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ומתענג במאמר ומזון בלחם בשבת ערוך ששולחנו האדם מקבל אותו העליון השפע  את מבאר זה
העליונות, הספירות אור בו ומאיר  העליונים העולמות באור  בזה  שנדבק השבת, סעודות בג' בשמחה
עצום, לפגם גורם מהסעודות אחת ח "ו מחסר ואם החול, ימות כל ועליון  קדוש שפע  עליו ונשפע 

ונפלא. גדול לתיקון  זוכה בשמחה הסעודות  ג' ובתיקון

בפסוק לקּדׁשֹו'.נאמר הּׁשּבת  יֹום את ÈÆÇÇÈÀÇÀ'זכ ֹור
ּכתיב אמר, יצחק  יוםרּבי על – ÇÄÄÀÈÈÇÀÄ

כתוב ג )השבת ב  את(בראשית אלהים  ויבר'ÇÀÈÆÁÄÆ
הּׁשביעי ', מבורכתי ֹום שהשבת ומבואר  ÇÀÄÄ

בה, מצויה ּבּמן והברכה שהריּוכתיב  וקשה – ÀÄÇÈ
כתוב המן כו)בפרשת טז ימים(שמות ÅÆÈÄ'ׁשׁשת

יהיה לא ׁשּבת  ה ּׁשביעי ּוביֹום ÄÀÀËÀÇÀÄÄÇÈÄÀÆּתלקטהּו
כן ּבֹו', ואם מן, ירד לא שבשבת  ּדלא הרי ÅÈÀÈּכיון

מז ֹוני  ּביּה בו,מ ׁשּתכח  נמצא שלא  כיון - ÄÀÀÇÅÀÅ
בשבת, ירד לא המן שהרי  מזון, Çמהבשבת,

ּבי ּה אׁשּתכח  נמצאתּברכתא ברכה איזו – ÄÀÀÈÄÀÀÇÅ

מבורכים החול  שימות נראה לכאורה שהרי בו,
המן. ירד  בהם  שרק  יותר

ּתאנא ומתרץ, הכי  שנינו,א ּלא  כך ּכל– ÆÈÈÄÈÈÈ
ּדלעי ּלא הברכותּברּכאן  כל - ÄÀÈÄÀÅÈ

האצילות עולם שפע כלומר , ÀÇÈותּתא ,àשלמעלה,
בריאה  עולמות שפע שלמטה, הברכות וכן -

עשיה  ּתליין ,áיצירה ׁשביעאה ביוםּבי ֹומא - ÀÈÀÄÈÈÇÀÈ
השפע  מקור החול שבימות תלויים, הם  השביעי
בעולם השפע מקור נפתח ובשבת סגור,

הבינה âהאצילות מספירת ,ã נהר שהיא  ,
העליונות בסודäההשפעות שהיא והשבת  ,

ג ' סוד
סעודות
השבת

ג ' סוד
סעודות
השבת

.à.רא "ג
.á,רמ "ק .רא "ג
.â ישראלשיש ובני  עשיה. יצירה בריאה אצילות עולמות, ד'

לבריאה. מאצילות המושפע האצילות שפע את בשבת מקבלים
עולים אינם והם ביצירה , אלא אינה המלאכים דרגת זאת  לעומת 
את  מקבלים הם החול שבימות  אלא  ובריאה , אצילות  בעולמות
הנקרא מלאך  יש  ושם היצירה, לעולם המשתלשל השפע
רמ "ק . העשיה, לעולם היצירה שפע את משפיע  שהוא מטטרו"ן ,

הק' בשל"ה  עוד  פז.)ראה  ידי(חולין על ההנהגה המעשה  "בימי  :
עץ שהוא  האצילות אור ידי  על ההנהגה השבת  וביום מטטרון,

בזוהר ביארו וכן  לד.)החיים, יח, תיקון החצר(תיקו "ז שער  בענין
והוא האצילות, אור הוא  הפנימית החצר  ששער  וכו', הפנימית
וביום מטטרון, ידי  על  ההנהגה  שהוא  המעשה  ימי בששת  סגור

הסוד וזה כלל, שולטין המעשה ימי ששת ואין נפתח  הוא  השבת
והשפיע  האור מקור את פתח  השביעי ', יום את אלהים 'ויברך 
שברא הנבראים לכל משם להשקות כבריכה שנעשה עד עליו

טל  בשפע וע"ע פ "ד)לקיימם ". .(ש"ד
.ã והם[שבכל ספירות, עשר יש הנזכרים, עולמות מד ' עולם

קדישא  עתיקא  פרצופים: לחמשה אבא (כתר)מתחלקים ,(חכמה ),
אנפין(בינה )אימא  זעיר יסוד), הוד נצח תפארת גבורה חסד קצוות, ,(ו '

אנפין דזעיר עולם ,(מלכות)נוקביה בכל ומושפע שיורד  שפע  כל .
העליונות  בספירות 'מוחין ')מקורו הנקראים בינה , חכמה ומושפע (כתר  ,

קצוות אנפין ')לו' 'זעיר  בכללות  המלכות (הנקראים לספירת  שמגיע עד ,
שתחתיה]. לעולם אותו  ומשפיעה השפע, כל את מקבלת שהיא

.ä.הבינה,רא"ג הוא  שביעאה שיומא  ביאר מלך במקדש וכן 
בחיי  ברבנו עוד ג )[ראה ב יום(בראשית את אלהים 'ויברך  :

øôñÅÆåøúé úùøôà"ò çôfäøä ÇÙÇâ
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ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

הבינה  שפע  כל  את מקבלת ומשםåהמלכות ,
שפע  את מחדש שבוע בכל  משפעת היא

השבתæהעולמות ברכת סוד וזה ,ç.

מבאר והשפע , הברכות  מקור היא  ששבת שביאר אחר
בשבת: מן ירד  לא מדוע

ושנינו ,ותאנא  מּנא – אׁשּתכח  לא אמאי ÀÈÈÂÇÈÄÀÀÇÈÈ
- ׁשביעאה נמצא ּביֹומא לא למה ÀÈÀÄÈÈ

השפע  מקור הוא זה יום הלא השביעי, ביום מן
צריך היה אדרבה כן  ואם שנתבאר, כפי  והברכה
אלא  הימים. משאר וחומר בקל המן בו שיימצא

הוא: הענין יֹומא סוד ּדההּוא  ÄÀÇÈמּׁשּום
ע ּלאין יֹומין  ׁשיתא ּכל מיּני ּה ÄÀÈÀÈÄÅÈÄÈÄÄÈÄמתּברכאן

וממנו  השפע מקור הוא יום שאותו משום -
[-חסד העליונים, ימים הששה כל מתברכים 
צינורות שהם יסוד, הוד  נצח תפארת גבורה

בעולם] השפע יהיב,èהמשכת וחד חד ÀÈÇÀÇÈÄוכל
ּביֹומ ֹוי  חד ּכל לתּתא אחדמזֹוני ּה וכל - ÀÅÀÇÈÈÇÀ

למטה, מזונו  נותן אלו, ספירות משש ואחד
ביומו  אחד כל  העשיה, עולם עד  ,éבהשתלשלות

ׁשביעאה ּביֹומא ּדמתּברכאן ּברכה  ÅÇÄÀÈÈÀÄÀÈÀÈÀÈÀÄÈÈמההיא
השביעי ביום מתברכים שהם ברכה מאותה -àé.

מן, לעולם ירד לא בשבת מדוע מתורץ ובכך
שבשבת כיון הברכות, מקור היא שהשבת  אף 
להשפיע, עומדים אינם השפע  צינורות ששת

ג ' סוד
סעודות
השבת

השביעית  הספירה הוא  השביעי  יום הקבלה  דרך  על השביעי',
והנה  ושורשה, הנשמה  כח שם כי  הנשמות , עולם נקראת  [בינה],
ממקור עליו האציל כי 'ויברך ' אמר כן ועל וכו', הברכות מעין  היא 
בתיקוני וע"ע הקודש . מן ימשוך  כי  אותו', 'ויקדש  וכן הברכה,

מ:)זוהר  ז)וברמב "ן(כו: ב ].(בראשית
.åעוד דמשק ראה הפליאהאליעזר. ויכלו )בספר לשונו:(ד"ה  וזה ,

את  ברכה הבינה , שהיא 'אלהים ', השביעי ', יום את אלהים 'ויברך 
מקבלת  היא  כי  ברכה , ועשאה השביעי', 'יום שהיא  העטרה
תעשיר' היא ה ' 'ברכת  וזהו ה ', ברכת  וקראוהו העליונה , מהברכה 

כב ) י  אורה(משלי  בשערי  גם ראה לעולם. השופעת היא כי  (שער ,

בזה.ב ) שהאריך 
.æ אף ולכן על וכו', שני ראשון יום מחדש  מונים  שבוע בכל

והיינו  שנים, אלפי כמה  ועברו חלפו כבר בראשית ימי שמששת
ימים . ששה כל על חדשה  השפעה  נמשכת  שבת שבכל  מפני 

החיים האור ג )וז "ל  ב השבת (בראשית ביום כי בזוהר שפירש  'למה :
אומרו  זה על  יכוון המעשה, ימי  ששת כל  של השפע משתלשל 
לחיות  הברכה את ה' צוה  בו כי השביעי'], יום את  [אלקים 'ויברך 
גילה  הרי  וגו', השמים את  ה' עשה ימים ששת כי וכו', העולמות
ששת  לעמוד  זולת בעולם כח ה' ברא לא הבריאה בשעת כי 
וברא ה' ונתחכם  אמת, ליודעי  ידוע גם לו, הנודע לטעם ימים
שיעור לעולם נפש  ומשפיע ה' חוזר ביום ובו וכו' אחד יום
היה  היום זה וזולת  הדרך, זה על וכן ימים ששה  עוד  המקיים
להכינו  ה ' וצריך ובוהו, לתוהו וחוזר ימים ששת בגמר חרב העולם
שבת  יום ובאמצעות וכו', עומד העולם שבת ובאמצעות ב ', פעם

ימים . ששת עוד  המקיימת רוח העולמות בכללות משפיע
.çבמדרש ראה ב )עוד יא רבה יום(בראשית את אלקים 'ויברך 

ובירושלמי  במן'. וקידשו במן ברכו אותו, ויקדש (ברכות השביעי 

ט :) קטן  מועד  תעשיר'יט: היא ה' כב )'ברכת י שבת.(משלי ברכת זו ,
.èרמוניםראה בפרדס  פ "ה )עוד  הגדול ,(שי"ג  שבת נקרא בינה :

השם כי  תחשוב ואל  השבת, והוא  הימים כל כולל הוא השביעי כי 
אמנם חלילה , הששי עד  וכן שני  יום כך  ואחר  ראשון יום ברא 
פעולה  ברא  כך  יחיד שהוא וכמו בעולמו, יחיד  ויתברך  יתברך האל 
שש יתהווה ועמה נכבדת, מלאכה היא כי  השבת, והיא  יחידה,
ומדרך הפנימית, האמצעית  נקודה  והיא ספירות, ו' שהם קצוות
ובדעת  הקצוות. קיום והנקודה קצוות, שש  לה יש  נקודה כל 

לרמח "ל קס )תבונות השבת,(סי' הוא השבוע עיקר  "הנה כתב:
והנה  עצמו, בשבת שתלוי  מה  השלמת אלא אינו השבוע ושאר 
ההוא השפע  יוציא  השבוע ימי  ובשאר בשבת, שפע יתחדש 
שיעורו  לפי  ביומו, יום דבר הנמצאות לכל שצריך  למה  תולדותיו

הסיבוב". וסדרי 
.é.ממה רא"ג חסד , רב  משפיעה החסד  ספירת ראשון שביום

שלישי ביום הגבורה, משפיעה שני וביום בשבת. שקיבלה 
מאותה התפארת  היסוד , ובשישי  ההוד, בחמישי הנצח, ברביעי ,

שלום בנהר וע "ע השביעי . ביום הם שמתברכים (כה.)ברכה

העניין. בסוד
.àé.לכו רא"ג שבת, בקבלת מזמורים ו' לומר נוהגים יש  [ולכן 

עמים , ירגזו מלך  ה ' לה', שירו מזמור מלך, ה' לה', שירו נרננה,
שבת. מקדושת  השפעתם המקבלים ימים ו' נגד  הבו, ומזמור

חיים עץ בפרי עוד ראה קאפיל]. רבי  פ"ז)סידור התפילה (שער

העליונים העולמות כל היו הראשון, אדם שחטא  'קודם שכתב:
ואחר ראשונה , ובריאה  האצילם בעת  שהיו כמו במקומן, למעלה
שם , [ומבאר ממקומם העולמות כל  ירדו הראשון, אדם שחטא
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ומתענג במאמר ומזון בלחם בשבת ערוך ששולחנו האדם מקבל אותו העליון השפע  את מבאר זה
העליונות, הספירות אור בו ומאיר  העליונים העולמות באור  בזה  שנדבק השבת, סעודות בג' בשמחה
עצום, לפגם גורם מהסעודות אחת ח "ו מחסר ואם החול, ימות כל ועליון  קדוש שפע  עליו ונשפע 

ונפלא. גדול לתיקון  זוכה בשמחה הסעודות  ג' ובתיקון

בפסוק לקּדׁשֹו'.נאמר הּׁשּבת  יֹום את ÈÆÇÇÈÀÇÀ'זכ ֹור
ּכתיב אמר, יצחק  יוםרּבי על – ÇÄÄÀÈÈÇÀÄ

כתוב ג )השבת ב  את(בראשית אלהים  ויבר'ÇÀÈÆÁÄÆ
הּׁשביעי ', מבורכתי ֹום שהשבת ומבואר  ÇÀÄÄ

בה, מצויה ּבּמן והברכה שהריּוכתיב  וקשה – ÀÄÇÈ
כתוב המן כו)בפרשת טז ימים(שמות ÅÆÈÄ'ׁשׁשת

יהיה לא ׁשּבת  ה ּׁשביעי ּוביֹום ÄÀÀËÀÇÀÄÄÇÈÄÀÆּתלקטהּו
כן ּבֹו', ואם מן, ירד לא שבשבת  ּדלא הרי ÅÈÀÈּכיון

מז ֹוני  ּביּה בו,מ ׁשּתכח  נמצא שלא  כיון - ÄÀÀÇÅÀÅ
בשבת, ירד לא המן שהרי  מזון, Çמהבשבת,

ּבי ּה אׁשּתכח  נמצאתּברכתא ברכה איזו – ÄÀÀÈÄÀÀÇÅ

מבורכים החול  שימות נראה לכאורה שהרי בו,
המן. ירד  בהם  שרק  יותר

ּתאנא ומתרץ, הכי  שנינו,א ּלא  כך ּכל– ÆÈÈÄÈÈÈ
ּדלעי ּלא הברכותּברּכאן  כל - ÄÀÈÄÀÅÈ

האצילות עולם שפע כלומר , ÀÇÈותּתא ,àשלמעלה,
בריאה  עולמות שפע שלמטה, הברכות וכן -

עשיה  ּתליין ,áיצירה ׁשביעאה ביוםּבי ֹומא - ÀÈÀÄÈÈÇÀÈ
השפע  מקור החול שבימות תלויים, הם  השביעי
בעולם השפע מקור נפתח ובשבת סגור,

הבינה âהאצילות מספירת ,ã נהר שהיא  ,
העליונות בסודäההשפעות שהיא והשבת  ,

ג ' סוד
סעודות
השבת

ג ' סוד
סעודות
השבת

.à.רא "ג
.á,רמ "ק .רא "ג
.â ישראלשיש ובני  עשיה. יצירה בריאה אצילות עולמות, ד'

לבריאה. מאצילות המושפע האצילות שפע את בשבת מקבלים
עולים אינם והם ביצירה , אלא אינה המלאכים דרגת זאת  לעומת 
את  מקבלים הם החול שבימות  אלא  ובריאה , אצילות  בעולמות
הנקרא מלאך  יש  ושם היצירה, לעולם המשתלשל השפע
רמ "ק . העשיה, לעולם היצירה שפע את משפיע  שהוא מטטרו"ן ,

הק' בשל"ה  עוד  פז.)ראה  ידי(חולין על ההנהגה המעשה  "בימי  :
עץ שהוא  האצילות אור ידי  על ההנהגה השבת  וביום מטטרון,

בזוהר ביארו וכן  לד.)החיים, יח, תיקון החצר(תיקו "ז שער  בענין
והוא האצילות, אור הוא  הפנימית החצר  ששער  וכו', הפנימית
וביום מטטרון, ידי  על  ההנהגה  שהוא  המעשה  ימי בששת  סגור

הסוד וזה כלל, שולטין המעשה ימי ששת ואין נפתח  הוא  השבת
והשפיע  האור מקור את פתח  השביעי ', יום את אלהים 'ויברך 
שברא הנבראים לכל משם להשקות כבריכה שנעשה עד עליו

טל  בשפע וע"ע פ "ד)לקיימם ". .(ש"ד
.ã והם[שבכל ספירות, עשר יש הנזכרים, עולמות מד ' עולם

קדישא  עתיקא  פרצופים: לחמשה אבא (כתר)מתחלקים ,(חכמה ),
אנפין(בינה )אימא  זעיר יסוד), הוד נצח תפארת גבורה חסד קצוות, ,(ו '

אנפין דזעיר עולם ,(מלכות)נוקביה בכל ומושפע שיורד  שפע  כל .
העליונות  בספירות 'מוחין ')מקורו הנקראים בינה , חכמה ומושפע (כתר  ,

קצוות אנפין ')לו' 'זעיר  בכללות  המלכות (הנקראים לספירת  שמגיע עד ,
שתחתיה]. לעולם אותו  ומשפיעה השפע, כל את מקבלת שהיא

.ä.הבינה,רא"ג הוא  שביעאה שיומא  ביאר מלך במקדש וכן 
בחיי  ברבנו עוד ג )[ראה ב יום(בראשית את אלהים 'ויברך  :

øôñÅÆåøúé úùøôà"ò çôfäøä ÇÙÇâ
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הבינה  שפע  כל  את מקבלת ומשםåהמלכות ,
שפע  את מחדש שבוע בכל  משפעת היא

השבתæהעולמות ברכת סוד וזה ,ç.

מבאר והשפע , הברכות  מקור היא  ששבת שביאר אחר
בשבת: מן ירד  לא מדוע

ושנינו ,ותאנא  מּנא – אׁשּתכח  לא אמאי ÀÈÈÂÇÈÄÀÀÇÈÈ
- ׁשביעאה נמצא ּביֹומא לא למה ÀÈÀÄÈÈ

השפע  מקור הוא זה יום הלא השביעי, ביום מן
צריך היה אדרבה כן  ואם שנתבאר, כפי  והברכה
אלא  הימים. משאר וחומר בקל המן בו שיימצא

הוא: הענין יֹומא סוד ּדההּוא  ÄÀÇÈמּׁשּום
ע ּלאין יֹומין  ׁשיתא ּכל מיּני ּה ÄÀÈÀÈÄÅÈÄÈÄÄÈÄמתּברכאן

וממנו  השפע מקור הוא יום שאותו משום -
[-חסד העליונים, ימים הששה כל מתברכים 
צינורות שהם יסוד, הוד  נצח תפארת גבורה

בעולם] השפע יהיב,èהמשכת וחד חד ÀÈÇÀÇÈÄוכל
ּביֹומ ֹוי  חד ּכל לתּתא אחדמזֹוני ּה וכל - ÀÅÀÇÈÈÇÀ

למטה, מזונו  נותן אלו, ספירות משש ואחד
ביומו  אחד כל  העשיה, עולם עד  ,éבהשתלשלות

ׁשביעאה ּביֹומא ּדמתּברכאן ּברכה  ÅÇÄÀÈÈÀÄÀÈÀÈÀÈÀÄÈÈמההיא
השביעי ביום מתברכים שהם ברכה מאותה -àé.

מן, לעולם ירד לא בשבת מדוע מתורץ ובכך
שבשבת כיון הברכות, מקור היא שהשבת  אף 
להשפיע, עומדים אינם השפע  צינורות ששת

ג ' סוד
סעודות
השבת

השביעית  הספירה הוא  השביעי  יום הקבלה  דרך  על השביעי',
והנה  ושורשה, הנשמה  כח שם כי  הנשמות , עולם נקראת  [בינה],
ממקור עליו האציל כי 'ויברך ' אמר כן ועל וכו', הברכות מעין  היא 
בתיקוני וע"ע הקודש . מן ימשוך  כי  אותו', 'ויקדש  וכן הברכה,

מ:)זוהר  ז)וברמב "ן(כו: ב ].(בראשית
.åעוד דמשק ראה הפליאהאליעזר. ויכלו )בספר לשונו:(ד"ה  וזה ,

את  ברכה הבינה , שהיא 'אלהים ', השביעי ', יום את אלהים 'ויברך 
מקבלת  היא  כי  ברכה , ועשאה השביעי', 'יום שהיא  העטרה
תעשיר' היא ה ' 'ברכת  וזהו ה ', ברכת  וקראוהו העליונה , מהברכה 

כב ) י  אורה(משלי  בשערי  גם ראה לעולם. השופעת היא כי  (שער ,

בזה.ב ) שהאריך 
.æ אף ולכן על וכו', שני ראשון יום מחדש  מונים  שבוע בכל

והיינו  שנים, אלפי כמה  ועברו חלפו כבר בראשית ימי שמששת
ימים . ששה כל על חדשה  השפעה  נמשכת  שבת שבכל  מפני 

החיים האור ג )וז "ל  ב השבת (בראשית ביום כי בזוהר שפירש  'למה :
אומרו  זה על  יכוון המעשה, ימי  ששת כל  של השפע משתלשל 
לחיות  הברכה את ה' צוה  בו כי השביעי'], יום את  [אלקים 'ויברך 
גילה  הרי  וגו', השמים את  ה' עשה ימים ששת כי וכו', העולמות
ששת  לעמוד  זולת בעולם כח ה' ברא לא הבריאה בשעת כי 
וברא ה' ונתחכם  אמת, ליודעי  ידוע גם לו, הנודע לטעם ימים
שיעור לעולם נפש  ומשפיע ה' חוזר ביום ובו וכו' אחד יום
היה  היום זה וזולת  הדרך, זה על וכן ימים ששה  עוד  המקיים
להכינו  ה ' וצריך ובוהו, לתוהו וחוזר ימים ששת בגמר חרב העולם
שבת  יום ובאמצעות וכו', עומד העולם שבת ובאמצעות ב ', פעם

ימים . ששת עוד  המקיימת רוח העולמות בכללות משפיע
.çבמדרש ראה ב )עוד יא רבה יום(בראשית את אלקים 'ויברך 

ובירושלמי  במן'. וקידשו במן ברכו אותו, ויקדש (ברכות השביעי 

ט :) קטן  מועד  תעשיר'יט: היא ה' כב )'ברכת י שבת.(משלי ברכת זו ,
.èרמוניםראה בפרדס  פ "ה )עוד  הגדול ,(שי"ג  שבת נקרא בינה :

השם כי  תחשוב ואל  השבת, והוא  הימים כל כולל הוא השביעי כי 
אמנם חלילה , הששי עד  וכן שני  יום כך  ואחר  ראשון יום ברא 
פעולה  ברא  כך  יחיד שהוא וכמו בעולמו, יחיד  ויתברך  יתברך האל 
שש יתהווה ועמה נכבדת, מלאכה היא כי  השבת, והיא  יחידה,
ומדרך הפנימית, האמצעית  נקודה  והיא ספירות, ו' שהם קצוות
ובדעת  הקצוות. קיום והנקודה קצוות, שש  לה יש  נקודה כל 

לרמח "ל קס )תבונות השבת,(סי' הוא השבוע עיקר  "הנה כתב:
והנה  עצמו, בשבת שתלוי  מה  השלמת אלא אינו השבוע ושאר 
ההוא השפע  יוציא  השבוע ימי  ובשאר בשבת, שפע יתחדש 
שיעורו  לפי  ביומו, יום דבר הנמצאות לכל שצריך  למה  תולדותיו

הסיבוב". וסדרי 
.é.ממה רא"ג חסד , רב  משפיעה החסד  ספירת ראשון שביום

שלישי ביום הגבורה, משפיעה שני וביום בשבת. שקיבלה 
מאותה התפארת  היסוד , ובשישי  ההוד, בחמישי הנצח, ברביעי ,

שלום בנהר וע "ע השביעי . ביום הם שמתברכים (כה.)ברכה

העניין. בסוד
.àé.לכו רא"ג שבת, בקבלת מזמורים ו' לומר נוהגים יש  [ולכן 

עמים , ירגזו מלך  ה ' לה', שירו מזמור מלך, ה' לה', שירו נרננה,
שבת. מקדושת  השפעתם המקבלים ימים ו' נגד  הבו, ומזמור

חיים עץ בפרי עוד ראה קאפיל]. רבי  פ"ז)סידור התפילה (שער

העליונים העולמות כל היו הראשון, אדם שחטא  'קודם שכתב:
ואחר ראשונה , ובריאה  האצילם בעת  שהיו כמו במקומן, למעלה
שם , [ומבאר ממקומם העולמות כל  ירדו הראשון, אדם שחטא
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השפע  את  לקבל לאצילות עולים הם אלא
בשבתáéהעליון  שמושפע השפע כי ועוד  .

הזה  בעולם מתלבש שאינו רוחני שפע הוא
ירידות לאחר אם כי גשמית, בהתלבשות

החול בימות רבים  .âéוצמצומים

העולמות, כל  שפע  מקור היא ששבת  שביאר  אחר
מקבלים  שבת, בליל השולחן עריכת ידי שעל מבאר

מתברכים: ימים הששה וכל  השבת, שפע את

ּכ מקור ּובגיני היא שהשבת כך , ומפני - ÀÄÅÇ
והשפע, ּבדרּגא הברכה ּדאיהּו ÇÀÄÀÇÀÈמאן

אמונה,ּדמהימנּותא של  במדרגה שהוא מי - ÄÀÅÈÈ
ורוחניים קדושים שהם ישראל  בני כלומר ,

האצילות בקדושת מקבליםãéומקורם הם הרי  ,
תחת שהם מפני האצילות, ומזון שפע את
תחת ולא המלכים מלכי מלך של  הנהגתו
ולכן  החול, בימות המשפיעים המלאכים  הנהגת

ישראל מבני איש ּפתֹורא כל לס ּדרא ÈÅÀÇÀÈÈÈּבעי 
ּדׁשּבתא ּבליליא סע ּודתא  –ּולאתקנא ÀÇÀÀÈÀÈÈÀÅÀÈÀÇÀÈ

שולחן  לסדר סעודה åèצריך  ולתקן ולהכין ,
שבת ּפתֹוריּה,,æèבליל ּדיתּבר ÀÄÀÄÀÈÅÈÅּבגין

ג ' סוד
סעודות
השבת

שנפלו  קודש  ניצוצות ולהעלות  לתקן היתה זו ירידה  שתכלית
שהם אנפין, דזעיר קצוות ו' כי לקליפות, העולם בריאת לפני 
החול , ימות  בו' מתלבשים  יסוד , הוד נצח תפארת גבורה חסד 
מבררים הראוי , באופן החול  בימות הנעשים המלאכות ידי ועל
אמנם הקליפות , מתוך הקדושים הניצוצות את ומוציאים בירורים
כל אז  המלכות] סוד שהיא  ובשבת עולים , העולמות אין  עדיין 
האצילות, בתחלת שהיו כמו במקומן, למעלה עולין  ההם העולמות
למקומן, עולין הם זה לסבת כי  כנ"ל, ועיקר  כלל בירור  יש  לא  ואז
נשמות  מוציאים באצילות] בהיותם והמלכות אנפין [זעיר  ואז

הכוונות בשער  עוד וראה השבת'. ביום שבת חדשות סדר (דרושי

שבת) קבלת  ענין א  שבת דרוש  ערב ממנחה  העולמות עליית סדר
ושאר הטבילה , הצפרניים, גזיזת בסוד וכן שבת, לקבלת עד

העולמות. עליית בסוד  שבת בערב שעושים  התיקונים 
.áé.רביםרא"ג שרים שמינה למלך דומה, הדבר למה משל

ויום יום בכל שלו והעבדים השכירים  לכל ישלמו שהם ונכבדים
המלך דרך והיה  המלך, מאת להם יוקצב  אשר  עבודתם שכר
ובכל הבאים, ימים לשבעת השביעי יום בכל שכרם מכסת לקבוע
המלך לפני לבא המלך סוכני  השרים  צריכים היו השביעי יום
נמצא השבוע, ימי לכל המלך מלאכת עושי  שכר מאתו לקבל
המלך , לעבדי  השכר  את לחלק להם אפשר אי  השביעי  שביום
שבאותו  שנראה  עד  המלך, לפני  לעמוד  צריכים הם יום באותו כי 
שבו  היום הוא כי  נודע עצמו מזה באמת  אבל בו, ברכה אין יום
ימי לכל וההשפעה הברכה  יקבלו ביום בו כי  הברכה, עיקר

שה  המן כי בשבת, המן ירד  שלא  הטעם וזה ניסיהשבוע, ענין יה 
והשמים לנס , שהוקצה השבת ביום העליון מעולם הושפע
צריכים היו ביומו, יום דבר השבוע ימי בכל המן את שהמטירו
ולא השבוע, ימי  לכל המן  ברכת לקבל  העליון  המלך לפני לבא 
פני מאת אותו לקבל שהוקבע יום באותו שיורידוהו אפשר היה

מלבי "ם ג )המלך . א  הפסוק(בראשית על החיים באור עוד  ראה  .
כב ) טז וזה (שמות בשדה', תמצאוהו  לא היום לה ' היום שבת 'כי 

יוחאי בר  שמעון רבי  מאמר לרמוז  בשדה, לומר דקדק לשונו:
למעלה, ימים ששת כל של המזון ירד  שבת  ביום כי בזוהר  שאמר
תמצאוהו  'לא  אומרו והוא  ביומו, יום דבר יורד מזון ומאותו

ימים . ששת לכל מזון אדרבא  ימצא  בו למעלה, אבל בשדה',
.âé.בו רמ"ק אין  גשמי, מזון  בשבת שאין שלפי  וכתב והוסיף

אמת בשפת  עוד  ראה מתבטלים. והם לחיצונים (בראשית מזון 

בהר) צדיק בשפתי  בשמו וכן תרמ"ו , בשלח  מושפע תרל "א , השפע  כי 
ובשבת  ומאכל, מזון שנעשה  עד  בלבושים ומתלבש  עליון  מאור
בלא ממש האור לקבל זוכין הבא עולם בבחינת ישראל  קודש 
עריבות  מרגישים רק מזון, מין נעשה לא  לכן וצמצומים, לבושין
וע"ע  יומין. שיתא  כל מתברכין ומזה  קודש , השבת אור נעימות 

הזקן האדמו"ר כאן )במאמרי הזוהר מאמר(על  בביאור שהאריך
הכוונות  בשער ראה השבת, השפעות מעלת [בגודל  כאן . הזוהר

השולחן ) ענין דרוש  שבת , בברכת (ליל  שאומרים מה  לבאר  שכתב
המלאך ידי על החול ימי הנהגת כי והחליצנו', 'רצה המזון

בזוהר נקרא שהוא  רפא .)מטטרו"ן ח"ג אנו (רע "מ ולכן 'נעל',
השולט מטטרו"ן  שהוא  הזה הנעל מן שיחליצנו בשבת אומרים
משגיח לבדו שהבורא הבריאה, בעולם למעלה ונתעלה  החול , בימי 

נועם ובאמרי  מטטרו"ן . מבחינת  ולא  השבת ביום (ויגש )עלינו

משמואל אומרים(ויקרא )ובשם עליכם' 'שלום בפיוט שלכן כתבו
בשבת  רוצים אנו אין כלומר, לשלום', 'צאתכם למלאכים

בעצמותו]. ה' בשם אלא  המלאכים, באמצעות בהשפעות
.ãéרמוניםראה אמונה )בפרדס  ערך פ"א  נקראת (שכ"ג שהבינה 

הספירות  ובמלכות בבינה  כי  אמונה, נקראת המלכות  וכן אמונה 
בייחוד כי ישראל, של אמונתם כל תלויה  ובזה מתייחדות,
בדמשק עוד ראה הוא . ברוך  סוף  האין  הארת מתגלה הספירות 
יתברך ה' את עובד  שהוא  דמהימנותא , בדרגא  דאיהו מאן אליעזר,
שמים מלכות עול תמיד עליו ומקבל ובטחון, אמונה מתוך 

'מהימנותא '. הנקראת
.åè בזוהרראה מז.עוד  ענג')(ח "ב לּׁשּבת  'וקראת יג ): נח  ,(ישעיה  ְ ָ ָ ָ ַ ַ ָֹ ֶ
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י ֹומין ׁשיתא אי ּנּון  שולחנו ּכל שיתברך  בכדי - ÈÄÄÈÄ
ב  קודש שפע עליו ימיםויושפע ששה אותם  כל

בשבת, היורד עליון שפע ּבההּוא מאותו ÀÈÀÇּדהא
אזּדמן מזדמנתזמנא, זמן באותו שהרי  - ÄÀÈÄÀÈÇ

ּדׁשּבתא  יֹומין  ׁשיתא ּכל לאתּברכא ÀÈÈÀÄÀÈÀÈÈÄÈÄÀÇÀÈּברכה,
השבוע,- ימי ששת כל  ÄÀÈÈּוברכתא להתברך 

ריקנּיא ּבפתֹורא אׁשּתכח לא לא וברכה - ÈÄÀÀÇÀÈÈÅÈÇÈ

ריק בשולחן יורדæéנמצאת העליון השפע אין כי  ,
שישמש  הזה בעולם  מעשה שיעשה עד לעולם

השפע, את בו לקבל ּבעי ככלי ,ּכ ÀÇÇÈÅועל
ּבנהמי  ּדׁשּבתא, ּבליליא ּפת ֹוריּה ÀÇÀÈÈÅÀÅÀÈÀÇÀÈÀÇÂÅלסּדרא

ערוךּובמז ֹוני  שיהא שולחנו לסדר צריך ולכן – ÄÀÅ
בלחם שבת מוכן èéובמזון çéבליל שיהיה כדי ,

השבוע  ימות לכל  קודש  השפעות שפע .ëלקבל

כמו  השבת את שיזמין -] א ּוׁשּפיזא ּדמזמנין ּכמה לי ּה, ָ ִ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ֵ ִ ְ ַ  ְּדיזמין
ּבביתא ומתוקן ], ערוך  [-בשולחן מתּקנא  ּבפת ֹורא  אורח], ָ ֵ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ָ ְ שמזמנים
ּובמ ׁשּתיא ּבמיכלא  שראוי ], כמו מתוקן  [-בבית  יאֹות ּכדקא  ָ ְ ְ ִ ְ ָ ְ ֵ ְ ֵ ָ ְ ְ ָ ְ ַ  ְמת ּקנא 
שראוי , כמו ובמשתה [-במאכל  יֹומין ׁשאר  על י ּתיר יא ֹות  ִ ַ ְ ַ ִ ַ ֵ ָ ְ  ְּכדקא 

אמרו עוד יֹום. מ ּבעֹוד לּׁשּבת' 'וקראת הימים], מבשאר  (ח"גיותר  ְ ָ ָ ָ ַ ַ ָ ִ ְ
מרּקמן ערב:) ּוכסתֹות ּכרים ּבכּמה  ׁשּפירא , מס ּבּה ליּה לתּקנא   ָצרי  ִ ְ ַ ְ ָ ֵ ֵ ִ ָ ַ ִ ָ ְ ַ ָ ָ ִ ְ ָ ְ ֻ ְ ָ

בכמה  יפה, מסבה  לשבת  לו לתקן [-צריך  ּבביתי ּה ּדאית ֵ ֵ ְ ִ ְ ָ  ִמ ּכל
ח ּוּפה  ּדתּקין  ּכמאן בביתו], שיש מה  מכל מרוקמים וכסתות ָ ִ ַ ְ ַ ְ כרים
לכלה, חופה  שמכין [-כמו ּכּלה ואיהי  מלּכתא , איהי ּדׁשּבתא  ָ ַ ִ ִ ְ ָ ְ ְ ַ ִ ִ ָ ְ ַ ְ ָ ַ  ְלכ ּלה,
וחדוה  ׁשירה לא ּתערא ּוצריכין וכו', כלה] והיא  מלכה היא  ָ ְ ֶ ְ ָ ִ ָ ָ ְ ַ ְ ִ ִ ְ שהשבת
לכבודה], לשולחן, וחדוה שירה לעורר [-וצריכים לגּבּה ָ ַ ְ ָ ָ  ְלפת ֹורה 
ּגבירּתּה לקּבלא   ּדצרי ּכגוונא  אחרא רזא  ּדאית א ּלא  עֹוד , ָ ְ ִ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ֳ ָ ָ ָ ִ ְ ָ ֶ  ְוא 
המלכות], את לקבל שצריך באופן  אחר סוד שיש  אלא  עוד  [-ולא 
נרות  שמאירים הארות בכמה -] ּבׁשּבת  ּדׁשר ּגין נהֹורין ָ ַ ְ ִ ָ ְ ִ ִ ְ ָ ַ  ְּבכּמה 
ובגדים עינוגים ובכמה -] ׁשּפירין ּולבּוׁשין  עּנּוגין ּובכּמה ִ ִ ַ ִ ְ ִ ִ ָ ַ ְ השבת],
בכמה  מתוקן ובית -] ּדתּקּונא מאני ּבכּמה מתּקנא ּוביתא ָ ִ ְ ֵ ָ ָ ַ ְ ָ ְ ֻ ְ ָ ֵ יפים ],

וחד . חד  לכל יפה  ּבהס ּבּה מתוקנים] ַ ְ ַ ָ ְ ָ ָ ָ ֵ ֲ ַ כלים 
.æèבגמרא ראה קיט :)עוד  יסדר(שבת  לעולם אלעזר רבי  אמר  :

וכן  לכזית. אלא  צריך  שאינו פי על אף  שבת  בערב  שלחנו אדם
הרמב"ם ה"ה )פסק פ "ל  ובשו"ע(שבת ס"א ), רסב סי' כתב :(או "ח

שימצאנו  כדי הבית, ענייני כל ויתקן המטות ויציע שולחנו יסדר
בגמרא עוד [ראה הכנסת. מבית בבואו ומסודר  תניא(שם)ערוך :

בערב  לאדם לו מלוין  השרת מלאכי שני  אומר יהודה בר יוסי רבי 
לביתו  וכשבא  רע, ואחד  טוב אחד לביתו, הכנסת מבית  שבת 
יהי אומר  טוב  מלאך  מוצעת ומטתו ערוך  ושלחן דלוק נר ומצא 
כרחו, בעל אמן עונה רע ומלאך  כך, אחרת לשבת  שתהא רצון
כך , אחרת  לשבת שתהא  רצון  יהי  אומר  רע מלאך לאו ואם

חכמה בראשית  וע "ע כרחו. בעל אמן עונה  טוב (שער ומלאך

פי"ג ) לקללהיראה ממונה אשר עליון  נגע יש  הגיהנם שבהיכלות
ערוכיםלכל וכולם כראוי, בשבת נסדרו שלא  שולחנות אותם

בהם]. להאריך שאין נמרצות קללות  אותם מקלל והוא  לפניו
.æéברמב"ן שהברכה עוד  ראה לחול. מה  על לה  שתהיה  צריכה

כד) כה  הפנים:(שמות  לחם עליו שהיה המקדש  שולחן בסוד שכתב
נברא לא העולם, היות מעת  השם , ברכת כי השולחן, סוד  "זה

דכתיב נוהג , כמנהגו עולם אבל מאין, לא )יש  א  'וירא(בראשית
שם יהיה כאשר אבל מאד', טוב והנה עשה אשר  כל את אלהים
אלישע  אמר כאשר בו, ותוסיף  הברכה  עליו תחול דבר, שרש 

בבית' לך  יש  מה לי ב )'הגידי  ד ב' אסוך(מלכים על הברכה  וחלה ,
וצפחת  כלתה לא  הקמח  'כד ובאליהו הכלים , כל  ומילאה שמן

חסר' לא  טז)השמן יז א ' בו (מלכים הפנים, בלחם השולחן וכן ,
אברהם במגן  וע"ע ישראל". לכל  השובע יבא וממנו הברכה, תחול 

רסב ) סימן ריש  של(או "ח שלחן  על לאכול מאד  הקפיד ז"ל שהאר "י 
שבת  ליל הכונות בשער [ומקורו המקדש , שלחן דוגמת רגלים ד '

חיים עץ בפרי  וע"ע  פד.], זוהר ובתיקוני א , פי "ז)דרוש  השבת (שער 

טפחים י"ב  השבת שולחן  אורך  שיהיה שצריך  ז"ל האר"י  בשם
י '. על יותר ולא מט ' פחות  לא  וגובהו טפחים, ו' ורחבו

.çé סופרבגליון רמ"ב )חתם סי' או"ח שו"ע  הט"ז(על בשם (יו "ד כתב

סק "ז) קעח שבת,סי ' בערב מהתנור  החלות את מוציאים שכאשר
הרשב"א  בשו"ת  עוד  [ראה השולחן. על מיד  אותם (ח"אמניחים

תריד) דימיםסי' דומיא מדאורייתא, פת לאכול צריך  שבשבתות
ביה  דכתיב פסח של ראשון דהיינו יח )טובים  יב 'בערב (שמות

סוכות]. של ראשון ליל  וכן חובה, קבעו הכתוב מצות', תאכלו
.èé ברמב"םראה ה"ז)עוד פ "ל שבת (שבת בהוצאת המרבה כל

החיים בכף  וע"ע משובח. זה הרי  וטובים רבים מאכלים ובתיקון
יא ) ב , אות רמב בזוהר(סי ' שאיתא רנב:)שכיון  עליון (ח"ב שמלאכי 

ופתורא פתורא לכל ליה  מענגי האיך ומשגיחים השלחן רואין 
על יניח  שלא ליזהר צריך וכו' פתורא  לההוא  ליה ובריך  וקיימא
להניח כבוד זה אין כי לאכול , שצריך  מה מועט דבר רק השלחן
עץ פאר ובשו"ת יפה. בעין יניח  אלא השלחן, על  מועט דבר 

יד)חיים סי' מאכלי(ח"ב לאכול  לאדם אפשר אי  כאשר  שגם כתב 
על יוצא  שבזה מאכלים, ריבוי  שלחנו על יניח  מקום מכל שבת 
שבת, עונג  מצות  מקיים שאינו אף  שבת, כבוד משום פנים כל 

הגר"א . בבית נהגו שכן  וכמדומה
.ëהאדם ,שכאשר מזונות  נתברכו ערוך , והשולחן שבת, נכנסת
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השפע  את  לקבל לאצילות עולים הם אלא
בשבתáéהעליון  שמושפע השפע כי ועוד  .

הזה  בעולם מתלבש שאינו רוחני שפע הוא
ירידות לאחר אם כי גשמית, בהתלבשות

החול בימות רבים  .âéוצמצומים

העולמות, כל  שפע  מקור היא ששבת  שביאר  אחר
מקבלים  שבת, בליל השולחן עריכת ידי שעל מבאר

מתברכים: ימים הששה וכל  השבת, שפע את

ּכ מקור ּובגיני היא שהשבת כך , ומפני - ÀÄÅÇ
והשפע, ּבדרּגא הברכה ּדאיהּו ÇÀÄÀÇÀÈמאן

אמונה,ּדמהימנּותא של  במדרגה שהוא מי - ÄÀÅÈÈ
ורוחניים קדושים שהם ישראל  בני כלומר ,

האצילות בקדושת מקבליםãéומקורם הם הרי  ,
תחת שהם מפני האצילות, ומזון שפע את
תחת ולא המלכים מלכי מלך של  הנהגתו
ולכן  החול, בימות המשפיעים המלאכים  הנהגת

ישראל מבני איש ּפתֹורא כל לס ּדרא ÈÅÀÇÀÈÈÈּבעי 
ּדׁשּבתא ּבליליא סע ּודתא  –ּולאתקנא ÀÇÀÀÈÀÈÈÀÅÀÈÀÇÀÈ

שולחן  לסדר סעודה åèצריך  ולתקן ולהכין ,
שבת ּפתֹוריּה,,æèבליל ּדיתּבר ÀÄÀÄÀÈÅÈÅּבגין

ג ' סוד
סעודות
השבת

שנפלו  קודש  ניצוצות ולהעלות  לתקן היתה זו ירידה  שתכלית
שהם אנפין, דזעיר קצוות ו' כי לקליפות, העולם בריאת לפני 
החול , ימות  בו' מתלבשים  יסוד , הוד נצח תפארת גבורה חסד 
מבררים הראוי , באופן החול  בימות הנעשים המלאכות ידי ועל
אמנם הקליפות , מתוך הקדושים הניצוצות את ומוציאים בירורים
כל אז  המלכות] סוד שהיא  ובשבת עולים , העולמות אין  עדיין 
האצילות, בתחלת שהיו כמו במקומן, למעלה עולין  ההם העולמות
למקומן, עולין הם זה לסבת כי  כנ"ל, ועיקר  כלל בירור  יש  לא  ואז
נשמות  מוציאים באצילות] בהיותם והמלכות אנפין [זעיר  ואז

הכוונות בשער  עוד וראה השבת'. ביום שבת חדשות סדר (דרושי

שבת) קבלת  ענין א  שבת דרוש  ערב ממנחה  העולמות עליית סדר
ושאר הטבילה , הצפרניים, גזיזת בסוד וכן שבת, לקבלת עד

העולמות. עליית בסוד  שבת בערב שעושים  התיקונים 
.áé.רביםרא"ג שרים שמינה למלך דומה, הדבר למה משל

ויום יום בכל שלו והעבדים השכירים  לכל ישלמו שהם ונכבדים
המלך דרך והיה  המלך, מאת להם יוקצב  אשר  עבודתם שכר
ובכל הבאים, ימים לשבעת השביעי יום בכל שכרם מכסת לקבוע
המלך לפני לבא המלך סוכני  השרים  צריכים היו השביעי יום
נמצא השבוע, ימי לכל המלך מלאכת עושי  שכר מאתו לקבל
המלך , לעבדי  השכר  את לחלק להם אפשר אי  השביעי  שביום
שבאותו  שנראה  עד  המלך, לפני  לעמוד  צריכים הם יום באותו כי 
שבו  היום הוא כי  נודע עצמו מזה באמת  אבל בו, ברכה אין יום
ימי לכל וההשפעה הברכה  יקבלו ביום בו כי  הברכה, עיקר

שה  המן כי בשבת, המן ירד  שלא  הטעם וזה ניסיהשבוע, ענין יה 
והשמים לנס , שהוקצה השבת ביום העליון מעולם הושפע
צריכים היו ביומו, יום דבר השבוע ימי בכל המן את שהמטירו
ולא השבוע, ימי  לכל המן  ברכת לקבל  העליון  המלך לפני לבא 
פני מאת אותו לקבל שהוקבע יום באותו שיורידוהו אפשר היה

מלבי "ם ג )המלך . א  הפסוק(בראשית על החיים באור עוד  ראה  .
כב ) טז וזה (שמות בשדה', תמצאוהו  לא היום לה ' היום שבת 'כי 

יוחאי בר  שמעון רבי  מאמר לרמוז  בשדה, לומר דקדק לשונו:
למעלה, ימים ששת כל של המזון ירד  שבת  ביום כי בזוהר  שאמר
תמצאוהו  'לא  אומרו והוא  ביומו, יום דבר יורד מזון ומאותו

ימים . ששת לכל מזון אדרבא  ימצא  בו למעלה, אבל בשדה',
.âé.בו רמ"ק אין  גשמי, מזון  בשבת שאין שלפי  וכתב והוסיף

אמת בשפת  עוד  ראה מתבטלים. והם לחיצונים (בראשית מזון 

בהר) צדיק בשפתי  בשמו וכן תרמ"ו , בשלח  מושפע תרל "א , השפע  כי 
ובשבת  ומאכל, מזון שנעשה  עד  בלבושים ומתלבש  עליון  מאור
בלא ממש האור לקבל זוכין הבא עולם בבחינת ישראל  קודש 
עריבות  מרגישים רק מזון, מין נעשה לא  לכן וצמצומים, לבושין
וע"ע  יומין. שיתא  כל מתברכין ומזה  קודש , השבת אור נעימות 

הזקן האדמו"ר כאן )במאמרי הזוהר מאמר(על  בביאור שהאריך
הכוונות  בשער ראה השבת, השפעות מעלת [בגודל  כאן . הזוהר

השולחן ) ענין דרוש  שבת , בברכת (ליל  שאומרים מה  לבאר  שכתב
המלאך ידי על החול ימי הנהגת כי והחליצנו', 'רצה המזון

בזוהר נקרא שהוא  רפא .)מטטרו"ן ח"ג אנו (רע "מ ולכן 'נעל',
השולט מטטרו"ן  שהוא  הזה הנעל מן שיחליצנו בשבת אומרים
משגיח לבדו שהבורא הבריאה, בעולם למעלה ונתעלה  החול , בימי 

נועם ובאמרי  מטטרו"ן . מבחינת  ולא  השבת ביום (ויגש )עלינו

משמואל אומרים(ויקרא )ובשם עליכם' 'שלום בפיוט שלכן כתבו
בשבת  רוצים אנו אין כלומר, לשלום', 'צאתכם למלאכים

בעצמותו]. ה' בשם אלא  המלאכים, באמצעות בהשפעות
.ãéרמוניםראה אמונה )בפרדס  ערך פ"א  נקראת (שכ"ג שהבינה 

הספירות  ובמלכות בבינה  כי  אמונה, נקראת המלכות  וכן אמונה 
בייחוד כי ישראל, של אמונתם כל תלויה  ובזה מתייחדות,
בדמשק עוד ראה הוא . ברוך  סוף  האין  הארת מתגלה הספירות 
יתברך ה' את עובד  שהוא  דמהימנותא , בדרגא  דאיהו מאן אליעזר,
שמים מלכות עול תמיד עליו ומקבל ובטחון, אמונה מתוך 

'מהימנותא '. הנקראת
.åè בזוהרראה מז.עוד  ענג')(ח "ב לּׁשּבת  'וקראת יג ): נח  ,(ישעיה  ְ ָ ָ ָ ַ ַ ָֹ ֶ
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י ֹומין ׁשיתא אי ּנּון  שולחנו ּכל שיתברך  בכדי - ÈÄÄÈÄ
ב  קודש שפע עליו ימיםויושפע ששה אותם  כל

בשבת, היורד עליון שפע ּבההּוא מאותו ÀÈÀÇּדהא
אזּדמן מזדמנתזמנא, זמן באותו שהרי  - ÄÀÈÄÀÈÇ

ּדׁשּבתא  יֹומין  ׁשיתא ּכל לאתּברכא ÀÈÈÀÄÀÈÀÈÈÄÈÄÀÇÀÈּברכה,
השבוע,- ימי ששת כל  ÄÀÈÈּוברכתא להתברך 

ריקנּיא ּבפתֹורא אׁשּתכח לא לא וברכה - ÈÄÀÀÇÀÈÈÅÈÇÈ

ריק בשולחן יורדæéנמצאת העליון השפע אין כי  ,
שישמש  הזה בעולם  מעשה שיעשה עד לעולם

השפע, את בו לקבל ּבעי ככלי ,ּכ ÀÇÇÈÅועל
ּבנהמי  ּדׁשּבתא, ּבליליא ּפת ֹוריּה ÀÇÀÈÈÅÀÅÀÈÀÇÀÈÀÇÂÅלסּדרא

ערוךּובמז ֹוני  שיהא שולחנו לסדר צריך ולכן – ÄÀÅ
בלחם שבת מוכן èéובמזון çéבליל שיהיה כדי ,

השבוע  ימות לכל  קודש  השפעות שפע .ëלקבל

כמו  השבת את שיזמין -] א ּוׁשּפיזא ּדמזמנין ּכמה לי ּה, ָ ִ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ֵ ִ ְ ַ  ְּדיזמין
ּבביתא ומתוקן ], ערוך  [-בשולחן מתּקנא  ּבפת ֹורא  אורח], ָ ֵ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ָ ְ שמזמנים
ּובמ ׁשּתיא ּבמיכלא  שראוי ], כמו מתוקן  [-בבית  יאֹות ּכדקא  ָ ְ ְ ִ ְ ָ ְ ֵ ְ ֵ ָ ְ ְ ָ ְ ַ  ְמת ּקנא 
שראוי , כמו ובמשתה [-במאכל  יֹומין ׁשאר  על י ּתיר יא ֹות  ִ ַ ְ ַ ִ ַ ֵ ָ ְ  ְּכדקא 

אמרו עוד יֹום. מ ּבעֹוד לּׁשּבת' 'וקראת הימים], מבשאר  (ח"גיותר  ְ ָ ָ ָ ַ ַ ָ ִ ְ
מרּקמן ערב:) ּוכסתֹות ּכרים ּבכּמה  ׁשּפירא , מס ּבּה ליּה לתּקנא   ָצרי  ִ ְ ַ ְ ָ ֵ ֵ ִ ָ ַ ִ ָ ְ ַ ָ ָ ִ ְ ָ ְ ֻ ְ ָ

בכמה  יפה, מסבה  לשבת  לו לתקן [-צריך  ּבביתי ּה ּדאית ֵ ֵ ְ ִ ְ ָ  ִמ ּכל
ח ּוּפה  ּדתּקין  ּכמאן בביתו], שיש מה  מכל מרוקמים וכסתות ָ ִ ַ ְ ַ ְ כרים
לכלה, חופה  שמכין [-כמו ּכּלה ואיהי  מלּכתא , איהי ּדׁשּבתא  ָ ַ ִ ִ ְ ָ ְ ְ ַ ִ ִ ָ ְ ַ ְ ָ ַ  ְלכ ּלה,
וחדוה  ׁשירה לא ּתערא ּוצריכין וכו', כלה] והיא  מלכה היא  ָ ְ ֶ ְ ָ ִ ָ ָ ְ ַ ְ ִ ִ ְ שהשבת
לכבודה], לשולחן, וחדוה שירה לעורר [-וצריכים לגּבּה ָ ַ ְ ָ ָ  ְלפת ֹורה 
ּגבירּתּה לקּבלא   ּדצרי ּכגוונא  אחרא רזא  ּדאית א ּלא  עֹוד , ָ ְ ִ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ֳ ָ ָ ָ ִ ְ ָ ֶ  ְוא 
המלכות], את לקבל שצריך באופן  אחר סוד שיש  אלא  עוד  [-ולא 
נרות  שמאירים הארות בכמה -] ּבׁשּבת  ּדׁשר ּגין נהֹורין ָ ַ ְ ִ ָ ְ ִ ִ ְ ָ ַ  ְּבכּמה 
ובגדים עינוגים ובכמה -] ׁשּפירין ּולבּוׁשין  עּנּוגין ּובכּמה ִ ִ ַ ִ ְ ִ ִ ָ ַ ְ השבת],
בכמה  מתוקן ובית -] ּדתּקּונא מאני ּבכּמה מתּקנא ּוביתא ָ ִ ְ ֵ ָ ָ ַ ְ ָ ְ ֻ ְ ָ ֵ יפים ],

וחד . חד  לכל יפה  ּבהס ּבּה מתוקנים] ַ ְ ַ ָ ְ ָ ָ ָ ֵ ֲ ַ כלים 
.æèבגמרא ראה קיט :)עוד  יסדר(שבת  לעולם אלעזר רבי  אמר  :

וכן  לכזית. אלא  צריך  שאינו פי על אף  שבת  בערב  שלחנו אדם
הרמב"ם ה"ה )פסק פ "ל  ובשו"ע(שבת ס"א ), רסב סי' כתב :(או "ח

שימצאנו  כדי הבית, ענייני כל ויתקן המטות ויציע שולחנו יסדר
בגמרא עוד [ראה הכנסת. מבית בבואו ומסודר  תניא(שם)ערוך :

בערב  לאדם לו מלוין  השרת מלאכי שני  אומר יהודה בר יוסי רבי 
לביתו  וכשבא  רע, ואחד  טוב אחד לביתו, הכנסת מבית  שבת 
יהי אומר  טוב  מלאך  מוצעת ומטתו ערוך  ושלחן דלוק נר ומצא 
כרחו, בעל אמן עונה רע ומלאך  כך, אחרת לשבת  שתהא רצון
כך , אחרת  לשבת שתהא  רצון  יהי  אומר  רע מלאך לאו ואם

חכמה בראשית  וע "ע כרחו. בעל אמן עונה  טוב (שער ומלאך

פי"ג ) לקללהיראה ממונה אשר עליון  נגע יש  הגיהנם שבהיכלות
ערוכיםלכל וכולם כראוי, בשבת נסדרו שלא  שולחנות אותם

בהם]. להאריך שאין נמרצות קללות  אותם מקלל והוא  לפניו
.æéברמב"ן שהברכה עוד  ראה לחול. מה  על לה  שתהיה  צריכה

כד) כה  הפנים:(שמות  לחם עליו שהיה המקדש  שולחן בסוד שכתב
נברא לא העולם, היות מעת  השם , ברכת כי השולחן, סוד  "זה

דכתיב נוהג , כמנהגו עולם אבל מאין, לא )יש  א  'וירא(בראשית
שם יהיה כאשר אבל מאד', טוב והנה עשה אשר  כל את אלהים
אלישע  אמר כאשר בו, ותוסיף  הברכה  עליו תחול דבר, שרש 

בבית' לך  יש  מה לי ב )'הגידי  ד ב' אסוך(מלכים על הברכה  וחלה ,
וצפחת  כלתה לא  הקמח  'כד ובאליהו הכלים , כל  ומילאה שמן

חסר' לא  טז)השמן יז א ' בו (מלכים הפנים, בלחם השולחן וכן ,
אברהם במגן  וע"ע ישראל". לכל  השובע יבא וממנו הברכה, תחול 

רסב ) סימן ריש  של(או "ח שלחן  על לאכול מאד  הקפיד ז"ל שהאר "י 
שבת  ליל הכונות בשער [ומקורו המקדש , שלחן דוגמת רגלים ד '

חיים עץ בפרי  וע"ע  פד.], זוהר ובתיקוני א , פי "ז)דרוש  השבת (שער 

טפחים י"ב  השבת שולחן  אורך  שיהיה שצריך  ז"ל האר"י  בשם
י '. על יותר ולא מט ' פחות  לא  וגובהו טפחים, ו' ורחבו

.çé סופרבגליון רמ"ב )חתם סי' או"ח שו"ע  הט"ז(על בשם (יו "ד כתב

סק "ז) קעח שבת,סי ' בערב מהתנור  החלות את מוציאים שכאשר
הרשב"א  בשו"ת  עוד  [ראה השולחן. על מיד  אותם (ח"אמניחים

תריד) דימיםסי' דומיא מדאורייתא, פת לאכול צריך  שבשבתות
ביה  דכתיב פסח של ראשון דהיינו יח )טובים  יב 'בערב (שמות

סוכות]. של ראשון ליל  וכן חובה, קבעו הכתוב מצות', תאכלו
.èé ברמב"םראה ה"ז)עוד פ "ל שבת (שבת בהוצאת המרבה כל

החיים בכף  וע"ע משובח. זה הרי  וטובים רבים מאכלים ובתיקון
יא ) ב , אות רמב בזוהר(סי ' שאיתא רנב:)שכיון  עליון (ח"ב שמלאכי 

ופתורא פתורא לכל ליה  מענגי האיך ומשגיחים השלחן רואין 
על יניח  שלא ליזהר צריך וכו' פתורא  לההוא  ליה ובריך  וקיימא
להניח כבוד זה אין כי לאכול , שצריך  מה מועט דבר רק השלחן
עץ פאר ובשו"ת יפה. בעין יניח  אלא השלחן, על  מועט דבר 

יד)חיים סי' מאכלי(ח"ב לאכול  לאדם אפשר אי  כאשר  שגם כתב 
על יוצא  שבזה מאכלים, ריבוי  שלחנו על יניח  מקום מכל שבת 
שבת, עונג  מצות  מקיים שאינו אף  שבת, כבוד משום פנים כל 

הגר"א . בבית נהגו שכן  וכמדומה
.ëהאדם ,שכאשר מזונות  נתברכו ערוך , והשולחן שבת, נכנסת
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הנ"ל: בכלל  הוא השבת יום שאף  מוסיף  יצחק רבי

אמר, יצחק לנהוג רּבי  צריך בלילה רק לא  ÇÄÄÀÈÈÇ
אלא  נמי כן, ּדׁשּבתא ּבי ֹומא ÂÄÀÈÀÇÀÈÈÅאפילּו

לערוך צריך כן גם השבת ביום אפילו –
ומזון  בלחם שולחנו שברוב àëאת נמצא ואזי  ,

וישרו  ערוך , שולחנו יהיה שבת של המעת -לעת
זמן  ברוב ברכות רוב היותáëבו לכך, ונוסף  .

יותר  עליונה היא היום גםâëומידת בזה יזכה ,
מבלילה  יותר עליון שפע .ãëלהמשכת

תלויה השפע השפעת שאין וסובר חולק יהודה רבי

סעודות  ג' ובתענוג באכילה  אלא השולחן, בעריכת
השפע : קבלת סוד עיקר שהוא שבת ,

אמר, יהּודה המושפע רּבי העליון השפע ÇÄÀÈÈÇ
תלוי אינו אלא בשבת השולחן, בעריכת

ובסעודות השבת יום בעצם האדם בתענוג 
ולכן יֹומא השבת, ּבהאי לאתענ ּגא  ÈÅÀÄÀÇÀÈÀÇÈּבעי

ּבׁשּבתא סע ּודתי ּתלת צריךּולמיכל – ÀÅÇÀÇÀÈÅÀÇÀÈ
יום באותו סעודותäëלהתענג שלש ולאכול  ,

וע ּנּוגא ,åëבשבת ׂשבעא ּדיׁשּתכח  ÀÄÀÄÀÀÇÈÀÈÀÄÈּבגין
ּבעלמא  י ֹומא שובע ּבהאי  שיימצא  בכדי  - ÀÇÈÀÈÀÈ

בעולם יום באותו עיקר æëועונג  תלוי ובזה ,

ג ' סוד
סעודות
השבת

ג ' סוד
סעודות
השבת

ר לשפע בזה שגםוזוכה לבאר , כתב  עוד רמ"ק. השבוע, לכל  וחני 
צריך מקום מכל  שבת , ליל  בסעודת תלוי שהעיקר זו לשיטה
בעריכת  תלויה השפע שירידת  אלא  סעודות, שלש  בשבת לסעוד

שבת. בליל ומזון בלחם השולחן
.àëבמרדכי עוד תה )[ראה  סי' מתוקן (שבת שלחנו יהיה שכתב:

משה ובדרכי כולה . השבת א )כל אות רסב  סי ' דברי(או "ח הביא 
במטפחת  מכוסה השלחן  השבת, שכל המנהג וכן וכתב: המרדכי ,

וברמ"א ס"א )[-מפה]. שם השבת,(או"ח  יום כל  ערוך  שולחנו ויהיה :
לשנות]. ואין המנהג, וכן

.áë. ס"ג )בשו"ע רא "ג רעא סי' כוס(או"ח לאדם אין שאם מבואר
שאר לעניין אבל היום, לקידוש  קודם הלילה קידוש  לקדש , יין
הרבה  לו אין ואם לילה, לכבוד  קודם יום כבוד סעודה, צרכי

ובמג"א  השבת. יום את יותר לכבד עדיף ציין (סק"ד)מאכלים,
מגדים , והפרי השקל המחצית שם וכתבו כאן . הזוהר  לדברי 
הש "ס שלדברי  הש "ס, על חולק שהזוהר  אברהם המגן שכוונת
יפות  ובפנים עדיף. לילה כבוד הזוהר ולדברי  עדיף, יום כבוד 

בשלח ) הזוהר(פרשת שדברי הש"ס , עם הזוהר דברי  ליישב כתב
בלילה  השולחן סידור עדיף שבזה  השולחן, סידור  על  אמורים כאן
בשו"ת  וכ"כ עדיף , יום שכבוד  מודה הזוהר גם אבל ביום, מאשר

תשובה קכו )התעוררות סי' הגדול(ח"א  אליעזר רבי בצוואת [וע"ע .
כח ) לענג (אות  כחך כפי לכבדו שבת  בעונג  זהיר הוי  בני, שכתב:

אם כי  כעני, עצמך  תשים אל  הלילה ובסעודת  ובמשתה. במאכל
הבאות. בהערות בזה מהלך  עוד ראה מיכלתך ]. יותר

.âëלהלן.כמבואר בזוהר
.ãë.הד"ררמ"ק יז)בשו"ת יום(סי ' כבוד הזוהר  לדברי  שגם כתב

על עולה  היה היום מעלת  שלגודל יצחק רבי שכוונת אלא  עדיף,
שאפילו  יצחק  רבי  שאמר וזהו שולחן , בו לסדר צריך  שאין הדעת
אש רשפי ספר בסוף  וכ"כ שולחנו, לסדר צריך  השבת  ביום 

רלג ) אות צדיק (ליקוטים  בפרי עוד  [ראה  יא ). אות אחרי שכתב (פרשת 
המלכות  כנגד שהיא בלילה, היא הסעודה עיקר האדם הכנת שמצד 
והמלכות  להלן], בזוהר [כמבואר קדישין תפוחין חקל  בסוד
אתערותא בסוד  התחתונים, מעשי  ידי  על שפע לקבל מתעוררת 
צריך כן גם דשבתא  ביומא  שאפילו חידש  יצחק ורבי  דלתתא ,
עתיקא בסוד היא  הסעודה השבת שביום שאף שולחנו, לערוך 

שהוא  להלן ] בזוהר  [כמבואר  בהתעוררות קדישא  קדושה השפעת
ולקבוע  שולחן לערוך צריכים בו גם  כן פי  על אף העליונים, מצד 
חשיבותן  שמצד  הגמרא  לדברי  מודה הזוהר גם זה ולפי סעודה,
את  בו לענג  חשוב דבר  לו יש  ואם עדיף, יום כבוד הסעודות של
הסעודה  שאז  היום, לסעודת הדבר  את  להניח צריך השבת,
שסעודתא היום, סעודת  יותר לכבד וצריך  קדישא, דעתיקא 

הלילה]. סעודת  על יתירה  במעלה  היא קדישא דעתיקא 
.äëסח :)בגמרא נמי(פסחים דבעינן  מודים הכל  בשבת רבה  אמר :

אמרו עוד קיח .)לכם . כל(שבת  יוסי  רבי משום יוחנן  רבי  אמר :
יהודה  רב אמר וכו', מצרים בלי  נחלה  לו נותנין השבת את המענג
ובתנא לבו . משאלות לו נותנין  השבת את המענג כל  רב אמר

אליהו פכ"ו )דבי  מכבד(רבה  הוא  כאלו השבת את  המענג  כל :
ובמדרש  ב )להקב "ה. בראשית עונג'(תנחומא לשבת  (ישעיה'וקראת

יג ) שבשכרו נח  ענגהו , אלא כבחול, בשבת אכילתך  תהא שלא ,
יד)כתיב פסוק ה ''.(שם על  תתענג 'אז

.åëקיז:)בגמרא לאכול(שבת אדם חייב סעודות  כמה  רבנן  תנו :
ושניהם יוחנן רבי  אמר ארבע. אומר, חידקא  רבי  שלש . בשבת,

הק' ובשל"ה וכו'. דרשו אחד  שבת)מקרא  מה "ת ובחרדים(מס ' (מ"ע 

בוושט ) שבת התלויות שסעודות שם רש "י  מדברי  שמשמע כתבו
הלבוש  פסק וכן תורה, מדברי ס"א )הן רמט סי' בשו"ת (או"ח  אולם ,

צד)מהרי "ל  מדרבנן.(סי' שהן  כתב 
.æë ג )הכוונות בשער טור  ט  הנעשה (דף תיקון יש  בשבת כתב:
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ומוגבל,çëהשפע  קצוב השפע החול  שבימות  ,
קצבה  ואין הברכות, מקור היא שבת אולם
כפי בשבת, מתענג האדם וכאשר לשפעה,
ועליון  רב שפע לו נוסף  כך הזה, בעולם עינוגו 

השבוע  ימות ובכל .èëבשבת

בשבת  לעשות  שצריך הטעם סוד  את  מבאר אבא רבי
סעודות: שלש

אמר, אּבא שבתרּבי סעודות טעם סוד ÇÄÇÈÈÇ
בכדי ּבאי ּנּוןהוא, ּברכתא ÀÄÀÇÀÈÄÀÀÈÀÄלאז ּדּמנא
ּדלעיּלא  יֹומא ìי ֹומין מהאי ּדמת ּברכאן  ÄÄÀÅÈÀÄÀÈÀÈÅÇÈ

עליונים ימים אותם עם ולהתחבר להזדווג  –
תפארת גבורה [חסד הקדושות הספירות שהם
אנפין], זעיר הנקראים  יסוד, הוד נצח 

עליון  בשפע ומתברכים הארה שמקבלים 
בסוד שהיא הבינה מהארת דהיינו יום, מאותו

השבת אופן àìיום בהמשך שיתבאר וכפי  ,
ההארה. וסדר

בשבת: המושפעים השפע  וסדר  מקורות את  תחילה  ומבאר

י ֹומא הבינה,והאי סוד שהוא זה, ויום - ÀÇÈ
מ ּטּלא  אנ ּפין ּדזעיר  רי ׁשיּה ÇÀÈÅÅÄÀÅÇÀÄÄÇÈמליא

ּדכּלא סתימא  ק ּדיׁשא מע ּתיקא  -ּדנחית ÀÈÄÅÇÄÈÇÄÈÀÄÈÀÙÈ
שיורד מהטל אנפין, זעיר של  ראשו את ממלא
ונעלם הסתום העליון המקור קדישא, מעתיקא

השגה  כל  בו  חכמה áìואין מושפע שממנו ,
אנפין, לזעיר 'מוחין'] [הנקראים ודעת בינה
ּתלת ק ּדיׁשין  ּדת ּפּוחין  לחקלא  ÀÈÄÀÇÀÈÀÇÄÇÄÄÀÇואטיל 

ג ' סוד
סעודות
השבת

ג ' סוד
סעודות
השבת

שם וראה  אכילה. ידי על  הנעשה  תיקון ויש תפלה ידי  על
תיקון  להשלים סעודה באה תפלה  כל שאחר האריז "ל ובסידורי 
במעשה  כך ואחר מקיף, אור ממשיכין בתפלה שבדיבור  התפלה,
להמשיך בסעודה  לכוין  ויש  פנימי , אור ממשיכין  וסעודה דקידוש 

באחרונה. שהתפללו תפלה אותה של הגילויים כל
.çë.הקודש רא"ג במחברת כתב העניין השבת)[בסוד (שער 

דומם אפילו הכל  ונתקלקל ברע, טוב עירב הראשון  אדם שבחטא 
צומח יצא  שמדומם עולמו את הוא ברוך הקדוש  סידר לכן וצומח ,
ובאופן  האדם, יתקיים חיים  ומבעלי החיים , בעלי יתקיימו ומצומח
לכן  ונתקנים, חוזרים הראשון אדם בזמן  שנאבדו הניצוצות זה 
האוכל את  שבורר  בנשמתו, כח ומוסיף  האדם מרויח באכילה 
האדם מאכל  רוב אמנם הפסולת, מתוך הקדושות הניצוצות שהם
ההכרחי בחלק אם  כי  רוחניות, בו ואין לחיצונים הולך  החול בימות
הרע, ליצר כח מוסיף  מזה המוסיף  וכל  תתפרד, שלא  הנפש למזון
שאוכל ואף  רוחני , הוא  האדם שאוכל מה כל  בשבת זאת לעומת 

הצור מן רוחניות.יותר הוא הכל ך,
התניא ובתורה  לבעל לן )אור יגלה  ד "ה שרה עיקר(חיי  הנה כתב:

הנפש הוא  והדם  ודם, חלב  נעשה המאכל מן כי  להיות האכילה,
לב  ממנו שנעשה המאכל, מתעלה זה ידי  ועל וכו', האדם וחיות
שנעשה  וכו ' ה' בעבודת ומוחו לבו מתחזק זה ידי ועל האדם ומוח 
שמן  בירור ענין  וזהו מתחלש , היה אכילה שבלא האכילה, בכח 
בשבת  אבל החול, בימות הוא  זה כל אך  אדם, נעשה המאכל
וקראת  מלמעלה, המשכה  בבחינת עליונה, יותר היא האכילה
שנפל לפני בשרשו המאכל כי  הוי "ה, על תתענג אז  ענג, לשבת

המחיה  הוא המאכל שהרי  מהאדם, גבוה יותר הכלים, בשבירת
שהוא ובשבת המאכל, מן  החיות מקבל הוא והאדם האדם, את 
קודם בשרשו שהוא כמו המאכל מתעלה העולמות עליית זמן
בסידורו  וע "ע למטה. מלמעלה להנפש  חיות ממנו ונמשך שנפל,

שבת פ "א )של ז דרוש  מצוותיך (ח"ב אש )ובדרך תבערו  לא  (מצות 

אליהו באדרת  להגר"א  גם ראה הענין. בסוד בשהאריכו (בראשית

בביאורא ) וע"ע קרבנות, כאכילת היא  שבת שאכילת שכתב 
יד)הגר "א  ז עלי'].(משלי  שלמים 'זבחי  הפסוק על

.èë.ראובני רמ "ק בילקוט עוד  ביום)ראה והיה  ד"ה שכתב (בשלח
חול , ימי  לשני שפע נמשך  בשבת סעודה שמכל ז "ל  האר"י בשם
שהברכה  לרמז  ככרות , שתי  על בשבת סעודה בכל בוצעים אנו ולכן 
להרה"ק ציון במנחם וע"ע ימים. שני על מהסעודה נמשך והשפע

עקב )מרימנוב סעודות (פרשת  הג' באכילת לכוין  לאדם יש שכתב:
יכוין  הראשונה בלעיסה  המוציא, פרוסת כשאוכל  קודש, שבת של
עליו  הבא ראשון  יום של מזונו לו יחסר לא הזאת האכילה שע"י 
ביום לו יחסר  שלא יכוין פיו לתוך  שניה לעיסה  כשלוקח  וכן  לטובה,

שלמה ובתפארת המעשה. ימי ששת לכל וכן  עקב )שני, כתב (פרשת
בשבת  ישראל בני  אכילת  ידי  ועל שבמאכל , הרע  מתפרד שבשבת
בשבת  האכילה  כוונת וזהו לעולם, וברכה שפע ממשיכים הם

בעולם . ושובע  וברכה שפע שיהיה  מה ', ברכה שיומשך 
.ì הביאורגירסת דלעילא '. יומין באינון 'לאזדווגא  הרמ "ק :

וביאורו. הרמ"ק גירסת פי  על הוא בפנים שביארנו
.àì.רמ "ק
.áìהואכי יומין בהיותו עתיק שבאצילות, נעלם  היותר הפרצוף
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הנ"ל: בכלל  הוא השבת יום שאף  מוסיף  יצחק רבי

אמר, יצחק לנהוג רּבי  צריך בלילה רק לא  ÇÄÄÀÈÈÇ
אלא  נמי כן, ּדׁשּבתא ּבי ֹומא ÂÄÀÈÀÇÀÈÈÅאפילּו

לערוך צריך כן גם השבת ביום אפילו –
ומזון  בלחם שולחנו שברוב àëאת נמצא ואזי  ,

וישרו  ערוך , שולחנו יהיה שבת של המעת -לעת
זמן  ברוב ברכות רוב היותáëבו לכך, ונוסף  .

יותר  עליונה היא היום גםâëומידת בזה יזכה ,
מבלילה  יותר עליון שפע .ãëלהמשכת

תלויה השפע השפעת שאין וסובר חולק יהודה רבי

סעודות  ג' ובתענוג באכילה  אלא השולחן, בעריכת
השפע : קבלת סוד עיקר שהוא שבת ,

אמר, יהּודה המושפע רּבי העליון השפע ÇÄÀÈÈÇ
תלוי אינו אלא בשבת השולחן, בעריכת

ובסעודות השבת יום בעצם האדם בתענוג 
ולכן יֹומא השבת, ּבהאי לאתענ ּגא  ÈÅÀÄÀÇÀÈÀÇÈּבעי

ּבׁשּבתא סע ּודתי ּתלת צריךּולמיכל – ÀÅÇÀÇÀÈÅÀÇÀÈ
יום באותו סעודותäëלהתענג שלש ולאכול  ,

וע ּנּוגא ,åëבשבת ׂשבעא ּדיׁשּתכח  ÀÄÀÄÀÀÇÈÀÈÀÄÈּבגין
ּבעלמא  י ֹומא שובע ּבהאי  שיימצא  בכדי  - ÀÇÈÀÈÀÈ

בעולם יום באותו עיקר æëועונג  תלוי ובזה ,

ג ' סוד
סעודות
השבת

ג ' סוד
סעודות
השבת

ר לשפע בזה שגםוזוכה לבאר , כתב  עוד רמ"ק. השבוע, לכל  וחני 
צריך מקום מכל  שבת , ליל  בסעודת תלוי שהעיקר זו לשיטה
בעריכת  תלויה השפע שירידת  אלא  סעודות, שלש  בשבת לסעוד

שבת. בליל ומזון בלחם השולחן
.àëבמרדכי עוד תה )[ראה  סי' מתוקן (שבת שלחנו יהיה שכתב:

משה ובדרכי כולה . השבת א )כל אות רסב  סי ' דברי(או "ח הביא 
במטפחת  מכוסה השלחן  השבת, שכל המנהג וכן וכתב: המרדכי ,

וברמ"א ס"א )[-מפה]. שם השבת,(או"ח  יום כל  ערוך  שולחנו ויהיה :
לשנות]. ואין המנהג, וכן

.áë. ס"ג )בשו"ע רא "ג רעא סי' כוס(או"ח לאדם אין שאם מבואר
שאר לעניין אבל היום, לקידוש  קודם הלילה קידוש  לקדש , יין
הרבה  לו אין ואם לילה, לכבוד  קודם יום כבוד סעודה, צרכי

ובמג"א  השבת. יום את יותר לכבד עדיף ציין (סק"ד)מאכלים,
מגדים , והפרי השקל המחצית שם וכתבו כאן . הזוהר  לדברי 
הש "ס שלדברי  הש "ס, על חולק שהזוהר  אברהם המגן שכוונת
יפות  ובפנים עדיף. לילה כבוד הזוהר ולדברי  עדיף, יום כבוד 

בשלח ) הזוהר(פרשת שדברי הש"ס , עם הזוהר דברי  ליישב כתב
בלילה  השולחן סידור עדיף שבזה  השולחן, סידור  על  אמורים כאן
בשו"ת  וכ"כ עדיף , יום שכבוד  מודה הזוהר גם אבל ביום, מאשר

תשובה קכו )התעוררות סי' הגדול(ח"א  אליעזר רבי בצוואת [וע"ע .
כח ) לענג (אות  כחך כפי לכבדו שבת  בעונג  זהיר הוי  בני, שכתב:

אם כי  כעני, עצמך  תשים אל  הלילה ובסעודת  ובמשתה. במאכל
הבאות. בהערות בזה מהלך  עוד ראה מיכלתך ]. יותר

.âëלהלן.כמבואר בזוהר
.ãë.הד"ררמ"ק יז)בשו"ת יום(סי ' כבוד הזוהר  לדברי  שגם כתב

על עולה  היה היום מעלת  שלגודל יצחק רבי שכוונת אלא  עדיף,
שאפילו  יצחק  רבי  שאמר וזהו שולחן , בו לסדר צריך  שאין הדעת
אש רשפי ספר בסוף  וכ"כ שולחנו, לסדר צריך  השבת  ביום 

רלג ) אות צדיק (ליקוטים  בפרי עוד  [ראה  יא ). אות אחרי שכתב (פרשת 
המלכות  כנגד שהיא בלילה, היא הסעודה עיקר האדם הכנת שמצד 
והמלכות  להלן], בזוהר [כמבואר קדישין תפוחין חקל  בסוד
אתערותא בסוד  התחתונים, מעשי  ידי  על שפע לקבל מתעוררת 
צריך כן גם דשבתא  ביומא  שאפילו חידש  יצחק ורבי  דלתתא ,
עתיקא בסוד היא  הסעודה השבת שביום שאף שולחנו, לערוך 

שהוא  להלן ] בזוהר  [כמבואר  בהתעוררות קדישא  קדושה השפעת
ולקבוע  שולחן לערוך צריכים בו גם  כן פי  על אף העליונים, מצד 
חשיבותן  שמצד  הגמרא  לדברי  מודה הזוהר גם זה ולפי סעודה,
את  בו לענג  חשוב דבר  לו יש  ואם עדיף, יום כבוד הסעודות של
הסעודה  שאז  היום, לסעודת הדבר  את  להניח צריך השבת,
שסעודתא היום, סעודת  יותר לכבד וצריך  קדישא, דעתיקא 

הלילה]. סעודת  על יתירה  במעלה  היא קדישא דעתיקא 
.äëסח :)בגמרא נמי(פסחים דבעינן  מודים הכל  בשבת רבה  אמר :

אמרו עוד קיח .)לכם . כל(שבת  יוסי  רבי משום יוחנן  רבי  אמר :
יהודה  רב אמר וכו', מצרים בלי  נחלה  לו נותנין השבת את המענג
ובתנא לבו . משאלות לו נותנין  השבת את המענג כל  רב אמר

אליהו פכ"ו )דבי  מכבד(רבה  הוא  כאלו השבת את  המענג  כל :
ובמדרש  ב )להקב "ה. בראשית עונג'(תנחומא לשבת  (ישעיה'וקראת

יג ) שבשכרו נח  ענגהו , אלא כבחול, בשבת אכילתך  תהא שלא ,
יד)כתיב פסוק ה ''.(שם על  תתענג 'אז

.åëקיז:)בגמרא לאכול(שבת אדם חייב סעודות  כמה  רבנן  תנו :
ושניהם יוחנן רבי  אמר ארבע. אומר, חידקא  רבי  שלש . בשבת,

הק' ובשל"ה וכו'. דרשו אחד  שבת)מקרא  מה "ת ובחרדים(מס ' (מ"ע 

בוושט ) שבת התלויות שסעודות שם רש "י  מדברי  שמשמע כתבו
הלבוש  פסק וכן תורה, מדברי ס"א )הן רמט סי' בשו"ת (או"ח  אולם ,

צד)מהרי "ל  מדרבנן.(סי' שהן  כתב 
.æë ג )הכוונות בשער טור  ט  הנעשה (דף תיקון יש  בשבת כתב:
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ומוגבל,çëהשפע  קצוב השפע החול  שבימות  ,
קצבה  ואין הברכות, מקור היא שבת אולם
כפי בשבת, מתענג האדם וכאשר לשפעה,
ועליון  רב שפע לו נוסף  כך הזה, בעולם עינוגו 

השבוע  ימות ובכל .èëבשבת

בשבת  לעשות  שצריך הטעם סוד  את  מבאר אבא רבי
סעודות: שלש

אמר, אּבא שבתרּבי סעודות טעם סוד ÇÄÇÈÈÇ
בכדי ּבאי ּנּוןהוא, ּברכתא ÀÄÀÇÀÈÄÀÀÈÀÄלאז ּדּמנא
ּדלעיּלא  יֹומא ìי ֹומין מהאי ּדמת ּברכאן  ÄÄÀÅÈÀÄÀÈÀÈÅÇÈ

עליונים ימים אותם עם ולהתחבר להזדווג  –
תפארת גבורה [חסד הקדושות הספירות שהם
אנפין], זעיר הנקראים  יסוד, הוד נצח 

עליון  בשפע ומתברכים הארה שמקבלים 
בסוד שהיא הבינה מהארת דהיינו יום, מאותו

השבת אופן àìיום בהמשך שיתבאר וכפי  ,
ההארה. וסדר

בשבת: המושפעים השפע  וסדר  מקורות את  תחילה  ומבאר

י ֹומא הבינה,והאי סוד שהוא זה, ויום - ÀÇÈ
מ ּטּלא  אנ ּפין ּדזעיר  רי ׁשיּה ÇÀÈÅÅÄÀÅÇÀÄÄÇÈמליא

ּדכּלא סתימא  ק ּדיׁשא מע ּתיקא  -ּדנחית ÀÈÄÅÇÄÈÇÄÈÀÄÈÀÙÈ
שיורד מהטל אנפין, זעיר של  ראשו את ממלא
ונעלם הסתום העליון המקור קדישא, מעתיקא

השגה  כל  בו  חכמה áìואין מושפע שממנו ,
אנפין, לזעיר 'מוחין'] [הנקראים ודעת בינה
ּתלת ק ּדיׁשין  ּדת ּפּוחין  לחקלא  ÀÈÄÀÇÀÈÀÇÄÇÄÄÀÇואטיל 
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שם וראה  אכילה. ידי על  הנעשה  תיקון ויש תפלה ידי  על
תיקון  להשלים סעודה באה תפלה  כל שאחר האריז "ל ובסידורי 
במעשה  כך ואחר מקיף, אור ממשיכין בתפלה שבדיבור  התפלה,
להמשיך בסעודה  לכוין  ויש  פנימי , אור ממשיכין  וסעודה דקידוש 

באחרונה. שהתפללו תפלה אותה של הגילויים כל
.çë.הקודש רא"ג במחברת כתב העניין השבת)[בסוד (שער 

דומם אפילו הכל  ונתקלקל ברע, טוב עירב הראשון  אדם שבחטא 
צומח יצא  שמדומם עולמו את הוא ברוך הקדוש  סידר לכן וצומח ,
ובאופן  האדם, יתקיים חיים  ומבעלי החיים , בעלי יתקיימו ומצומח
לכן  ונתקנים, חוזרים הראשון אדם בזמן  שנאבדו הניצוצות זה 
האוכל את  שבורר  בנשמתו, כח ומוסיף  האדם מרויח באכילה 
האדם מאכל  רוב אמנם הפסולת, מתוך הקדושות הניצוצות שהם
ההכרחי בחלק אם  כי  רוחניות, בו ואין לחיצונים הולך  החול בימות
הרע, ליצר כח מוסיף  מזה המוסיף  וכל  תתפרד, שלא  הנפש למזון
שאוכל ואף  רוחני , הוא  האדם שאוכל מה כל  בשבת זאת לעומת 

הצור מן רוחניות.יותר הוא הכל ך,
התניא ובתורה  לבעל לן )אור יגלה  ד "ה שרה עיקר(חיי  הנה כתב:

הנפש הוא  והדם  ודם, חלב  נעשה המאכל מן כי  להיות האכילה,
לב  ממנו שנעשה המאכל, מתעלה זה ידי  ועל וכו', האדם וחיות
שנעשה  וכו ' ה' בעבודת ומוחו לבו מתחזק זה ידי ועל האדם ומוח 
שמן  בירור ענין  וזהו מתחלש , היה אכילה שבלא האכילה, בכח 
בשבת  אבל החול, בימות הוא  זה כל אך  אדם, נעשה המאכל
וקראת  מלמעלה, המשכה  בבחינת עליונה, יותר היא האכילה
שנפל לפני בשרשו המאכל כי  הוי "ה, על תתענג אז  ענג, לשבת

המחיה  הוא המאכל שהרי  מהאדם, גבוה יותר הכלים, בשבירת
שהוא ובשבת המאכל, מן  החיות מקבל הוא והאדם האדם, את 
קודם בשרשו שהוא כמו המאכל מתעלה העולמות עליית זמן
בסידורו  וע "ע למטה. מלמעלה להנפש  חיות ממנו ונמשך שנפל,

שבת פ "א )של ז דרוש  מצוותיך (ח"ב אש )ובדרך תבערו  לא  (מצות 

אליהו באדרת  להגר"א  גם ראה הענין. בסוד בשהאריכו (בראשית

בביאורא ) וע"ע קרבנות, כאכילת היא  שבת שאכילת שכתב 
יד)הגר "א  ז עלי'].(משלי  שלמים 'זבחי  הפסוק על

.èë.ראובני רמ "ק בילקוט עוד  ביום)ראה והיה  ד"ה שכתב (בשלח
חול , ימי  לשני שפע נמשך  בשבת סעודה שמכל ז "ל  האר"י בשם
שהברכה  לרמז  ככרות , שתי  על בשבת סעודה בכל בוצעים אנו ולכן 
להרה"ק ציון במנחם וע"ע ימים. שני על מהסעודה נמשך והשפע

עקב )מרימנוב סעודות (פרשת  הג' באכילת לכוין  לאדם יש שכתב:
יכוין  הראשונה בלעיסה  המוציא, פרוסת כשאוכל  קודש, שבת של
עליו  הבא ראשון  יום של מזונו לו יחסר לא הזאת האכילה שע"י 
ביום לו יחסר  שלא יכוין פיו לתוך  שניה לעיסה  כשלוקח  וכן  לטובה,

שלמה ובתפארת המעשה. ימי ששת לכל וכן  עקב )שני, כתב (פרשת
בשבת  ישראל בני  אכילת  ידי  ועל שבמאכל , הרע  מתפרד שבשבת
בשבת  האכילה  כוונת וזהו לעולם, וברכה שפע ממשיכים הם

בעולם . ושובע  וברכה שפע שיהיה  מה ', ברכה שיומשך 
.ì הביאורגירסת דלעילא '. יומין באינון 'לאזדווגא  הרמ "ק :

וביאורו. הרמ"ק גירסת פי  על הוא בפנים שביארנו
.àì.רמ "ק
.áìהואכי יומין בהיותו עתיק שבאצילות, נעלם  היותר הפרצוף
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ׁשּבתא  עייל מ ּכד מטילזמני אנפין וזעיר – ÄÀÅÄÇÈÄÄÇÀÈ
קדישא, מעתיקא שקיבל  השפע את ומשפיע
השבת, כניסת משעת  פעמים שלש למלכות,
לאחר  ויכולו באמירת שבת , בקבלת דהיינו
שבת, ליל  בקידוש ויכולו ובאמירת התפילה,
בכל מושפעת  היא כאשר המלכות ואזי
תפוחין  חקל  נקראת הקדושות, ההארות

ּכחדא ,âìקדישין  ּכּלהּו ואזיּדיתּברכּון  – ÀÄÀÈÀËÀÇÂÈ
כל יחוד שנעשה כאחד, כולם מתברכים 

העולמות בכל  רב שפע ומושפע .ãìהספירות
הסעודות: ג' בסוד  ביאורו את  מסיים זה  ולפי

זמנין ּתלת  לאתענּגא  נ ׁש ּבר ּבעי  ּדא ÀÇÈÈÅÇÈÀÄÀÇÀÈÀÇÄÀÄועל
להתענג אּלין האדם צריך  כן ועל  - ÄÅ

השבת, סעודות בשלש אלו, פעמים שלש
העליונה, בשמחה שמח שהוא  מראה שבזה
הפרצופים עם בזה ומזדווג מתחבר הוא והרי
השפע  צינורות שהם העליונים והספירות

זה, ביום  המאירים ּתליא העליון ּבהא ÀÈÀÈÇÀÈּדהא

ומושג  נמצא  והוא  אנפין, אריך שהוא אחר, סתר בתוך מתלבש 
יש שם אנפין , דאריך  רישא של התיקונים באלו שנתתקן  ידי  על
והשערות  התיקונין כי  דיקנא , תיקוני וי"ג נימין, י"ג חיוורתי , י "ג
שנוכל דעתיק הגדול האור את  הממעטין  הם הפרצוף  ואיברי 
התיקונין  אלו כל כי התחתונים, עם ונמצא  מושג ולהיותו להשיגו
אשר העתיק אור את מלבישין הם אנפין דאריך  רישא של

בע"ח  באריכות ראה  בתוכם, שערים(שי"ג )מתלבש  (ש"גובמבוא

כמבוארח"ב ) ומזון, חיים וחסדים, רחמים השפעות נמשכים ומשם ,
הכוונות בשער וכן מקומות בכמה א )בזוהר דרוש שבת  ליל  (קידוש 

וכו', רעוא "יהא סעודה: כל  קודם לומר האריז "ל  שתיקן בתפילה 
טמירין  דכל טמירא קדישין דכל קדישא  עתיקא  קדם מן ויתמשך
וברעותא עילאה בנהירו  ורחמי וחסדא  חנא רעותא  דכולא, סתימא
מכל ויפרקינא עמך , ישראל  כל  ועל ביתי בני כל ועל עלי  וחידו,
חנא נפשתנא  ולכל לנא  ויתיהב ויזמין לעלמא , דייתון בישין עקתין
רצון". יהי  כן אמן  קדמיה, מן רויחי ומזוני  אריכי  וחיי  ורחמי  וחסדא

שם עוד השולחן )וראה ענין כי(דרוש לחמים, בי "ב  הצורך סוד  שזה 
דאריך דברישא דשערי  נימין הי "ג  מן הארה מקבלים זו בסעודה
דליל זו סעודה נמשכת ומשם י "ב, אלא אינם ששרשם אנפין,
מקבלת  אינה אבל זו, סעודה האוכלת והיא  המלכות אל  שבת 
תחלה, המקבלם הוא  הוא  כי אנפין, זעיר באמצעות אלא  זו הארה 

האריז"ל כתב  היום סעודת ועל  אליה . כך  אחר נותנם (דרושוהוא 

שחרית) חוורתיסעודת  י"ב סוד  הם  לחמים י "ב היותם כי תכוין  עתה ,
הי"ב  מן עליונים  יותר  הם אלו כי דאצילות  א"א  דע"ק דברישא 
למטה  שהם דא "א  דשערי נימין בי"ג רמוזים שהיו הלילה  דסעודת 
והאי שכתב: אליעזר בדמשק עוד [וראה  חוורתי . הי "ב  מן  במדרגה
בע "ח כדאיתא  – אנפין  דזעיר רישיה מליא קודש , שבת - יומא 

פ "ח ) א"א  תוך(שער אשר קדישא דעתיקא  מיסוד הארה שיוצא 
אנפין, אריך דדעת מוחין  שהם אנפין, דאריך סתימאה מוחא 
כל שם ומאיר אנפין דזעיר מצחא  עד הארה ויוצא ממצחו, ובוקע
שבמוחין  הדינים כל  נתבטלין ואז דיליה, מצחא  בתוך  המוחין

ט"ל]. העולה  וא"ו ה"א יו"ד  שם הוא  הזה וט"ל אנפין , דזעיר
.âìב )הכוונותבשער דרוש שבת ליל  שבת (ערבית שבליל  מבואר

קבלת  בעת אחת פעם פעמים, ג' השפעותיה מקבלת המלכות
הספירות  ג' הארת אנפין מזעיר המלכות מקבלת אזי  שבת ,

נ ואז דילה, במוחין אנפין דזעיר יסוד  הוד  [נצח  קראת התחתונות
יסוד , הוד  נצח בסוד הוא  שדה וכל שדה, הוא  חקל כי 'חקל ',
לאחר 'ויכולו' אמירת בעת  שניה  פעם זריעה]. מקום הוא  ששם
אמצעיות  ספירות  ג' הארת מקבלת  היא  אזי העמידה , תפילת
נקראת  ואז  שלה, מוחין בג' אנפין  דזעיר  תפארת גבורה [חסד 
ג' בהם שיש  תפוחין , הנקראים אבות ג' בסוד  תפוחין' 'חקל 
חסד האבות, בחינות ג ' על מרמזים והם וירוק, אדום לבן  גוונים,

גבורה (לבן ) ירוק(אדום), ויכולו (תפארת), אמירת  בעת  ג' ופעם .[
[חכמה  ראשונות מג' הארה מקבלת היא  אזי הלילה, בקידוש 
'חקל נקראת היא ואז  דילה, במוחין  אנפין  דזעיר דעת בינה
הקדושה  שהם 'קדש', נקראים ראשונות ג ' כי  קדישין', תפוחין
משפיעים אנפין דזעיר ראשונות ג' כאשר והנה העליונה].
ראשונות] הג' סיום  [שהוא אנפין  דזעיר  שהפה נמצא במלכות,
שבתוך ממה ואוכלת  ניזונת שהמלכות ונמצא  במלכות , משפיע
סעודתא נקראת הלילה סעודת ולכן אנפין , זעיר של פיו
זעיר של פיו  מתוך עליונה  בהארה וניזונת אוכלת כי  דמטרוניתא ,

הכוונות בשער  עוד וראה א )אנפין. דרוש  שבת  ליל שכתב :(קידוש 
אנפין  דזעיר  ראשונות מג' פנימי  אור להמשיך הוא  הקידוש  ענין
לפי קידוש , נקרא  ולכן  משם, סעודתה תאכל שהיא  נוקבא, אל
'קדש ' הנקראים אנפין דזעיר עצמן מוחין מבחינת היא  זו שהארה
ובפרט החכמה, בסוד  'קדש ' נקראים מוחין בחינות כל כי כנודע,

אנפין. דזעיר מוחין
.ãìפסוקיוזהו הסעודה לפני שבת בליל שאומרים הטעם סוד

יאמר השמים: שער בסידורו הק' בשל"ה כמבואר חיל ', 'אשת
הקבלה  דרך על ומרומז השכינה, נגד לסופה מראשה חיל אשת 
כ"ב  כנגד פסוקים כ"ב בה ויש  חן, ליודעי כידוע השכינה , על
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- ּדלעי ּלא כלמהימנ ּותא תלוי בזה שהרי  ÀÅÈÈÄÀÅÈ
מעלה  של האמונה שהיא האצילות  ,äìהשפעות

סוף אין  הארת ומושפעת נמשכת [שמהאצילות
אמונה  השגת לנו יש זה ידי ועל  הוא , ברוך
אנו  השבת סעודות שלש ידי ועל  יתברך], בו

ומתחברים יתברך , בהשפעתו  ÀÇÄÈּבע ּתיקא דבקים
ּדתּפּוחין , ּובחקלא אּפין , ּובזעיר ÇÄÈÄÀÅÇÄÀÇÀÈÀÇÄקּדיׁשא,

אחד עליון פרצוף  בסוד היא סעודה .åìשכל 
ּולמחדי  ּבהּו, לאתענ ּגא נׁש ּבר ÈÅÇÈÀÄÀÇÀÈÀÀÅÅּובעי 

ולשמוח ּבהּו בהם להתענג האדם וצריך  – À
העליון  ביחוד ותענוג  שמחה להראות ,æìבהם ,

אחזי  מנייהּו, סע ּודתא ּדגרע  ÇÀÈÇÀÈÈÄÇÀÇÀÅּומאן
ּבר  ּדההּוא וע ֹונׁשיּה לעילא ÀÄÈÀÅÈÀÀÅÀÇÇּפגימּותא

סּגי  מאותן נׁש אחת סעודה שמחסר ומי - ÈÇÄ
למעלה, פגם מראה הוא הרי סעודות, שלש
ותענוגו  ה' בשמחת  ומתענג  ושמח שש שאינו
בספירות בזה ופוגם העולמות לכל המאיר 

רב  אדם אותו של ועונשו .çìהעליונות,

וברכה  שפע ומריקים פתוחים הם שכעת מעלה , של צנורות
הכתרים . כל מראש  העליונה מבריכה 

.äìקדמון [בדמשק דאדם מלכות - דלעילא  מהימנותא אליעזר:
ואימא , באמא  אנפין ואריך  אנפין, באריך ועתיק בעתיק, מתלבש 
כל ממשיך  פתוריה שמסדר ידי  ועל ונוקביה , בזעיר ואימא  ואבא 

למטה]. אלו 
.åìכפיברמ "ק הסעודות סדר הוא  כך  אבא רבי  שלדעת ביאר

השפע. מקור קדישא, עתיקא בסוד  ראשונה  סעודה כאן : שנמנה 
זעיר בסוד תפוחין שניה חקל המלכות , בסוד  ושלישית אנפין.

את  רק מנה שכאן  כתב הרא"ג אך  השפע. תכלית  ששם קדישין ,
הלילה  שסעודת ליה סבירא ודאי אך  מעלתם, לפי המדרגות סדרי
את  שאל אלעזר שרבי  להלן בזוהר וכמבואר המלכות, כנגד  היא 
כנגד מי  שלישית וסעודה  היום סעודת על  שמעון רבי אביו
הלילה  סעודת שעל משמע אנפין, זעיר כנגד ומי קדישא  עתיקא 
שם הזוהר על בהערות  שם וראה המלכות. כנגד  שהיא  ספק אין

זה. ענין  בביאור
.æì הזוהרראה בהשמטות מ)עוד  סי ' הדבר(ח "א למה  משל  :

מזמינה  ושבוע שבוע וכל נאה, כלה לו שהיה  למלך דומה,
אמר ואהובים, נאים בנים לו יש  והמלך עמו, להיות  אחד יום
אני כי שמחתי , ביום  כן גם אתם שמחו וכן הואיל  להם
עיקר [כלומר אותי. הדרו גם ואתם משתדל, אני  בשלכם
שהוא הקב "ה, של בשמחתו ההשתתפות היא השבת שמחת
והוא העליונה, בשמחה  משתתפים וישראל למעלה, שמחה יום
בפע "ח ראה כלה , הנקראת  מלכות  בחינת במלכותך', 'ישמחו

פי"ג ) השבת  חיים(שער מים בבאר  וע"ע  יג )]. לא שכתב :(שמות
גדולים , נפלאים עליונים לאורות מעצמו גורם שהזמן בהיות

המאורות  בתכלית גדול  אור שפע מתמלאין העולמות  וכל 
בשמחת  אז  מאוד  רצונו הוא ברוך  העולמים וצור והשמחות ,
העולם אל להאיר לפניו הוא  שמחות יום כי  העולמות, כל 
להתענג  בו, לשמוח  שמה, לאזדווגא  אנו צריכים כן  ועל מטובו,
שפע  בדביקות  היום , כל נגיל בשמו אשר האלה בתענוגים 
לפי ועידן עידן  בכל מישראל אדם כל על הנעשה האלהי 
בכדי ושתה, אכול בתענוג  בו ולשמוח בו, המאיר  האור ערך 
קדושתו  זיו מנועם ויתענגו ישמחו שבעולם הבחינות שכל

העולמות. בכל אז המאיר
.çìחייםבאר מראה (שם)מים הרי  אז , מתענג שאינו  מי וז "ל: .

בשמחת  כלל מרגיש שאינו גופו גיעולי טינופת שיקוצי  שמץ  בזה
לא אדוניו ומטוב כולם, העולמות לכל המאיר ותענוגו יתברך  ה'
פגימותא אחזי מנייהו סעודתא  חד  דפגים מאן כן  ועל  לו, טוב
דלאו  הוא, עילאה מלכא  מבני דלאו גרמיה ואחזי  לעילא 
דינא מילין דתלת  חומרא  עליה  ויהבין הוא דמלכא מהיכלא 
מהיכלא פנים כל  על או  מלכא  מבני  שהוא  מי  כי דגיהנם,
בכל אז העצומה  המופלגת בשמחה הנפש  שירגיש ודאי  דמלכא,
אפילו  שאינו ודאי  הזו  משמחה מרגיש אינו שוטה ואם העולמות,
טינופו  שמץ  שמראה  מה מזו חוץ  כי ואולם דמלכא , מהיכלא 
ודאגה  ועצבון אור, במקום חושך מכניס  ח"ו אף אלא  בזה ,

כ ועל עליונים, בעולמות ופוגם ושמחה, אורה  אחזיבמקום ן
שהוא העצבון בחינת להכניס  שם פוגם שח "ו לעילא , פגימותא
כן  ועל  הקדושה, אור העמוסה השמחה  אל הקליפות בחינת 
בזה  הגביר כי דגיהנם, דינא מילין  דתלת  חומרא  עליה  יהבין 
המוכנים והם למעלה , אשר נשמתו שורש  אל  הקליפות  בחינת 

ולהעניש . להכות  לזה
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ׁשּבתא  עייל מ ּכד מטילזמני אנפין וזעיר – ÄÀÅÄÇÈÄÄÇÀÈ
קדישא, מעתיקא שקיבל  השפע את ומשפיע
השבת, כניסת משעת  פעמים שלש למלכות,
לאחר  ויכולו באמירת שבת , בקבלת דהיינו
שבת, ליל  בקידוש ויכולו ובאמירת התפילה,
בכל מושפעת  היא כאשר המלכות ואזי
תפוחין  חקל  נקראת הקדושות, ההארות

ּכחדא ,âìקדישין  ּכּלהּו ואזיּדיתּברכּון  – ÀÄÀÈÀËÀÇÂÈ
כל יחוד שנעשה כאחד, כולם מתברכים 

העולמות בכל  רב שפע ומושפע .ãìהספירות
הסעודות: ג' בסוד  ביאורו את  מסיים זה  ולפי

זמנין ּתלת  לאתענּגא  נ ׁש ּבר ּבעי  ּדא ÀÇÈÈÅÇÈÀÄÀÇÀÈÀÇÄÀÄועל
להתענג אּלין האדם צריך  כן ועל  - ÄÅ

השבת, סעודות בשלש אלו, פעמים שלש
העליונה, בשמחה שמח שהוא  מראה שבזה
הפרצופים עם בזה ומזדווג מתחבר הוא והרי
השפע  צינורות שהם העליונים והספירות

זה, ביום  המאירים ּתליא העליון ּבהא ÀÈÀÈÇÀÈּדהא

ומושג  נמצא  והוא  אנפין, אריך שהוא אחר, סתר בתוך מתלבש 
יש שם אנפין , דאריך  רישא של התיקונים באלו שנתתקן  ידי  על
והשערות  התיקונין כי  דיקנא , תיקוני וי"ג נימין, י"ג חיוורתי , י "ג
שנוכל דעתיק הגדול האור את  הממעטין  הם הפרצוף  ואיברי 
התיקונין  אלו כל כי התחתונים, עם ונמצא  מושג ולהיותו להשיגו
אשר העתיק אור את מלבישין הם אנפין דאריך  רישא של

בע"ח  באריכות ראה  בתוכם, שערים(שי"ג )מתלבש  (ש"גובמבוא

כמבוארח"ב ) ומזון, חיים וחסדים, רחמים השפעות נמשכים ומשם ,
הכוונות בשער וכן מקומות בכמה א )בזוהר דרוש שבת  ליל  (קידוש 

וכו', רעוא "יהא סעודה: כל  קודם לומר האריז "ל  שתיקן בתפילה 
טמירין  דכל טמירא קדישין דכל קדישא  עתיקא  קדם מן ויתמשך
וברעותא עילאה בנהירו  ורחמי וחסדא  חנא רעותא  דכולא, סתימא
מכל ויפרקינא עמך , ישראל  כל  ועל ביתי בני כל ועל עלי  וחידו,
חנא נפשתנא  ולכל לנא  ויתיהב ויזמין לעלמא , דייתון בישין עקתין
רצון". יהי  כן אמן  קדמיה, מן רויחי ומזוני  אריכי  וחיי  ורחמי  וחסדא

שם עוד השולחן )וראה ענין כי(דרוש לחמים, בי "ב  הצורך סוד  שזה 
דאריך דברישא דשערי  נימין הי "ג  מן הארה מקבלים זו בסעודה
דליל זו סעודה נמשכת ומשם י "ב, אלא אינם ששרשם אנפין,
מקבלת  אינה אבל זו, סעודה האוכלת והיא  המלכות אל  שבת 
תחלה, המקבלם הוא  הוא  כי אנפין, זעיר באמצעות אלא  זו הארה 

האריז"ל כתב  היום סעודת ועל  אליה . כך  אחר נותנם (דרושוהוא 

שחרית) חוורתיסעודת  י"ב סוד  הם  לחמים י "ב היותם כי תכוין  עתה ,
הי"ב  מן עליונים  יותר  הם אלו כי דאצילות  א"א  דע"ק דברישא 
למטה  שהם דא "א  דשערי נימין בי"ג רמוזים שהיו הלילה  דסעודת 
והאי שכתב: אליעזר בדמשק עוד [וראה  חוורתי . הי "ב  מן  במדרגה
בע "ח כדאיתא  – אנפין  דזעיר רישיה מליא קודש , שבת - יומא 

פ "ח ) א"א  תוך(שער אשר קדישא דעתיקא  מיסוד הארה שיוצא 
אנפין, אריך דדעת מוחין  שהם אנפין, דאריך סתימאה מוחא 
כל שם ומאיר אנפין דזעיר מצחא  עד הארה ויוצא ממצחו, ובוקע
שבמוחין  הדינים כל  נתבטלין ואז דיליה, מצחא  בתוך  המוחין

ט"ל]. העולה  וא"ו ה"א יו"ד  שם הוא  הזה וט"ל אנפין , דזעיר
.âìב )הכוונותבשער דרוש שבת ליל  שבת (ערבית שבליל  מבואר

קבלת  בעת אחת פעם פעמים, ג' השפעותיה מקבלת המלכות
הספירות  ג' הארת אנפין מזעיר המלכות מקבלת אזי  שבת ,

נ ואז דילה, במוחין אנפין דזעיר יסוד  הוד  [נצח  קראת התחתונות
יסוד , הוד  נצח בסוד הוא  שדה וכל שדה, הוא  חקל כי 'חקל ',
לאחר 'ויכולו' אמירת בעת  שניה  פעם זריעה]. מקום הוא  ששם
אמצעיות  ספירות  ג' הארת מקבלת  היא  אזי העמידה , תפילת
נקראת  ואז  שלה, מוחין בג' אנפין  דזעיר  תפארת גבורה [חסד 
ג' בהם שיש  תפוחין , הנקראים אבות ג' בסוד  תפוחין' 'חקל 
חסד האבות, בחינות ג ' על מרמזים והם וירוק, אדום לבן  גוונים,

גבורה (לבן ) ירוק(אדום), ויכולו (תפארת), אמירת  בעת  ג' ופעם .[
[חכמה  ראשונות מג' הארה מקבלת היא  אזי הלילה, בקידוש 
'חקל נקראת היא ואז  דילה, במוחין  אנפין  דזעיר דעת בינה
הקדושה  שהם 'קדש', נקראים ראשונות ג ' כי  קדישין', תפוחין
משפיעים אנפין דזעיר ראשונות ג' כאשר והנה העליונה].
ראשונות] הג' סיום  [שהוא אנפין  דזעיר  שהפה נמצא במלכות,
שבתוך ממה ואוכלת  ניזונת שהמלכות ונמצא  במלכות , משפיע
סעודתא נקראת הלילה סעודת ולכן אנפין , זעיר של פיו
זעיר של פיו  מתוך עליונה  בהארה וניזונת אוכלת כי  דמטרוניתא ,

הכוונות בשער  עוד וראה א )אנפין. דרוש  שבת  ליל שכתב :(קידוש 
אנפין  דזעיר  ראשונות מג' פנימי  אור להמשיך הוא  הקידוש  ענין
לפי קידוש , נקרא  ולכן  משם, סעודתה תאכל שהיא  נוקבא, אל
'קדש ' הנקראים אנפין דזעיר עצמן מוחין מבחינת היא  זו שהארה
ובפרט החכמה, בסוד  'קדש ' נקראים מוחין בחינות כל כי כנודע,

אנפין. דזעיר מוחין
.ãìפסוקיוזהו הסעודה לפני שבת בליל שאומרים הטעם סוד

יאמר השמים: שער בסידורו הק' בשל"ה כמבואר חיל ', 'אשת
הקבלה  דרך על ומרומז השכינה, נגד לסופה מראשה חיל אשת 
כ"ב  כנגד פסוקים כ"ב בה ויש  חן, ליודעי כידוע השכינה , על
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- ּדלעי ּלא כלמהימנ ּותא תלוי בזה שהרי  ÀÅÈÈÄÀÅÈ
מעלה  של האמונה שהיא האצילות  ,äìהשפעות

סוף אין  הארת ומושפעת נמשכת [שמהאצילות
אמונה  השגת לנו יש זה ידי ועל  הוא , ברוך
אנו  השבת סעודות שלש ידי ועל  יתברך], בו

ומתחברים יתברך , בהשפעתו  ÀÇÄÈּבע ּתיקא דבקים
ּדתּפּוחין , ּובחקלא אּפין , ּובזעיר ÇÄÈÄÀÅÇÄÀÇÀÈÀÇÄקּדיׁשא,

אחד עליון פרצוף  בסוד היא סעודה .åìשכל 
ּולמחדי  ּבהּו, לאתענ ּגא נׁש ּבר ÈÅÇÈÀÄÀÇÀÈÀÀÅÅּובעי 

ולשמוח ּבהּו בהם להתענג האדם וצריך  – À
העליון  ביחוד ותענוג  שמחה להראות ,æìבהם ,

אחזי  מנייהּו, סע ּודתא ּדגרע  ÇÀÈÇÀÈÈÄÇÀÇÀÅּומאן
ּבר  ּדההּוא וע ֹונׁשיּה לעילא ÀÄÈÀÅÈÀÀÅÀÇÇּפגימּותא

סּגי  מאותן נׁש אחת סעודה שמחסר ומי - ÈÇÄ
למעלה, פגם מראה הוא הרי סעודות, שלש
ותענוגו  ה' בשמחת  ומתענג  ושמח שש שאינו
בספירות בזה ופוגם העולמות לכל המאיר 

רב  אדם אותו של ועונשו .çìהעליונות,

וברכה  שפע ומריקים פתוחים הם שכעת מעלה , של צנורות
הכתרים . כל מראש  העליונה מבריכה 

.äìקדמון [בדמשק דאדם מלכות - דלעילא  מהימנותא אליעזר:
ואימא , באמא  אנפין ואריך  אנפין, באריך ועתיק בעתיק, מתלבש 
כל ממשיך  פתוריה שמסדר ידי  ועל ונוקביה , בזעיר ואימא  ואבא 

למטה]. אלו 
.åìכפיברמ "ק הסעודות סדר הוא  כך  אבא רבי  שלדעת ביאר

השפע. מקור קדישא, עתיקא בסוד  ראשונה  סעודה כאן : שנמנה 
זעיר בסוד תפוחין שניה חקל המלכות , בסוד  ושלישית אנפין.

את  רק מנה שכאן  כתב הרא"ג אך  השפע. תכלית  ששם קדישין ,
הלילה  שסעודת ליה סבירא ודאי אך  מעלתם, לפי המדרגות סדרי
את  שאל אלעזר שרבי  להלן בזוהר וכמבואר המלכות, כנגד  היא 
כנגד מי  שלישית וסעודה  היום סעודת על  שמעון רבי אביו
הלילה  סעודת שעל משמע אנפין, זעיר כנגד ומי קדישא  עתיקא 
שם הזוהר על בהערות  שם וראה המלכות. כנגד  שהיא  ספק אין

זה. ענין  בביאור
.æì הזוהרראה בהשמטות מ)עוד  סי ' הדבר(ח "א למה  משל  :

מזמינה  ושבוע שבוע וכל נאה, כלה לו שהיה  למלך דומה,
אמר ואהובים, נאים בנים לו יש  והמלך עמו, להיות  אחד יום
אני כי שמחתי , ביום  כן גם אתם שמחו וכן הואיל  להם
עיקר [כלומר אותי. הדרו גם ואתם משתדל, אני  בשלכם
שהוא הקב "ה, של בשמחתו ההשתתפות היא השבת שמחת
והוא העליונה, בשמחה  משתתפים וישראל למעלה, שמחה יום
בפע "ח ראה כלה , הנקראת  מלכות  בחינת במלכותך', 'ישמחו

פי"ג ) השבת  חיים(שער מים בבאר  וע"ע  יג )]. לא שכתב :(שמות
גדולים , נפלאים עליונים לאורות מעצמו גורם שהזמן בהיות

המאורות  בתכלית גדול  אור שפע מתמלאין העולמות  וכל 
בשמחת  אז  מאוד  רצונו הוא ברוך  העולמים וצור והשמחות ,
העולם אל להאיר לפניו הוא  שמחות יום כי  העולמות, כל 
להתענג  בו, לשמוח  שמה, לאזדווגא  אנו צריכים כן  ועל מטובו,
שפע  בדביקות  היום , כל נגיל בשמו אשר האלה בתענוגים 
לפי ועידן עידן  בכל מישראל אדם כל על הנעשה האלהי 
בכדי ושתה, אכול בתענוג  בו ולשמוח בו, המאיר  האור ערך 
קדושתו  זיו מנועם ויתענגו ישמחו שבעולם הבחינות שכל

העולמות. בכל אז המאיר
.çìחייםבאר מראה (שם)מים הרי  אז , מתענג שאינו  מי וז "ל: .

בשמחת  כלל מרגיש שאינו גופו גיעולי טינופת שיקוצי  שמץ  בזה
לא אדוניו ומטוב כולם, העולמות לכל המאיר ותענוגו יתברך  ה'
פגימותא אחזי מנייהו סעודתא  חד  דפגים מאן כן  ועל  לו, טוב
דלאו  הוא, עילאה מלכא  מבני דלאו גרמיה ואחזי  לעילא 
דינא מילין דתלת  חומרא  עליה  ויהבין הוא דמלכא מהיכלא 
מהיכלא פנים כל  על או  מלכא  מבני  שהוא  מי  כי דגיהנם,
בכל אז העצומה  המופלגת בשמחה הנפש  שירגיש ודאי  דמלכא,
אפילו  שאינו ודאי  הזו  משמחה מרגיש אינו שוטה ואם העולמות,
טינופו  שמץ  שמראה  מה מזו חוץ  כי ואולם דמלכא , מהיכלא 
ודאגה  ועצבון אור, במקום חושך מכניס  ח"ו אף אלא  בזה ,

כ ועל עליונים, בעולמות ופוגם ושמחה, אורה  אחזיבמקום ן
שהוא העצבון בחינת להכניס  שם פוגם שח "ו לעילא , פגימותא
כן  ועל  הקדושה, אור העמוסה השמחה  אל הקליפות בחינת 
בזה  הגביר כי דגיהנם, דינא מילין  דתלת  חומרא  עליה  יהבין 
המוכנים והם למעלה , אשר נשמתו שורש  אל  הקליפות  בחינת 

ולהעניש . להכות  לזה
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השבת: כל השולחן עריכת בסוד זה  לפי ומסיים

- ּפת ֹורי ּה לסּדרא ּבעי ,ּכ כךּבגיני מפני ÀÄÅÇÈÅÀÇÀÈÈÅ
הברכה  את לקבל  כלי להכין  האדם צריך 

שולחנו את ולסדר מּכד העליונה, זמני ÀÇÄÀÅÄÇּתלת
- ׁשּבתא כניסתעייל  מעת פעמים  שלש ÈÄÄÇÀÈ

ריקנּיא,èìהשבת ּפתֹורי ּה יׁשּתּכח  -ולא ÀÈÄÀÀÇÈÅÅÈÇÈ
השבת כל ריקם שולחנו ימצא בשעת,îולא הן 

הסעודה  בשעת שלא והן ÀÄÀÅותׁשרי ,àîהסעודה,

- ּדׁשּבתא יֹומי  ׁשאר ּכל עליּה ÄÀÀÈÂÅÈÀÇÅÀÇÀÈּברכתא
השבוע, ימי שאר כל עליו  ברכה ותשרה
מהימנ ּותא  ותלי אחזי  מ ּלה ÀÇÄÈÇÀÅÀÈÅÀÅÈÈּובהאי

האמונה לעיּלא  ותלויה נראית זה ובדבר – ÀÅÈ
בו  והאמונה האצילות השפעות סוד  למעלה,
דבקים אנו השבת סעודות ידי שעל יתברך ,
מרום המושפע העליון בשפע יתברך , בהשפעתו

למלכות עד .áîהמעלות

ג ' סוד
סעודות
השבת

.èìסעודות ברמ "ק ג' שצריך ללמדנו בא  זה לשון  שדיוק מבאר 
חידקא  רבי כדעת ולא  צאתה, ועד  השבת כניסת (שבת משעת

אחת קיז:) סעודה מלבד  עצמו, השבת ביום  סעודות ג' שצריך 
שבת. בליל

.îימצאברמ "ז שלא  ואומר  חוזר שהזוהר ביארו מלך ובמקדש 
אשתכח לא  'וברכתא דבריו בתחילת אמר  שכבר  אף ריק, השולחן
ריק , שולחנו יהיה לא  השבת שכל לרבות  בכדי  ריקניא', בפתורא 
עוד ראה האוכל. בעת רק ולא  שפע, יורד השבת  כל שהרי

מנחות  שנאמר(צט :)בגמרא  במה  התנאים ל)שנחלקו כה (שמות

אם ּתמיד ', לפני ּפנים לחם הּׁשלחן על  'ונת ּת הפנים לחם ִ ָ ַ ָ ְ ִ ָ ֶ ֶ ָ ְ ֻ ַ ַ ָ ַ ָ ְ על
את  שמושכים חדש , מכניסים הישן הלחם את  כשמוציאים  מיד 
שהיו  או החדש, את מניחים מהשלחן, יגביהו שלא ועד הישן,
ומה  בערבית, החדש  את ומסדרים שחרית הישן את  מסלקים

לחם . בלא  אחד  לילה השולחן ילין שלא  היינו 'תמיד' שנאמר 
.àî.הכוונותרא "ג בשער עוד  במגןראה הובא  א, דרוש  שבת (ליל

רסב ) סי ' או "ח בלילאברהם במקומו השולחן להניח  ז"ל מורי  מנהג :
הברכת  ושל הקידוש  של וכוס  השולחן, על פרוסה  והמפה  שבת ,
כדי ההוא  בכוס יין טיפות שהוא  כל מניח והיה עליו, מונח  המזון
באלישע  הנזכר שמן אסוך בסוד שבת, ליל ברכת שם  להשאיר

ב ) ד ב' בזוהר(מלכים פז:)כנזכר תחת (להלן  בשולחן משייר היה גם ,
אבל הנזכר, לסיבה  פת של ופרורין פתיתין קצת הפרושה המפה

שולחן' לגד  'העורכים משום שלם, לחם סנהדריןלא יא, סה (ישעיה

בב"י צב.) [וע"ע שלם. בלחם אלא הכי אקרי  ולא  קעח ), סי' (יו"ד 

ס"ג )וברמ"א בלבוש(שם כתב וכן שלם, פת להניח  סי שלא  (יו"ד 

ס"ג ) למחות קעח יש  שלם  בפת שבת בליל שלחן לערוך  שהנוהגים
הט"ז אמנם עכו"ם. ממנהג  אלא  זה  נתפשט לא דודאי (יו "ד בידם

סק"א ) קפ  סי' או"ח  עלשם, הפת שמניחים המנהג ליישב כתב
משום בזה ואין משנה, בלחם שכבודו השבת, כבוד  בשביל  השולחן
מניחים מהתנור אותן שמוציאין מיד  השבת קודם גם שהרי מזל,

היטב ובבאר  השבת . כבוד  משום השלחן על סק"א )אותן שם (או "ח

החיים ובכף הט"ז, דברי על  לתמוה אהרן היד  בשם (או"חכתב

סק"ח ) שלאשם  ז"ל, האר "י  רבינו דברי אלא בזה לנו שאין כתב
כל ידי  שלצאת שכתב, מלך  במקדש  וע"ע  שלם. פת להניח 
לג' לו  שיש  מה  כל הרבה  פת  יניח סעודתו בתחלת הסברות 
השלחן, על הנשאר הפת  כל  על  המזון ברכת  שיברך  כדי  סעודות
מחדש אותו עורכים שאין  מאחר לגד ' 'העורכים משום חשש  ואין
מלך המקדש  דברי  על לחלוק האריך  חי ובזוהר  ברכה . שיורי  אלא 
באר"י כמבואר לנהוג אלא לנו שאין וכתב זה , בענין דבריו ומקור

הכוונות]. משער לעיל  כמובא  הק'
.áîכתב- לעילא מהימנותא ותלי  אחזי  מילה 'ובהיא  חי : בזוהר 

אריך בראש  שרשה מלכות נקודת כי  הכללים בשער המבואר כפי
ידי על כח יש  לכן אתידע, דלא  רישא עתיקא , התגלות  ששם
שם שהיתה למקומה להעלותה הטובים ומעשינו תפילותינו
לעילא המלכות, שהיא  מהימנותא , תלי  שבת ענג ובזכות  בתחילה,
אבא שרבי שביאר ברא "ג עוד  ראה עתיקא '. שהוא אריך  בראש 
בשביל הוא  הסעודות ג' עריכת  טעם אם יהודה רבי  על  חולק
וברמ "ק העליונות. בספירות להידבק בשביל או השפע את לקבל
השפע  את  לקבל  בשביל  תענוג רק צריך האם המחלוקת ביאר
מים בבאר עוד  ראה שולחן. עריכת וגם סעודות  גם שצריך  או

יג )חיים לא ההשפעה (שמות אם מחלוקתם, בסוד שביאר מה
השפעותיה, את  מקבלים אנו בה דביקותנו ידי  ועל מעצמה נעשית

העליונים . בעולמות השפע בהשפעת פועלים גם שאנו או


