÅ
אנפין  דאריך  לאׁשּתכחא ,áëממצחא ÈÀÄÀÀÈÈרצֹון ,

לכ ּלא  מזון מזֹוני ולהימצא להשפיע  – ÀÅÀÙÈ
הרחמיםâëלכולם סוד הוא הכתר כי ,ãë ומקור

והברכה  והשפע  .äëהרצון

להם אמר בשנה, אחת פעם מן לישראל להם  ירד  לא  מה מפני 
בן  לו שיש  ודם בשר למלך  דומה , הדבר  למה משל לכם אמשול
פני מקביל  היה ולא  בשנה  אחת פעם מזונותיו לו פסק אחד ,
והיה  יום, בכל מזונותיו ופסק עמד בשנה , אחת פעם  אלא  אביו
וחמשה  ארבעה לו שיש  מי ישראל  אף יום, כל  אביו פני מקביל
מתים כולם ונמצאו למחר מן  ירד לא  שמא  ואומר  דואג היה  בנים
הוא וכן שבשמים . לאביהן לבם את מכוונים כולם נמצאו ברעב,
ואמר סיים ושם ביומו', יום 'דבר הפסוק על דרשב"י במכילתא 
שיהיו  כדי יום יום פרנסת להם ניתן  חיבתן  מפני  ישראל  'כך 

הזהר  בשו"ע  וע"ע יום'. בכל שכינה פני ומקבלים ח"ז מחלין (או "ח

טו ) ס"ק קנז דאוקימנא '.סי' 'כמה כאן הזוהר דברי על  שציין במה 
.èéפי "ב)הקודש בעבודת כדי(ח"ג  ביום, יום לערב אין כתוב:

התכלית  שזהו העליונים, מהימים יום לכל למעלה הברכה  שתמצא 
העליונים מהימים אחד  שכל יום, בכל המזונות בבקשת המכוון
מלמטה  הברכות לעורר וצריך  בשבוע אחד  יום לפרנס  ממונה 
מהימים אחד שכל שאף  פעולתם, לפעול בעליונים  כח  לתת
צריך מקום מכל יומו, לפרנס  העליון מהשבת מושפע העליונים
שקבל . מה להשפיע וחיל כח בו לתת מלמטה וסיוע התעוררות

יששכר י)ובבני  מאמר  איש(שבת של ושתיה  האכילה  הנה כתב:
המאכל בתוך  שיש  הקדושים הניצוצות  בירור  לצורך הוא  ישראלי
על הוא  והבירור היחוד , לצורך  הוא הקודש  אל וכשמבררו ההוא ,

בגמרא  ליה סבירא  יהודה ר' והנה כנודע , הברכה  מ.)ידי  (ברכות

זה  והנה ברכותיו, מעין לו תן ויום יום בכל יום', יום ה ' 'ברוך
על למאכלו, היום בזה  יתברך  ה' לו שהזמין  מה הלל , מדת היה
חוץ היום, היחוד לגרום היום לברכת  המצטרך  הדבר זה  כרחך 

לשבת. ההכנה בפירוש צותה שהתורה שבת מבערב
מזונו,וע"ע  על יום בכל להתפלל וצריך  שהיות  שביאר  ברמ"ק

שקרי דובר יהיה שלא  להיזהר ומבקשוצריך לו שיש  המקום, לפני  ם 
לו  שאין וכיון  לחבירו, מיום לבשל לא  האדם צריך  לכן פרנסתו,

ריקנית. תפילתו ואין לו, שיזומן כדי  לבקש  צריך ומבושל, מזומן 
.ëרמ "ק .עפ"י

.àë.רמ "ק

.áëשעריםמקדש במבוא  ראה פ"א)מלך. ח"א 'הספירה (ש"ג  וז "ל:
לשני נחלקת  דאצילות, כתר היא אשר  האצילות של  הראשונה
ובעץ שם  וראה אנפין . אריך  ופרצוף עתיק פרצוף שהם חלקים

פ "ה )חיים כתר ,(שי"א נקראת הראשונה [שהנקודה הדברים סוד 
רישין  ב' דא , מן לעילא דא רישין  ג' בחינות, לג ' נחלקת והיא 
כתר]. מכלל הוא  גם אשר אנפין , אריך  ותחתיו יומין, עתיק אינון

רשב"י  מאמרי קדישא )ובשער זוטא  האדרא 'טיפת (פירוש וז "ל: כתב 
והיסוד היסוד , ספירת  אל  החסד  מספירת נמשכים הם החסדים
דעתיק היסוד בזה כי ונמצא הנקבה , אל הזווג טיפת בסוד נותנן
הוא חסד כל  כי רצון , הנקרא  יומין  דעתיק החסד בו מתגלה  יומין 
ונגנז נשמר  הוא כי  חסד', 'רצון אותיות חסד' 'נוצר  בסוד רצון,
מתפשט וכו', יומין דעתיק הזה החסד  ובחינת כנזכר, היסוד בתוך
ובמבוא אנפין . דאריך  במצחא  הגנוז  יומין דעתיק היסוד  עד

פ"ז)שערים ח"ב  ביסוד(ש"ג המתגלית זו חסד  טיפת שם שעל
הרצון. מצח נקרא  אנפין דאריך  במצחא הגנוז דעתיק

.âë פי"ז)רמוניםבפרדס לאו (ש"ח ומזוני  חיי  בני חז "ל , אמרו :
מלתא ' 'הויא  אמרו ולא מלתא. תליא במזלא אלא  תליא בזכותא 
מקומם אבל  תלייתם , דהיינו 'תליא' אלא  במזל, שם שהם  דמשמע
תפלתו  טוהר להעלות צריך כי הדברים ופשר  התפארת, הוא
הבנים מאוצר לו יתנו ואז הכתר שהוא  העליון  במזל למעלה

בתפארת. שהוא [והמזונות]
.ãëא)אורהבשערי ספירה י כתר ,(שער נקראת הזאת הספירה :

סובבת  הזאת  הספירה  כך  הראש  על סובב שהכתר  כמו והטעם,
הסובבים הרחמים עולם  שהיא לפי  הספירות, כל ומקפת
משכיות  כמה  סביב מלא הזה הכתר כי ודע בכל, והמקיפים
הכתר ואותו וכו ', חסדים מיני  וכמה רחמים מיני וכמה  ועולמות 
וכל יוצר, בתפילת שנעשו והמהללים התפילות כל מקבץ הוא
עומק אל הכתר בשליחות כאחד  מתאחדים ומטה מעלה המוני
ותהיינה  כולם שיתאחדו כדי לאלו אלו וממתינים ראשונה, מציאות 
כל פרנסת שתהיה  כדי  הרצון, בעולם כאחד  עולות התפילות 

מעלה  המוני כל כי  המציאות, מעומק נמשכת מצפיםהעולמות 
'עיני וסימן: שיתקיימו, במה הכתר מנת אליהם תבא  מתי ומחכים
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כך : שנוהג מי של ובשבחו במעלתו ומסיים

ויֹומא יֹומא  ּבכל  מזֹוני ּדׁשאיל ומי ּומאן – ÇÀÈÅÀÅÀÈÈÀÈ
ויום יום  בכל  מזונו אּקרישמבקש  ההּוא ,ÇÄÀÅ

מהימנא הואּברא נאמן– בן  ּבראנקרא , ÀÈÀÅÀÈÀÈ
לעיּלא ּברכאן מ ׁשּתכחן שבגללוּדבגיניּה בן  – ÄÀÄÅÄÀÇÀÈÄÀÈÀÅÈ

האוהב בן  כדרך למעלה, ברכות  נמצאים  ידו  ועל
עליון ממקור  ברכות שפע  לו וגורם  אביו  .åëאת

סע ֹודתא  אתקין לא סבא, ייסא ÇÄÅÈÈÈÈÇÀÄÀÀÈרּבי
יֹומא  ומתקן ּבכל מכין היה  לא – ÀÈÈ

יום בכל סעודתו ּבע ּותי ּהæëאת  ּדבעא עד ,ÇÄÀÈÈÅ
מזֹוני  על ה ּוא  ּברי ק ּוד ׁשא  –קּמי ÇÅÀÈÀÄÇÀÅ

ברוך הקדוש לפני בקשתו מבקש שהיה עד
וכך מזונות, על  נתקיןהוא לא ÈÇÈÇÀÄאמר:

מלּכא  מ ּבי ּדתתיהיב עד –סע ֹודתא ÀÀÈÇÀÄÀÀÄÄÅÇÀÈ

כן  העושה
'בן  נקרא
נאמן'

רבי הנהגת
סבא ייסא
בתפילתו

ובשהייתו
קודם 

האכילה 

ישברו' אליך  טו )כל קמה  ידיך(תהלים את  'פותח רומז: והנני ,
רצון' חי לכל  טז)ומשביע פסוק  יפיק(שם הרצון  ידי  על כי  ודע ,

יעקב ובתולעת הכתר. מאת צרכיו ח"י דזמרה )כל  פסוקי כתב (סוד
שני סוד ידיך את בפותח רמוז דעת, למוצאי  נכון והטעם וז "ל:
העליון  מהמקום הקדוש  והשפע הגדול האור  שממשיך  יודי "ן,
הכלה  אל [תפארת], ישראל דרך  [כתר], עילאה  ביו"ד  הנרמז 
לעולם יפרד ומשם [מלכות], תתאה ביו"ד  הנרמזת הכלולה 

השפל . העולם מתברך כך ומתוך  הנפרדים
הכונות[וראה בשער א )עוד  דרוש השחר הרש "ש(תפילת ובסידור

מספר פא "י  שם תיבות לראשי  יכוין י'דיך , א 'ת פ'ותח בכונת 
ואחרונה, ראשונה  יאהדונה"י  של  יודין ב ' שבהם אדנ "י  הוי"ה
נקודת  פתח, נקודת היא ו' וצורת ו', כמנין אותיות ו' וביניהם
חכמה  דהוי"ה מיו"ד  שפע להמשיך  והכונה  פותח, וזהו חכמה,
יסוד דאדנ"י, ליו"ד קצוות, ו' כולל תפארת ו' ע "י  אנפין, דזעיר
שהוא העליון הרצון מן  להמשיך תכוין רצו"ן ובמלת דנוקבא .
ה "י , יו"ד [יו"ד , דיודין דהוי"ה אחוריים שהם קפ "ד  העולה הוי"ה
רישא שבתוך  דאבא ביסוד  שהוא  ה"י] וי "ו ה "י  יו"ד וי "ו, ה"י  יו"ד 
ה "י [אל"ף  דיודין  אהי "ה  הוא  וגם כנודע , שבו בדעת אנפין דזעיר
הוא שגם דאימא היסוד שהוא  קס"א בגימטריא העולה ה"י ] יו"ד 
עם וקס "א קפ "ד  והנה כנודע. שבו בדעת אנפין דזעיר ברישא
הנזכרים יסודות  מב ' להמשיך ותכוין רצו"ן, בגימטריא הם הכולל 
ב' יתמתקו ידם שעל ותכוין העולם , כל אל  וברכה  ומזון שפע
דזעיר בנוקבא למטה והם וכו', הפרנסה המונעים דין  של כוחות
ח"י לכ"ל תיבות בראשי  רחל נרמזת  ולכן רחל , הנקראת אנפין
וכו', תתאה  נוקבא שהיא  הנזכרת רחל את להמתיק ותכוין רצו"ן,

וקס "א ]. קפ"ד שהוא  הנזכר הרצון ידי על ותמתיקם
.äë פי "ב)הקודש עבודת המקור(ח"ג  פותחת בכוונה, תפלה וז "ל : .

והיה  העולמות, בכל מתפשטת  והשפע והברכה, הרצון  סוד  העליון
ויום יום וכל בתחילה, הגדול השם שיתברך שגרם לפי  כן  זה 

יום ה' ברוך  סוד וזה ההוא, מהמקור מתברך  העליונים מהימים
אם אף יום בכל  והמזונות  הפרנסה על התפלה תצטרך  ולזה  יום,
בכל למעלה הברכה שתמצא  כדי  והטעם לו, מזומנים מזונותיו
שאין  אמרו ולזה  רצון , הנקרא  מהמקור ויום יום כל ויתברך יום
כדי ביום יום לערב שלא אחר ליום זה  מיום מזון  ולהניח לבשל
הברכה  ותמצא מזונו, על ויתפלל  למעלה נשואות עיניו שיהיו

הת  זהו כי  יורדלמעלה שהיה המן  לזה  והעד  בזה, המכוון  כלית 
ליום ולא ביומו' יום  דבר  ולקטו העם 'ויצא ונאמר ויום יום בכל
ויום יום בכל עליו והתפלה המזון שבקשת כן אם  נמצא אחר,
מהימים יום לכל הברכה וליחד למעלה, הברכה  שתמצא  כדי
'וכדין  אמרם  והוא  מהמקור , הגדול השם מתברך  ובזה העליונים,
בבקשת  התכלית זה כי ברכאן', מלא  אשתכח  הוא בריך  קודשא 
ממנו  מתפשטת הברכה מתברך  הגדול וכשהשם יום, בכל  המזונות

העולמות. לכל
.åëשאלתו בן ידי שעל תפארת , [מידת] הוא, ברוך לקדוש  נאמן

אם לתפארת , ישפיע קדישא  שעתיקא  גורם מהתפארת, מזונותיו
חז "ל שאמרו מה וזה תפארת , לאביו נאמן בן הוא הזה הבן כן

ז:) ח"ג [וע"ע (זוהר  רא"ג. שבשמים, לאביהם  מפרנסין  ישראל 
לוי השנה )בקדושת  יתברך(לראש  השם שנותן נמי  ענין 'וזהו וז "ל:

בשביל וזהו תמיד, אליו צריכין  שאנו שנדע כדי יום, בכל שפע
בניו, ישראל עם להשתעשע שרוצה  הוא ברוך  הבורא  אהבת
מידי החיונית השפע  לו ישלח לכן מבנו, כאב  תענוג ממנו ולקבל
ובכל עת ובכל יום בכל אליו  צריכין שאנו שנדע כדי ויום  יום
שאצטרך כדי יום בכל  השפע  לי  נותן  אתה  הכי  ומשום וכו ', שעה 
שאני בשביל  תמיד לשמוע רוצה  אתה  כי  ימי , כל אליך  לקרא
כדי יום בכל השפע לי  נותן אתה הכי ומשום לפניך  אהובה
השומרי לבעל  הטהור בשלחן  גם ראה  יום'. בכל קולי  שתשמע

כאן].(פ "א-ג )אמונים הזוהר מאמר בביאור הרבה שהאריך 
.æë קצט :)פז בכתם דף  זוהר פי(על על אף סבא  ייסא רב כתב:
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הוא, ברוך הקדוש נמצא מזונותיו, על יום  בכל
וכשהשם יום, בכל ברכות מלא אנפין, זעיר
לכל ממנו מתפשטת  הברכה מתברך , הגדול

ּכתיב ,èéהעולמות כךּוכדין  על נאמר ואזי  – ÀÅÀÄ
טז)הפסוק קמה יד(תהלים את ÅÇÆÈÆ'ּפֹותח

רצֹון ' חי לכל  תפילתו וגֹו',ּומׂשּביע ידי  שעל  ÇÀÄÇÀÈÇÈÀ
רצון  שפע יום מידי ה' ומבאר :ëפותח –מאי. Ç

הפסוק כוונת  מסתבר 'רצ ֹון',מה אין שהרי È
שהרי לתחתונים, ממש רצון להשפעת שהכוונה

חי, לכל  הפרנסה השפעת על מדבר  הפסוק 
היינו  זה, בפסוק  שנאמר הרצון Çההּוא אלא,

ּדאׁשּתכח שנמצא רצֹון  רצון אותו  – ÈÀÄÀÀÇ
ק ּדיׁשא  אנפין מע ּתיקא אריך אור והוא , ÅÇÄÈÇÄÈ

הכתר  מ ּני ּהàëשהוא ונפיק  ממנו,, ויוצא - ÀÈÅÄÅ
אנפין  דאריך  לאׁשּתכחא ,áëממצחא ÈÀÄÀÀÈÈרצֹון ,

לכ ּלא  מזון מזֹוני ולהימצא להשפיע  – ÀÅÀÙÈ
הרחמיםâëלכולם סוד הוא הכתר כי ,ãë ומקור

והברכה  והשפע  .äëהרצון

להם אמר בשנה, אחת פעם מן לישראל להם  ירד  לא  מה מפני 
בן  לו שיש  ודם בשר למלך  דומה , הדבר  למה משל לכם אמשול
פני מקביל  היה ולא  בשנה  אחת פעם מזונותיו לו פסק אחד ,
והיה  יום, בכל מזונותיו ופסק עמד בשנה , אחת פעם  אלא  אביו
וחמשה  ארבעה לו שיש  מי ישראל  אף יום, כל  אביו פני מקביל
מתים כולם ונמצאו למחר מן  ירד לא  שמא  ואומר  דואג היה  בנים
הוא וכן שבשמים . לאביהן לבם את מכוונים כולם נמצאו ברעב,
ואמר סיים ושם ביומו', יום 'דבר הפסוק על דרשב"י במכילתא 
שיהיו  כדי יום יום פרנסת להם ניתן  חיבתן  מפני  ישראל  'כך 

הזהר  בשו"ע  וע"ע יום'. בכל שכינה פני ומקבלים ח"ז מחלין (או "ח

טו ) ס"ק קנז דאוקימנא '.סי' 'כמה כאן הזוהר דברי על  שציין במה 
.èéפי "ב)הקודש בעבודת כדי(ח"ג  ביום, יום לערב אין כתוב:

התכלית  שזהו העליונים, מהימים יום לכל למעלה הברכה  שתמצא 
העליונים מהימים אחד  שכל יום, בכל המזונות בבקשת המכוון
מלמטה  הברכות לעורר וצריך  בשבוע אחד  יום לפרנס  ממונה 
מהימים אחד שכל שאף  פעולתם, לפעול בעליונים  כח  לתת
צריך מקום מכל יומו, לפרנס  העליון מהשבת מושפע העליונים
שקבל . מה להשפיע וחיל כח בו לתת מלמטה וסיוע התעוררות

יששכר י)ובבני  מאמר  איש(שבת של ושתיה  האכילה  הנה כתב:
המאכל בתוך  שיש  הקדושים הניצוצות  בירור  לצורך הוא  ישראלי
על הוא  והבירור היחוד , לצורך  הוא הקודש  אל וכשמבררו ההוא ,

בגמרא  ליה סבירא  יהודה ר' והנה כנודע , הברכה  מ.)ידי  (ברכות

זה  והנה ברכותיו, מעין לו תן ויום יום בכל יום', יום ה ' 'ברוך
על למאכלו, היום בזה  יתברך  ה' לו שהזמין  מה הלל , מדת היה
חוץ היום, היחוד לגרום היום לברכת  המצטרך  הדבר זה  כרחך 

לשבת. ההכנה בפירוש צותה שהתורה שבת מבערב
מזונו,וע"ע  על יום בכל להתפלל וצריך  שהיות  שביאר  ברמ"ק

שקרי דובר יהיה שלא  להיזהר ומבקשוצריך לו שיש  המקום, לפני  ם 
לו  שאין וכיון  לחבירו, מיום לבשל לא  האדם צריך  לכן פרנסתו,

ריקנית. תפילתו ואין לו, שיזומן כדי  לבקש  צריך ומבושל, מזומן 
.ëרמ "ק .עפ"י

.àë.רמ "ק

.áëשעריםמקדש במבוא  ראה פ"א)מלך. ח"א 'הספירה (ש"ג  וז "ל:
לשני נחלקת  דאצילות, כתר היא אשר  האצילות של  הראשונה
ובעץ שם  וראה אנפין . אריך  ופרצוף עתיק פרצוף שהם חלקים

פ "ה )חיים כתר ,(שי"א נקראת הראשונה [שהנקודה הדברים סוד 
רישין  ב' דא , מן לעילא דא רישין  ג' בחינות, לג ' נחלקת והיא 
כתר]. מכלל הוא  גם אשר אנפין , אריך  ותחתיו יומין, עתיק אינון

רשב"י  מאמרי קדישא )ובשער זוטא  האדרא 'טיפת (פירוש וז "ל: כתב 
והיסוד היסוד , ספירת  אל  החסד  מספירת נמשכים הם החסדים
דעתיק היסוד בזה כי ונמצא הנקבה , אל הזווג טיפת בסוד נותנן
הוא חסד כל  כי רצון , הנקרא  יומין  דעתיק החסד בו מתגלה  יומין 
ונגנז נשמר  הוא כי  חסד', 'רצון אותיות חסד' 'נוצר  בסוד רצון,
מתפשט וכו', יומין דעתיק הזה החסד  ובחינת כנזכר, היסוד בתוך
ובמבוא אנפין . דאריך  במצחא  הגנוז  יומין דעתיק היסוד  עד

פ"ז)שערים ח"ב  ביסוד(ש"ג המתגלית זו חסד  טיפת שם שעל
הרצון. מצח נקרא  אנפין דאריך  במצחא הגנוז דעתיק

.âë פי"ז)רמוניםבפרדס לאו (ש"ח ומזוני  חיי  בני חז "ל , אמרו :
מלתא ' 'הויא  אמרו ולא מלתא. תליא במזלא אלא  תליא בזכותא 
מקומם אבל  תלייתם , דהיינו 'תליא' אלא  במזל, שם שהם  דמשמע
תפלתו  טוהר להעלות צריך כי הדברים ופשר  התפארת, הוא
הבנים מאוצר לו יתנו ואז הכתר שהוא  העליון  במזל למעלה

בתפארת. שהוא [והמזונות]
.ãëא)אורהבשערי ספירה י כתר ,(שער נקראת הזאת הספירה :

סובבת  הזאת  הספירה  כך  הראש  על סובב שהכתר  כמו והטעם,
הסובבים הרחמים עולם  שהיא לפי  הספירות, כל ומקפת
משכיות  כמה  סביב מלא הזה הכתר כי ודע בכל, והמקיפים
הכתר ואותו וכו ', חסדים מיני  וכמה רחמים מיני וכמה  ועולמות 
וכל יוצר, בתפילת שנעשו והמהללים התפילות כל מקבץ הוא
עומק אל הכתר בשליחות כאחד  מתאחדים ומטה מעלה המוני
ותהיינה  כולם שיתאחדו כדי לאלו אלו וממתינים ראשונה, מציאות 
כל פרנסת שתהיה  כדי  הרצון, בעולם כאחד  עולות התפילות 

מעלה  המוני כל כי  המציאות, מעומק נמשכת מצפיםהעולמות 
'עיני וסימן: שיתקיימו, במה הכתר מנת אליהם תבא  מתי ומחכים

øôñÅÆçìùá úùøôà"ò áñfäøä ÇÙÇæ

ïàîe,àðîéäî àøa éøwà àeää ,àîBéå àîBé Iëa éðBæî IéàLc ÇÀÈÅÀÅÀÈÈÀÈÇÄÀÅÀÈÀÅÀÈ
.àJérI ïàëøa ïçëzLî déðéâác àøaÀÈÄÀÄÅÄÀÇÀÈÄÀÈÀÅÈ

éaødéúera àrác ãr àîBé Iëa àúãBrñ ïé÷úà àI àáñ àñéé ÇÄÅÈÈÈÈÇÀÄÀÀÈÀÈÈÇÄÀÈÈÅ
ãr àúãBrñ ïé÷úð àI ,øîà ,éðBæî Ir àeä Céøa àLãe÷ én÷ÇÅÀÈÀÄÇÀÅÈÇÈÇÀÄÀÀÈÇ

סב:

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

כך : שנוהג מי של ובשבחו במעלתו ומסיים

ויֹומא יֹומא  ּבכל  מזֹוני ּדׁשאיל ומי ּומאן – ÇÀÈÅÀÅÀÈÈÀÈ
ויום יום  בכל  מזונו אּקרישמבקש  ההּוא ,ÇÄÀÅ

מהימנא הואּברא נאמן– בן  ּבראנקרא , ÀÈÀÅÀÈÀÈ
לעיּלא ּברכאן מ ׁשּתכחן שבגללוּדבגיניּה בן  – ÄÀÄÅÄÀÇÀÈÄÀÈÀÅÈ

האוהב בן  כדרך למעלה, ברכות  נמצאים  ידו  ועל
עליון ממקור  ברכות שפע  לו וגורם  אביו  .åëאת

סע ֹודתא  אתקין לא סבא, ייסא ÇÄÅÈÈÈÈÇÀÄÀÀÈרּבי
יֹומא  ומתקן ּבכל מכין היה  לא – ÀÈÈ

יום בכל סעודתו ּבע ּותי ּהæëאת  ּדבעא עד ,ÇÄÀÈÈÅ
מזֹוני  על ה ּוא  ּברי ק ּוד ׁשא  –קּמי ÇÅÀÈÀÄÇÀÅ

ברוך הקדוש לפני בקשתו מבקש שהיה עד
וכך מזונות, על  נתקיןהוא לא ÈÇÈÇÀÄאמר:

מלּכא  מ ּבי ּדתתיהיב עד –סע ֹודתא ÀÀÈÇÀÄÀÀÄÄÅÇÀÈ

כן  העושה
'בן  נקרא
נאמן'

רבי הנהגת
סבא ייסא
בתפילתו

ובשהייתו
קודם 

האכילה 

ישברו' אליך  טו )כל קמה  ידיך(תהלים את  'פותח רומז: והנני ,
רצון' חי לכל  טז)ומשביע פסוק  יפיק(שם הרצון  ידי  על כי  ודע ,

יעקב ובתולעת הכתר. מאת צרכיו ח"י דזמרה )כל  פסוקי כתב (סוד
שני סוד ידיך את בפותח רמוז דעת, למוצאי  נכון והטעם וז "ל:
העליון  מהמקום הקדוש  והשפע הגדול האור  שממשיך  יודי "ן,
הכלה  אל [תפארת], ישראל דרך  [כתר], עילאה  ביו"ד  הנרמז 
לעולם יפרד ומשם [מלכות], תתאה ביו"ד  הנרמזת הכלולה 

השפל . העולם מתברך כך ומתוך  הנפרדים
הכונות[וראה בשער א )עוד  דרוש השחר הרש "ש(תפילת ובסידור

מספר פא "י  שם תיבות לראשי  יכוין י'דיך , א 'ת פ'ותח בכונת 
ואחרונה, ראשונה  יאהדונה"י  של  יודין ב ' שבהם אדנ "י  הוי"ה
נקודת  פתח, נקודת היא ו' וצורת ו', כמנין אותיות ו' וביניהם
חכמה  דהוי"ה מיו"ד  שפע להמשיך  והכונה  פותח, וזהו חכמה,
יסוד דאדנ"י, ליו"ד קצוות, ו' כולל תפארת ו' ע "י  אנפין, דזעיר
שהוא העליון הרצון מן  להמשיך תכוין רצו"ן ובמלת דנוקבא .
ה "י , יו"ד [יו"ד , דיודין דהוי"ה אחוריים שהם קפ "ד  העולה הוי"ה
רישא שבתוך  דאבא ביסוד  שהוא  ה"י] וי "ו ה "י  יו"ד וי "ו, ה"י  יו"ד 
ה "י [אל"ף  דיודין  אהי "ה  הוא  וגם כנודע , שבו בדעת אנפין דזעיר
הוא שגם דאימא היסוד שהוא  קס"א בגימטריא העולה ה"י ] יו"ד 
עם וקס "א קפ "ד  והנה כנודע. שבו בדעת אנפין דזעיר ברישא
הנזכרים יסודות  מב ' להמשיך ותכוין רצו"ן, בגימטריא הם הכולל 
ב' יתמתקו ידם שעל ותכוין העולם , כל אל  וברכה  ומזון שפע
דזעיר בנוקבא למטה והם וכו', הפרנסה המונעים דין  של כוחות
ח"י לכ"ל תיבות בראשי  רחל נרמזת  ולכן רחל , הנקראת אנפין
וכו', תתאה  נוקבא שהיא  הנזכרת רחל את להמתיק ותכוין רצו"ן,

וקס "א ]. קפ"ד שהוא  הנזכר הרצון ידי על ותמתיקם
.äë פי "ב)הקודש עבודת המקור(ח"ג  פותחת בכוונה, תפלה וז "ל : .

והיה  העולמות, בכל מתפשטת  והשפע והברכה, הרצון  סוד  העליון
ויום יום וכל בתחילה, הגדול השם שיתברך שגרם לפי  כן  זה 

יום ה' ברוך  סוד וזה ההוא, מהמקור מתברך  העליונים מהימים
אם אף יום בכל  והמזונות  הפרנסה על התפלה תצטרך  ולזה  יום,
בכל למעלה הברכה שתמצא  כדי  והטעם לו, מזומנים מזונותיו
שאין  אמרו ולזה  רצון , הנקרא  מהמקור ויום יום כל ויתברך יום
כדי ביום יום לערב שלא אחר ליום זה  מיום מזון  ולהניח לבשל
הברכה  ותמצא מזונו, על ויתפלל  למעלה נשואות עיניו שיהיו

הת  זהו כי  יורדלמעלה שהיה המן  לזה  והעד  בזה, המכוון  כלית 
ליום ולא ביומו' יום  דבר  ולקטו העם 'ויצא ונאמר ויום יום בכל
ויום יום בכל עליו והתפלה המזון שבקשת כן אם  נמצא אחר,
מהימים יום לכל הברכה וליחד למעלה, הברכה  שתמצא  כדי
'וכדין  אמרם  והוא  מהמקור , הגדול השם מתברך  ובזה העליונים,
בבקשת  התכלית זה כי ברכאן', מלא  אשתכח  הוא בריך  קודשא 
ממנו  מתפשטת הברכה מתברך  הגדול וכשהשם יום, בכל  המזונות

העולמות. לכל
.åëשאלתו בן ידי שעל תפארת , [מידת] הוא, ברוך לקדוש  נאמן

אם לתפארת , ישפיע קדישא  שעתיקא  גורם מהתפארת, מזונותיו
חז "ל שאמרו מה וזה תפארת , לאביו נאמן בן הוא הזה הבן כן

ז:) ח"ג [וע"ע (זוהר  רא"ג. שבשמים, לאביהם  מפרנסין  ישראל 
לוי השנה )בקדושת  יתברך(לראש  השם שנותן נמי  ענין 'וזהו וז "ל:

בשביל וזהו תמיד, אליו צריכין  שאנו שנדע כדי יום, בכל שפע
בניו, ישראל עם להשתעשע שרוצה  הוא ברוך  הבורא  אהבת
מידי החיונית השפע  לו ישלח לכן מבנו, כאב  תענוג ממנו ולקבל
ובכל עת ובכל יום בכל אליו  צריכין שאנו שנדע כדי ויום  יום
שאצטרך כדי יום בכל  השפע  לי  נותן  אתה  הכי  ומשום וכו ', שעה 
שאני בשביל  תמיד לשמוע רוצה  אתה  כי  ימי , כל אליך  לקרא
כדי יום בכל השפע לי  נותן אתה הכי ומשום לפניך  אהובה
השומרי לבעל  הטהור בשלחן  גם ראה  יום'. בכל קולי  שתשמע

כאן].(פ "א-ג )אמונים הזוהר מאמר בביאור הרבה שהאריך 
.æë קצט :)פז בכתם דף  זוהר פי(על על אף סבא  ייסא רב כתב:
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ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

תינתן  שהיא עד סעודה ונתקן נכין לא 
המלך .çëמבית

ּברי קּודׁשא קּמי ּבע ּותיּה ּדבעי  ÀÈÇÄÀÅÈÅÇÅÀÈÀÄלבתר
בקשתו הּוא  מבקש שהיה לאחר  –

הוא  ברוך  הקדוש ׁשע ּתא לפני מחּכה הוה  ,ÂÈÀÇÆÇÀÈ
אחתחדא  שעה מחכה היה –èë,כך ואחר ÂÈ

מלּכא  מ ּבי ּדתתיהיב עיּדן הא –אמר: ÈÇÈÄÈÀÄÀÀÄÄÅÇÀÈ

המלך מבית הסעודה שתינתן הזמן מ ּכאןìהרי ,ÄÈ
סע ֹודתא  אתקינּו ואילךּולהלאה מכאן – ÀÈÀÈÇÀÄÀÀÈ

הסעודה  את ותתקנו .תכינו
ק ּודׁשא  ּדחלי ּדאינּון  ארחא ה ּוא ÀÈÈÀÈÀÄÈÂÅÀÈודא

חטאה ּדחלי  ה ּוא  הוא ּברי וזה – ÀÄÈÂÅÆÀÈ
יראים שהם אנשים אותם של  הנהגתם דרך 

חטא  יראי הוא, ברוך :àìמהקדוש

הבית  לבעלי  מניח היה לא  לאכול מזומן ובשר לחם לו שהיה
בבית  שהם בעוד כי  אדם בני  רוב  היום שעושים כמו שיתקנוהו
מזומנת  שימצאוה כדי סעודתם להם ומבשלים מתקנים תפילתם
יתקנו  שלא  ידם, על מעכב היה השלום  עליו הוא מיד , לאכול

הק' ובשל"ה צרכיו. ושואל מתפלל שהיה עד  דבר (שער שום

הגה"ה ) קדושה, ערך הרמ"קהאותיות עפ"י  למשהכתב תפילה  (בסידורו 

יא ) סי' ז אין שער יומא ', בכל סעודתא  אתקין  'לא שאמרו שמה
סעודתו  את  לו מבשלים היו שלא  אלא  השולחן, תיקוני  רק הכונה 
אחר מיד  זו תפילה להתפלל  שיש  הרמ"ק כתב ולכן  שיתפלל, עד
שכתב  שם [וראה בבית, האכילה לתיקון שתקדם כדי  תפילתו,

אחסר' לא רועי ה ' לדוד  'מזמור  שעל לומר ק"ש בפע"ח  (כמבואר 

פי"א ) הפרנסה].המטה על  מיוחדת תפילה נוסח שם הביא  וכן ,
חכמה בראשית מח )אמנם אות חיים התפילה (תוצאות שזמן  כתב

הק' ובשל"ה  לסעודה. ידיו שנוטל קודם הוא  מזונו כתב (שם)על
אך ידים, נטילת  קודם פרנסה  על להתפלל היה  לפנים שמנהגו 
זה  על להתפלל  שעדיף לדבריו הסכים הרמ"ק דברי שראה אחר
זו  תפילה להתפלל  יכול שכח אם  מקום  ומכל  תפילתו, אחר מיד 
שהוא מפני  הפסק, זה ואין המוציא , קודם ידים נטילת אחר אפילו

ובמג"א  סעודה . סק"ב )צרכי קסו סי' הק'(או"ח השל"ה דברי  הביא
נטילה  בין וגו' רועי ' ה' לדוד 'מזמור לומר נהגו שהעולם וכתב

הרב ובשו"ע כן,(שם)להמוציא , שנוהגים על  זכות לימוד כתב
מענין  שזהו וכיון הנטילה קודם  נקיות הידים שאין  שלפעמים לפי
לטרוח שלא בו הקילו הכל לדברי הפסק חשוב ואינו סעודה

ובא "ר  כפים. בנקיון הנטילה  קודם לאמרו שטוב (שם)להזהר  כתב
ברורה במשנה כתב וכן  המוציא , ברכת אחר  סק"ג )לאומרו .(שם

משה באגרות מח )וע"ע סי' ח "ב בדויה (או "ח תפלה  להתפלל שאין 
המזון. ועל הגונה  תפלה שתהיה אף להמוציא , נטילה בין  מלבו

.çëהק'בסוד השל"ה כתב ייסא(שם)הענין  לרב שהיה שאף
שיתפלל , עד  סעודתו את  לו מתקנים היו לא  מקום מכל מזונא,
הרוחני , מזון הוא  ברוך הקדוש  לו שישפיע היא התפלה כוונת  כי 

כתב : וברמ"ז בקדושה . אכילתו שיהיה  כדי  המאכל, שורש שהוא
מזון  של רוחניות מאכלו על שיושפע מתפלל  שהיה נראה 
הוא ', בריך קודשא  'קמי והיינו מחכמה, שהוא  חכם , התלמיד
כך ואחר הוא], בריך  קודשא  [הנקרא  אנפין  מזעיר  למעלה פירוש 
ששם תתאה, לחכמה השפע שימשך עד  מה  שיעור ממתין  היה
פל"א , סודו אל"ף , ועוד [מלכות ], אדנ "י גימטריא אכיל"ה בחינת 
כנזכר ציורים בכמה  א ' באות סוד הוא האכילה סודות כל וגם
חכמה  באור  מאירה המלכות  שהוא  תתאה וחכמה הכוונות , בספר
ונראה  העשיה. עד לירד השפע צריך  כי  מלכא ', 'בי נקראת עלאה 

וכוונות. ייחודים בסודות היתה תפילה שאותה  לי 
.èëכוליבזכירה שנזהר  מי  שמענו לא פלאגי ': הגר "ח  כתב לחיים

במאמר ובשבת דוקא , לאו חדא  דשעתא  נאמר אם אפילו האי ,
האכילה, קודם  קצת שוהה סעודתא  אתקינו ואמירת הקדוש הזוהר
הנדפס והנוסח  מזונותיו , על  שואל  היה בשבת אם ידענו דלא  אלא 
הגדולה' ה' 'לך  באצבע מורה בספר הנוסחא  דסידר  ציבור בשלמי 
שוהין  שאינן  אלא  ייסא , כר ' ממש  והיינו לבד, החול בימי  נהגו וגו'
שעה  שיעור להבטל  יכולים דאינן לומר וצריך  תכף, ואוכלין כלל

יו  ולא אומנתו, תורתו דהיה שאני  סבא  ייסא  ור' שאראחת, כל
דהיה  הקדוש  בזוהר שהגידו החידוש  הוא  וזה לעשותו, אדם כל 
בתפלתם , הראשונים חסידים כענין  שוהה שהיה בזה, בדורו יחיד
וכן  ביום אחת פעם אוכל שהיה שנאמר  הגם מתברכת , דמלאכתן

עכ "ל . ביום. פעמים וג' ב' האוכל שכן מכל אדם, ככל בלילה
.ìשממתין וז"ל השואל כדרך  חדא , שעתא  מחכה  הוה הרא "ג:

מכוין  היה ושמא וגו', עידן הא  שאמר  הוא  התשובה, לו שיבא 
מש "ע  שפע שמקבלת שם על שעה, הנקראת  המלכות כנגד  שעתא
שתתעלה  והכוונה  שע"ה , הרי  ה ', נקראת [המלכות] והיא  נהורין,

ותשפיע. ותחזור  ותקבל  ותתייחד, המלכות
.àìיום[מלבד לכל  מזונות בהכנת הצורך  על זה במאמר המבואר

במדרש אמרו  עוד יום, בכל המתחדשות  ההשפעות מצד  עצמו בפני
כ)תנחומא  כ מי(שמות ביומו, יום דבר וגו' לכם ממטיר  הנני  :

øôñÅÆçìùá úùøôà"ò áñfäøä ÇÙÇè

אומר המודעי אליעזר  רבי  היה  מכאן  פרנסתו, ברא יום שברא 
זה  הרי  למחר אוכל מה  ואומר  היום יאכל מה לו  שיש  מי כל 

הקמח  ובכד אמנה. פרנסה )מחוסר כי(ערך בזה, למדונו וז "ל: כתב
הקב "ה, של בבטחונו לחשוב  לו  יש  הבטחון, במדת השלם האדם
ויוציא מחר  יום שיביא מי כי  מחר, ביום יאכל מה לחוש  לו  ואין
וכן  בעתו, אכלו אליו ויתן  פרנסתו לו יזמין הוא  מנרתקה , חמה

לברכה זכרונם סז:)דרשו נותן (כתובות ואתה ישברו אליך כל עיני
שכל מלמד  בעתו, אלא  נאמר לא בעתם בעתו, אכלם  את להם
'השלך דוד אמר זה  ועל בעתו, פרנסתו הקב"ה  לו נותן ואחד אחד 

האדם מדריגת  בספר עוד  וראה יכלכלך'. והוא  יהבך  ה' (עמוד על 

את קפד) דואג ואינו הבטחון, במדריגת חדור  שלבו צדיק שכתב:

לקמץ שיזדקק מבלי  נפשו לשובע אוכל  הוא הרי  המחר, דאגת
יתברך בה ' בוטח שהוא משום  המחר , ליום להותיר  בשביל  מלחמו
הדרוש את  מחר לו יכין כך היום , סעודת  את לו שהכין שכמו
יפתור ידה  על אשר  הבטחון דרך  לו יש  מחר על כי למחייתו,
צדיק וזהו כלום, לדאוג היום צריך  ואינו העתיד , שאלות כל  את 
על סומך  אלא  בה' בוטח  שאינו הרשע אמנם נפשו, לשובע  אוכל
מדוע  לה , מהדרוש  תחסר  ובטנו לשבעו יאכל לא  זה השתדלותו
למחר , לו יוותר לא שמא  היום, לשובע לאכול חושש שהוא  משום
לקמץ ובוחר  נפשו, לשובע לאכול יכול אינו זה חששו ומסיבת 
הבוטח כן  שאין  מה תמיד , לו תחסר בטנו לכן המחר, על מהיום

המקרים]. מן יחת ולא בדעתו, חזק תמיד  הוא  בה',
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ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

תינתן  שהיא עד סעודה ונתקן נכין לא 
המלך .çëמבית

ּברי קּודׁשא קּמי ּבע ּותיּה ּדבעי  ÀÈÇÄÀÅÈÅÇÅÀÈÀÄלבתר
בקשתו הּוא  מבקש שהיה לאחר  –

הוא  ברוך  הקדוש ׁשע ּתא לפני מחּכה הוה  ,ÂÈÀÇÆÇÀÈ
אחתחדא  שעה מחכה היה –èë,כך ואחר ÂÈ

מלּכא  מ ּבי ּדתתיהיב עיּדן הא –אמר: ÈÇÈÄÈÀÄÀÀÄÄÅÇÀÈ

המלך מבית הסעודה שתינתן הזמן מ ּכאןìהרי ,ÄÈ
סע ֹודתא  אתקינּו ואילךּולהלאה מכאן – ÀÈÀÈÇÀÄÀÀÈ

הסעודה  את ותתקנו .תכינו
ק ּודׁשא  ּדחלי ּדאינּון  ארחא ה ּוא ÀÈÈÀÈÀÄÈÂÅÀÈודא

חטאה ּדחלי  ה ּוא  הוא ּברי וזה – ÀÄÈÂÅÆÀÈ
יראים שהם אנשים אותם של  הנהגתם דרך 

חטא  יראי הוא, ברוך :àìמהקדוש

הבית  לבעלי  מניח היה לא  לאכול מזומן ובשר לחם לו שהיה
בבית  שהם בעוד כי  אדם בני  רוב  היום שעושים כמו שיתקנוהו
מזומנת  שימצאוה כדי סעודתם להם ומבשלים מתקנים תפילתם
יתקנו  שלא  ידם, על מעכב היה השלום  עליו הוא מיד , לאכול

הק' ובשל"ה צרכיו. ושואל מתפלל שהיה עד  דבר (שער שום

הגה"ה ) קדושה, ערך הרמ"קהאותיות עפ"י  למשהכתב תפילה  (בסידורו 

יא ) סי' ז אין שער יומא ', בכל סעודתא  אתקין  'לא שאמרו שמה
סעודתו  את  לו מבשלים היו שלא  אלא  השולחן, תיקוני  רק הכונה 
אחר מיד  זו תפילה להתפלל  שיש  הרמ"ק כתב ולכן  שיתפלל, עד
שכתב  שם [וראה בבית, האכילה לתיקון שתקדם כדי  תפילתו,

אחסר' לא רועי ה ' לדוד  'מזמור  שעל לומר ק"ש בפע"ח  (כמבואר 

פי"א ) הפרנסה].המטה על  מיוחדת תפילה נוסח שם הביא  וכן ,
חכמה בראשית מח )אמנם אות חיים התפילה (תוצאות שזמן  כתב

הק' ובשל"ה  לסעודה. ידיו שנוטל קודם הוא  מזונו כתב (שם)על
אך ידים, נטילת  קודם פרנסה  על להתפלל היה  לפנים שמנהגו 
זה  על להתפלל  שעדיף לדבריו הסכים הרמ"ק דברי שראה אחר
זו  תפילה להתפלל  יכול שכח אם  מקום  ומכל  תפילתו, אחר מיד 
שהוא מפני  הפסק, זה ואין המוציא , קודם ידים נטילת אחר אפילו

ובמג"א  סעודה . סק"ב )צרכי קסו סי' הק'(או"ח השל"ה דברי  הביא
נטילה  בין וגו' רועי ' ה' לדוד 'מזמור לומר נהגו שהעולם וכתב

הרב ובשו"ע כן,(שם)להמוציא , שנוהגים על  זכות לימוד כתב
מענין  שזהו וכיון הנטילה קודם  נקיות הידים שאין  שלפעמים לפי
לטרוח שלא בו הקילו הכל לדברי הפסק חשוב ואינו סעודה

ובא "ר  כפים. בנקיון הנטילה  קודם לאמרו שטוב (שם)להזהר  כתב
ברורה במשנה כתב וכן  המוציא , ברכת אחר  סק"ג )לאומרו .(שם

משה באגרות מח )וע"ע סי' ח "ב בדויה (או "ח תפלה  להתפלל שאין 
המזון. ועל הגונה  תפלה שתהיה אף להמוציא , נטילה בין  מלבו

.çëהק'בסוד השל"ה כתב ייסא(שם)הענין  לרב שהיה שאף
שיתפלל , עד  סעודתו את  לו מתקנים היו לא  מקום מכל מזונא,
הרוחני , מזון הוא  ברוך הקדוש  לו שישפיע היא התפלה כוונת  כי 

כתב : וברמ"ז בקדושה . אכילתו שיהיה  כדי  המאכל, שורש שהוא
מזון  של רוחניות מאכלו על שיושפע מתפלל  שהיה נראה 
הוא ', בריך קודשא  'קמי והיינו מחכמה, שהוא  חכם , התלמיד
כך ואחר הוא], בריך  קודשא  [הנקרא  אנפין  מזעיר  למעלה פירוש 
ששם תתאה, לחכמה השפע שימשך עד  מה  שיעור ממתין  היה
פל"א , סודו אל"ף , ועוד [מלכות ], אדנ "י גימטריא אכיל"ה בחינת 
כנזכר ציורים בכמה  א ' באות סוד הוא האכילה סודות כל וגם
חכמה  באור  מאירה המלכות  שהוא  תתאה וחכמה הכוונות , בספר
ונראה  העשיה. עד לירד השפע צריך  כי  מלכא ', 'בי נקראת עלאה 

וכוונות. ייחודים בסודות היתה תפילה שאותה  לי 
.èëכוליבזכירה שנזהר  מי  שמענו לא פלאגי ': הגר "ח  כתב לחיים

במאמר ובשבת דוקא , לאו חדא  דשעתא  נאמר אם אפילו האי ,
האכילה, קודם  קצת שוהה סעודתא  אתקינו ואמירת הקדוש הזוהר
הנדפס והנוסח  מזונותיו , על  שואל  היה בשבת אם ידענו דלא  אלא 
הגדולה' ה' 'לך  באצבע מורה בספר הנוסחא  דסידר  ציבור בשלמי 
שוהין  שאינן  אלא  ייסא , כר ' ממש  והיינו לבד, החול בימי  נהגו וגו'
שעה  שיעור להבטל  יכולים דאינן לומר וצריך  תכף, ואוכלין כלל

יו  ולא אומנתו, תורתו דהיה שאני  סבא  ייסא  ור' שאראחת, כל
דהיה  הקדוש  בזוהר שהגידו החידוש  הוא  וזה לעשותו, אדם כל 
בתפלתם , הראשונים חסידים כענין  שוהה שהיה בזה, בדורו יחיד
וכן  ביום אחת פעם אוכל שהיה שנאמר  הגם מתברכת , דמלאכתן

עכ "ל . ביום. פעמים וג' ב' האוכל שכן מכל אדם, ככל בלילה
.ìשממתין וז"ל השואל כדרך  חדא , שעתא  מחכה  הוה הרא "ג:

מכוין  היה ושמא וגו', עידן הא  שאמר  הוא  התשובה, לו שיבא 
מש "ע  שפע שמקבלת שם על שעה, הנקראת  המלכות כנגד  שעתא
שתתעלה  והכוונה  שע"ה , הרי  ה ', נקראת [המלכות] והיא  נהורין,

ותשפיע. ותחזור  ותקבל  ותתייחד, המלכות
.àìיום[מלבד לכל  מזונות בהכנת הצורך  על זה במאמר המבואר

במדרש אמרו  עוד יום, בכל המתחדשות  ההשפעות מצד  עצמו בפני
כ)תנחומא  כ מי(שמות ביומו, יום דבר וגו' לכם ממטיר  הנני  :

øôñÅÆçìùá úùøôà"ò áñfäøä ÇÙÇè

אומר המודעי אליעזר  רבי  היה  מכאן  פרנסתו, ברא יום שברא 
זה  הרי  למחר אוכל מה  ואומר  היום יאכל מה לו  שיש  מי כל 

הקמח  ובכד אמנה. פרנסה )מחוסר כי(ערך בזה, למדונו וז "ל: כתב
הקב "ה, של בבטחונו לחשוב  לו  יש  הבטחון, במדת השלם האדם
ויוציא מחר  יום שיביא מי כי  מחר, ביום יאכל מה לחוש  לו  ואין
וכן  בעתו, אכלו אליו ויתן  פרנסתו לו יזמין הוא  מנרתקה , חמה

לברכה זכרונם סז:)דרשו נותן (כתובות ואתה ישברו אליך כל עיני
שכל מלמד  בעתו, אלא  נאמר לא בעתם בעתו, אכלם  את להם
'השלך דוד אמר זה  ועל בעתו, פרנסתו הקב"ה  לו נותן ואחד אחד 

האדם מדריגת  בספר עוד  וראה יכלכלך'. והוא  יהבך  ה' (עמוד על 

את קפד) דואג ואינו הבטחון, במדריגת חדור  שלבו צדיק שכתב:

לקמץ שיזדקק מבלי  נפשו לשובע אוכל  הוא הרי  המחר, דאגת
יתברך בה ' בוטח שהוא משום  המחר , ליום להותיר  בשביל  מלחמו
הדרוש את  מחר לו יכין כך היום , סעודת  את לו שהכין שכמו
יפתור ידה  על אשר  הבטחון דרך  לו יש  מחר על כי למחייתו,
צדיק וזהו כלום, לדאוג היום צריך  ואינו העתיד , שאלות כל  את 
על סומך  אלא  בה' בוטח  שאינו הרשע אמנם נפשו, לשובע  אוכל
מדוע  לה , מהדרוש  תחסר  ובטנו לשבעו יאכל לא  זה השתדלותו
למחר , לו יוותר לא שמא  היום, לשובע לאכול חושש שהוא  משום
לקמץ ובוחר  נפשו, לשובע לאכול יכול אינו זה חששו ומסיבת 
הבוטח כן  שאין  מה תמיד , לו תחסר בטנו לכן המחר, על מהיום

המקרים]. מן יחת ולא בדעתו, חזק תמיד  הוא  בה',


