
 

 

 

 

 ב"ה

 פרשת וישלח 

 הברכה על האוכל פוטרת את כל צרכי האדם

לה' הארץ ומלואה",  2"אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה . . שנאמר 1איתא בגמרא במסכת ברכות

 .3"והארץ נתן לבני אדם" -ועל ידי הברכה ניתנת לו רשות ליהנות מן העולם הזה 

כילה ושתיה, אלא על כל ההנאות שבעולם, דכיון ש"לה' הארץ והנה, אמירת הברכה היא לאו דוקא על א

ומלואה", הרי כל זמן שאינו מברך, אסור לו ליהנות מהם; ומכל מקום, החיוב דאמירת ברכה הוא על דברים 

קבועים שעליהם מברכים ברכות הנהנין )כפי שנתפרטו בהלכות ברכות הנהנין(, ועל ידי זה מוציאים -מסויימים

"על כל  4נשימת אויר, כדאיתא במדרש -כל צרכי האדם, ועד להצורך המוכרח בכל רגע ורגע  ידי חובה את

ה", אלא, שאילו היו צריכים -הנשמה תהלל י  5נשימה ונשימה שאדם נושם צריך לקלס לבורא, מאי טעמא, כל

ם של קביעות, והם לברך על כל נשימה, היה זה דבר שאין לו הפסק, ולכן תיקנו חיוב אמירת ברכה רק על עניני

 .כוללים את כל צרכי האדם, כולל גם ענין הנשימה

 :ויש לומר, שזהו על דרך שמצינו במצות סוכה
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בפירוש מה שכתוב גבי יעקב  6על פי המבואר בספרי מוסר –ובהקדם השייכות של עניני עולם הזה לסוכה 

ני עולם הזה שיהודי )שעיקרו היא הנשמה( קאי על כל עני "ש"ִמְקנֵהּו, 7")ויבן לו בית( ולמקנהו עשה סוכות"

שמקומה  –, כי: הנשמה עראי מקבל מן הצד ומבחוץ באופן של קנין, שענינים אלו הם בבחינת "סוכות", דירת

שהיתה קיימת ריבוי  ,תנצחיהיא  – 9, ולמעלה יותר, כפי ש"עלו במחשבה"8מעמדה ומצבה "תחת כסא הכבוד"

סופי גם לאחרי היותה בעולם הזה -לם הזה, ותשאר בקיום נצחי לזמן בלתיזמן עד אין סוף מקודם שירדה לעו

, כך, שהזמן שנמצאים 11, "והיו ימיו מאה ועשרים שנה"10במשך "שבעים שנה", "ואם בגבורות שמונים שנה"

 .בלבד 13, "פרוזדור"12רגע קטן", "עראי בעולם הזה וכל עניני עולם הזה, הם רק בבחינת

, היינו, שבמשך הזמן שהאדם 14אמנם, הענין ש"למקנהו עשה סוכות" צריך להיות באופן ד"תשבו כעין תדורו"

לו יתברך )להאדם העליון(, והרי מובן  15נמצא בעולם הזה, מוטל עליו התפקיד לעשות מעניני עולם הזה "דירה"

, בעל השמחה: 16ת מורי וחמי אדמו"רשאין זה יכול להעשות בדרך עראי ובדרך ממילא ]וכידוע פתגם כבוד קדוש

, היינו, שענין זה צריך להעשות באופן של יגיעה 17בדרך ממילא"[, אלא צריך להיות "יגעת" ואז "ומצאת"אין "

 .והתיישבות

, ואף על פי כן, אמירת הברכה 18ר בסוכה כו'"והנה, "מצות ישיבה בסוכה שיהיה אוכל ושותה וישן ויטייל וד  

וברכה זו "פוטרת את השינה וטיול בסוכה כל היום שאין צריך לברך  ,קביעת סעודהעם  "לישב בסוכה" קשורה

 .19עליהם"
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שאמירת הברכה בדיבור היא על ענינים של קביעות כו',  –וכמו כן בנוגע לברכה על ההנאה מעניני עולם הזה 
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