
ברכת ד' - היא תעשיר
 יבאר ענין שפע הפרנסה הנמשך מלמעלה בברכת ד', אך צריך האדם לעשות 

כלי גשמי שבו יומשך הברכה. 

)לקוטי תורה תצא לז, ב(

"בכל אשר תעשה"
)הפרנסה נמשכת בברכת ד'(

"לא לחכמים לחם" )קהלת ט, יא(. 

הנה, הגם דכתיב1 "וברכך ד' אלקיך בכל אשר 
תעשה" - שהברכה דהפרנסה נמשך בכל אשר 
לעסוק  האדם  שצריך  ]=דהיינו  דוקא  תעשה 
ד'[,  ברכת  יומשך  שבזה  בגשמיות  בפרנסה 
שהוא כלי וסיבה שבזה יומשך לו מה שנקצב 
מה  פרנסה,  הכיפורים  ויום  השנה  בראש  לו 
שאין כן אם ישב בטל ולא יעסוק כלל באיזה 
פרנסה לא יומשך ההמשכה בגשמיות. והיינו 
ההשפעה  נמשך  הגשמי  הזה  שבעולם  משום 

בלבוש והסתר.

נמשך  עצמה  ההשפעה  מקום  מכל  אך 
מחויב  שהאדם  אלא  ד'".  "וברכך  מלמעלה, 
לעשות כלי שבזה יומשך הברכה לפי שכך הוא 

1.  דברים טו, יח.

סדר ההמשכה כנ"ל.

לא הלבוש עיקר
)אע"פ שצריך לעשות כלי גשמי מ"מ אין להשקיע בזה ראשו(

אך ריבוי ההתחכמות בזה, על זה נאמר "לא 
על  שעולה  מראה  בזה  כי  לחם".  לחכמים 
דעתו שהסיבה והלבוש ההוא והתחבולה היא 
כו'.  נפרד  בחינת  והוא  זו,  בהשפעה  עיקרית 
תופר  דאם  לבוש,  לו  מי שתופר  כמשל  והוא 
כמדה הצריכה לו - הוא טוב, אבל אם מאריך 
חס  מחמתו  שיפול  גורם  מדאי,  יותר  אותו 

ושלום. 

)והא דאמרו רז"ל במסכת נדה )דף ע'(: "מה 
יעשה אדם ויתעשר - ירבה בסחורה כו'", זהו 
על  שלו  שהעושר  ממי  רחמים  מבקש  כאשר 
עושר, אז ודאי צריך גם כן לעשות לבוש וכלי 
שיוכל לשרות בזה הברכה. וגם זאת רק ירבה 
מדאי  יותר  ההתחכמות  ריבוי  ולא  בסחורה, 

קטעים קצרים מתוך הספר ליקוטי תורה להאדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע, מובאים באופן השווה לכל נפש, עם הרחבת 
הביאור ממקורות נוספים בתורת החסידות מותאם לתאריך והזמן. "טעמו וראו כי טוב הוי'".
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 – חוצה"[  מעיינותיך  "יפוצו   – כלשון4   [
שלמעלה  באופן  אלקות,  שמפיצה  מציאות 
מה  לו  שאומרים  לפני  והגבלה.  ממדידה 
]'מעינותיך'[,  להפיץ  צריך  הוא  )בפרטיות( 
צריך   – ]ב'חוצה'[  להפיץ  צריך  הוא  והיכן 
הוא לדעת, שמיד כאשר הוא קם בבוקר )עוד 
לפני שעושה את עבודתו בפרטיות( הרי הוא 

מציאות של "יפוצו".

מיד  אריבער",  "לכתחילה  הידוע5:  ובלשון 
מלכתחילה עומד הוא מלמעלה ]כמו השקדים 
למעלה   – נס  של  באופן  שגדלו  המטה  על 

מהטבע[.

אבל אחר כך הוא צריך להמשיך זאת בפרטים 
]כהמשך הפתגם - "מעיינותיך חוצה"[: 

את  דוקא  להפיץ  צריך  הוא   – "מעינותיך 
שמעיין  החסידות[,  ]=תורת  התורה  מעינות 
מטהר בכל שהוא6. והוא צריך להפיצם "חוצה" 
מחוצה  החל  במדרגה[,  תחתון  ]=במקום 
והביטול  האמונה  )מנקודת  עצמו  שבאדם 
שלו, להמשיך את זה גם בשכל שלו ובמידות 
שלו(, עד בחוצה כפשוטה – מחוץ לד' אמות 
של קדושה, מחוץ לישיבה, בית הכנסת ובית 

שאלתו  על  לבעש"ט  המשיח  תשובת    .4
"אימתי קאתי מר" )כש"ט בתחילתו(.

בפתגמו  נ"ע  מוהר״ש  אדמו"ר  כ"ק  לשון    .5
ארונטער  ניט  מ׳קען  אז  זאגט  וועלט  ״די  הידוע: 
מ׳דארף  אז  האלט  איך  און  אריבער.  מען  דארף 
לכתחילה אריבער״. עס דארף אויך זיין א סדר פון 
זיין ריבוי אור, וועט  גיין לכתחילה העכער, מגלה 

שוין דער חושך נדחה ווערן בדרך ממילא.
6. מקואות פ"א מ"ז. רמב"ם הל' מקואות פ"ט 

ה"ח. טושו"ע יו"ד סר"א ס"ב.

המדרש, ועד ב"חוצה" שאין חוצה למטה ממנו 
בטבע  חדר  שזה  המטה  על  בשקדים  ]וכמו 

המטה[.

העולם מוכן ומושלם
)כאשר יהודי יעשה עבודתו בשלימות הוא יראה איך שהעולם 

מסייע לו( 

ד. אמנם עדיין נשאלת השאלה – כפי שכמה 
שואלים: אפילו כאשר אני בעצמי עושה את 
לדרגא  מגיע  שאני  עד  בשלימות,  עבודתי 
הביטול(  )תכלית  "יפוצו"  היא  שמציאותי 
הם  ישראל  בני  כאשר  בזה,  התועלת  מהי   –
ישנם  סביב  ובעולם  העמים7,  מכל  המעט 
שבעים אומות שהם ריבוי עצום בכמות בערך 

להכבשה אחת8.

יאמרו  ומה  העולם  יאמר  מה  אחר:  ובסגנון 
עבודתו  את  עושה  שיהודי  כך  על  האומות 
ד"יפוצו מעינותיך חוצה", ובמיוחד – בקירוב 
הם  אין  הרי  והשלימה,  האמיתית  הגאולה 
מבינים מה פירוש הדבר?! אמנם זוהי עבודה 
ונעלית ביותר – אבל צריכים לכאורה  גדולה 

להתחשב – טוען הוא – עם העולם!

מוכן,  כבר  העולם  הוא:  זה  על  והמענה 
עבודתו  את  יעשה  יהודי  כאשר  מושלם! 
והגבלה,  ממדידה  שלמעלה  באופן   – כדבעי 
וביחד עם זה כפי שזה מלובש בכלים דלבושי 
הטבע – הוא יראה איך שהעולם, טבע העולם 

ואומות העולם מסייעים לו בעבודתו.

7. ואתחנן ז, ז.
פס"ר  יא.  פ"י,  אסת"ר  ה.  תולדות  8. תנחומא 

פ"ט, ב.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לתגובות והערות:
הודעות: 770.284.0749

קו שיעורים 'לכשיפוצו': 972799130745+

• וזאת למודעי •
כ"ק  ע"י  ונדפסו  שנאמרו  כפי  בשלימותם  הובאו  הביאורים  כל  לא 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. וחלקם עובדו ע"י חברי המערכת - כך 
יוכל  אד"ש  כ"ק  ומאמרי  שיחות-הקודש  בסגנון  רגיל  שאינו  מי  שגם 
להבין פשוטם של דברים. ייתכן שנפלו אי אילו טעויות בהבנת הדברים, 
מוטב   - הדברים  בהבנת  שיתקשה  מי  כן,  על  אשר  יבין.  מי  ושגיאות 

שיעיין במקורי הדברים כפי שנסמנו בתחילת הביאור, ויונעם לו.

לע"נ הרה"ח ר' משה נחום בן ר' מרדכי מענדל ע"ה קדנר נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א

 לזכות
לזכות צבי מרדכי ושלומית ויוצ״ח 

שיחיו
גודמן
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 לזכות
לזכות איש רב פעלים ששם בראש מעייניו את פרסום 

 זהות הגואל והדאגה לתמימים חיילי בית דוד
ר' בנימין זאב, ולזכות רעייתו ויו"ח שיחי' קבקוב, 

שיזכו להתראות עם משיח צדקנו תומ"י ממ"ש

לזכות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לרגל שבעים שנה לנשיאות



וההעמקה, דאדרבה "לא לחכמים לחם". 

רק  להתעשר  רוצה  שאינו  מי  שכן  וכל 
להתעשר  רוצה  אם  אף  או  בהכרחי,  מסתפק 
רבוי  אז  זה,  על  רחמים  בקש  שלא  אלא 

הסחורה גם כן הוי ליה כלבוש ארוך יותר מדאי 
כו'. אלא דכשמבקש רחמים על זה אז לא סגי 
בגמ'  שם  שנתבאר  כמו  בסחורה  שירבה  בלי 

"דהא בלא הא לא סגי"(.  

נס המתלבש בטבע
 נתבאר לעיל, דאף שהפרנסה נקבעת ע"י ברכתו יתברך, 

מכל מקום נמשכת הפרנסה בכלי טבעי

לקמן יבאר דפרנסתם של ישראל מגיע במהירות ובאופן ניסי, אך נס זה מתלבש ומגיע 
מצד טבע העולם. עד שבדורות אלו רואים איך שהעולם עצמו מסייע לישראל בפרנסתם, 

וכן בעבודתם כהכנה לגאולה

)משיחת ה'דבר מלכות' שבת פרשת קרח ה'תנש"א(

כהונה טבעית
)בנס דמטה אהרון ישנם שני הפכים: מחד הוא נס למעלה מן 

הטבע, ולאידך נעשה בסדר טבעי(

דקרח  הכהונה  על  להערעור  בהמשך  א. 
מכל  מטה  לקחת  למשה  הקב"ה  ציוה  ועדתו 
שבט, "שנים עשר מטות איש את שמו תכתוב 
על מטהו, ואת שם אהרן תכתוב על מטה לוי", 
"והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח" . וכך 
ד'  "לפני  הוה – שמשה הניח את כל המטות 
באוהל העדות" , ולמחרת – "ויבוא משה אל 
לוי,  לבית  והנה פרח מטה אהרן  אהל העדות 

ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים". 

מטה  "פרח  של  שהנס  כיון  להבין:  וצריך 
הקב"ה  בחירת  על  להראות  בכדי  היה  אהרן" 
לכתחילה  אילו  מספיק  היה   – אהרן  בכהונת 
לשם  המטה,  על  מוכנים  שקדים  נעשים  היו 
צמיחה  של  בצורה  להיות  צריך  הנס  היה  מה 
וגידול בסדר טבעי – תחילה יצא פרח אחר כך 

ציץ, ורק לבסוף "ויגמול שקדים" ?!

השקדים  צמיחת  של  זה  בזה2:בנס  והביאור 

ע'  שם  שיחות  לקוטי  גם  ראה  להלן  בהבא    .2
119 ואילך.

על מטה אהרן, רצה הקב"ה להראות שבחירתו 
עד  ומוחלטת,  שלימה  היא  אהרון  בכהונת 
הטבעית של אהרון  שהכהונה נעשית מעלתו 
וגידול  צמיחה  של  בצורה  הנס  נעשה  ולכך   -
טבעי - בכך נפעלו ב' מעלות, מחד נעשה נס 
שלמעלה מן הטבע - בכך שגדלו שקדים על 
כזאת  בצורה  הנס  נפעל  מאידך  אך  המטה. 
לגמרי  שלמעלה  נסי  ענין  נשאר  לא  שהוא 
מהטבע, אלא הנס היה קשור עם טבע העולם, 
על  צמחו  שהשקדים  בכך  התבטא  שזה  כפי 
זמן(:  בהגבלת  לא  )אבל  טבעי  בסדר  המטה 

"ויצא פרח, ויצץ ציץ ויגמול שקדים".

ברכת ד' היא תעשיר
)יבאר דפרנסתו של יהודי מגיע באופן ניסי, אך נפעלת ע"י 

החרישה וזריעה(

ב. מזה ישנו לימוד בעבודה בעניני רשות של 
לכל  הגשמית:  לפרנסתו  בנוגע  ובפרט  יהודי, 
לראש לומדים מ"פרח מטה אהרן", ששקדים 
ובזריזות,  נסי,  באופן  גדלים  גשמי(  )מזון 
ישראל  בני  לפרנסת  בנוגע   – זה  דרך  ועל 

]=שמגיעה במהירות ובאופן ניסי[.

מצד שני, נאמר בפסוק "וברכך ד' אלקיך בכל 
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שההמשכה  תעשה"3,  אשר 
נפעלת  גשמית  פרנסה  של 
שבא  טבעי,  סדר  ידי  על 
באמונה  ומתן  משא  ידי  על 
)חרישה וזריעה(, בההגבלות 
דרך  על   ( העולם  טבע  של 
"ויצא   - השקדים  צמיחת 
ויגמול  ציץ  ויצץ  פרח 
שהוא  באופן  שקדים"(, 
חדור באמונה בד'; וזה נעשה 
הכלי לקבל את ברכותיו של 
נסי,  באופן  לפרנסה  הקב"ה 
אבל נס כזה שמתלבש בטבע 

העולם. 

במיוחד  זאת  וכפי שרואים 
בדורות האחרונים, שהקב"ה 
את  שיקבלו  בנ"י  את  ברך 
פחותה  ביגיעה  פרנסתם 
הנפש  מנוחת  מתוך  יותר, 
מכפי  )יותר  הגוף  ומנוחת 
על  זה(,  לפני  בדורות  שהיה 
ידי זה שהעולם עצמו מסייע 

לזה.

יפוצו מעיינותיך 
)יהודי צריך לעמוד במעמד ומצב 

שלמעלה ממדידה והגבלה, אך יחד עם 
זאת להמשיך זאת בפרטי עבודתו(

לימוד  גם  ישנו  מזה  ג. 
הפצת  של  בהעבודה  מיוחד 
הפצת   =[ חוצה  המעינות 

תורת החסידות[:

יהודי  צריך  לראש  לכל 
"יפוצו"  של  במצב  לעמוד 

ספרי  יח.  טו,  ראה  פ'    .3
שיחות  לקווטי  וראה  עה"פ. 
וראה  וש"נ.   .294 ע'  חי"ח 
ע'  ח"ב  תקס"ה  אדה"ז  מאמרי 

תרמח.

לוים בדרגת כהנים
"ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי" )קרח טז, א(. פרשתנו כולה 
כיצד פרשה שלימה בתורה   - נקראת על שמו של קרח, וקשה 
נקראת על שם אדם רשע? בחסידות מבואר אשר רצונו של קרח 
במוהותו היה טוב עד שצריכים אנו ללמוד משאיפתו. קרח לא 
הסתפק בהיותו לוי אלא רצה להתעלות למדרגת כהן גדול הזוכה 
לקרבת ד' גדולה ביותר. קרח רצה להמצא במעמד ומצב הגאולה, 
בפסוק  כנאמר  כהנים,  בדרגת  ויעמדו  הלוים  יתעלו  בגאולה 
"והכהנים הלוים". טעותו היתה בכך שניסה בשביל זה לקרב קץ 

הגאולה אף שלא הגיע זמנה באותה העת.
)משיחת ש"פ קרח תשמ"ח(  

טענתו של קרח
"בוקר ויודע ד'" )קרח טז, ה(. מבואר בחסידות ענין טענתו של 
בחיי  אף  ד',  עובד  הוא  יהודי  כל  הרי   – אהרון  כהונת  על  קרח 
החולין מכניס היהודי קדושה ע"י משאו ומתנו באמונה - מדוע 
א"כ צריכים את הכהן הנוהג בקדושה יתירה? על כך ענה לו משה 
רבינו "בקר ויודע ד'" – יהודי הנמצא בעולם הזה החשוך – ללא 
גילוי אלקות, צריך הוא את ה'בקר', צריך הוא את האור והגילוי 
דהכהן הגדול  אדם אשר כל כולו קדושה, כך יוכל היהודי להתגבר 
עדי  בעולם,  אלקי  אור  ולגלות  בדרכו,  הניצבים  הקשיים  על 
הגאולה השלימה - אז יגיע כל יהודי למעלתו של הכהן הגדול.  
)לקוטי שיחות ח"ח עמ' 110(

הגאולה בזריזות
"ויצא ציץ ויגמול שקדים" )קרח יז, כג(. יש להבין מדוע נרמז 
ענין הכהונה דווקא בפריחת השקדים ולא בפריחה של פרי אחר? 
ובזמן  בזריזות  נעשית  שהבשלתם  היא  השקדים  של  תכונתם 
קצר, וכמו כן הכהנים המברכים את ישראל ממשיכים במהירות 
כל  הם".  זריזים  "כהנים  – שכן  עיכובים  ללא  הברכה  את שפע 
יהודי במהותו הפנימית כהן הוא, כדברי הפסוק "ואתם תהיו לי 
ממלכת כהנים", ולכן יכול הוא להמשיך את הברכה הכי עיקרית 

– ברכת הגאולה, בזריזות ובמהירות.
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ד פרשת קרח(
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