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א. מדוע מברכים?
מקור 1  חומש ויקרא, פרק י"ט, פסוקים כ"ג-כ"ה 

לֹׁש  ְריוֹ שָׁ ֶאת פִּ ם עְרָלתוֹ  ַוֲעַרְלתֶּ ם ּכל ֵעץ ַמֲאָכל  ּוְנַטְעתֶּ ְוִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ 
ְריוֹ קֶֹדׁש ִהּלּוִלים  ָנה ָהְרִביִעת ִיְהֶיה ּכל פִּ ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל. ּוַבשָּׁ שָׁ
בּוָאתוֹ ֲאִני ה' ֱאלֵֹקיֶכם. ְריוֹ ְלהוִֹסיף ָלֶכם תְּ אְכלּו ֶאת פִּ ת תֹּ ָנה ַהֲחִמישִׁ ַלה'. ּוַבשָּׁ

מקור 2  רמב"ן, ויקרא יט, כג
ד ֶאת ה'  ר ִמְצַות "ֶנַטע ְרָבִעי"(, ְלַכבֵּ ְצָוה ַהּזֹאת )ִמְצַות ָעְרָלה ּוְבִעיקָּ ְוַטַעם ַהמִּ
נִָּביא  ֶרם, ְולֹא נֹאַכל ֵמֶהם ַעד שֶׁ ִרי ָהֵעץ ּוְתבּוַאת ַהכֶּ בּוָאֵתנּו ִמפְּ ל תְּ ית כָּ ֵמֵראשִׁ
ָראּוי  ִנים  שָׁ לוֹׁש  שָׁ תוְֹך  בְּ ִרי  ַהפְּ ֵאין  ְוִהנֵּה  ַלה'.  ִהּלּוִלים  ַאַחת  ָנה  שָׁ ִרי  פְּ ל  כָּ
ִפְריוֹ ַטַעם אוֹ  הּוא מּוָעט, ְוֵאין ָהִאיָלן נוֵֹתן בְּ ד, ְלִפי שֶׁ ְכבָּ ְלַהְקִריבוֹ ִלְפֵני ה' ַהנִּ
ָנה ָהְרִביִעית.  ָלל ַעד ַהשָּׁ ירוֹת כְּ ן לֹא יוִֹציאּו פֵּ ִנים, ְורּובָּ לוֹׁש שָׁ תוְֹך שָׁ ֵריַח טוֹב בְּ
ְריוֹ  פִּ ל  כָּ ְטֲענּו  נִּ שֶׁ ַהנֶַּטע  ִמן  נִָּביא  שֶׁ ַעד  ֵמֶהם  ִנְטעוֹם  ְולֹא  ן  ְלכּולָּ ין  ַנְמתִּ ּוְלָכְך 
ְצָוה ַהּזֹאת  ם ה', ְוַהמִּ ם יֹאְכלּוהּו ִויַהְללּו ֶאת שֵׁ ָהִראׁשוֹן ַהּטוֹב קוֶֹדׁש ִלְפֵני ה', ְושָׁ

יּכּוִרים. ּדוָֹמה ְלִמְצַות ַהבִּ

מקור 3  חומש ויקרא, פרק כ"ב, פסוק כ"ט
חּו. ְזבָּ חּו ֶזַבח ּתוָֹדה ַלה' ִלְרצְֹנֶכם תִּ ְוִכי ִתְזבְּ

מקור 4  רמב"ם, הלכות ברכות, פרק א' הלכה ד'
ֱאַמר )דברים ח, י( "ְוָאַכְלתָּ  נֶּ ִמְצַות ֲעשֵׂה ִמן ַהּתוָֹרה ְלָבֵרְך ַאַחר ֲאִכיַלת ָמזוֹן שֶׁ

ְושָָׂבְעתָּ ּוֵבַרְכתָּ ֶאת ה'  ֱאלֶֹהיָך". 

ּנּו... ֵכן ִאם ֵהִריַח  ְך ֵיָהֶנה ִממֶּ ה ְוַאַחר כָּ ִחלָּ ל ַמֲאָכל תְּ ְבֵרי סוְֹפִרים ְלָבֵרְך ַעל כָּ ּוִמדִּ
ְבֵרי  ָרָכה ָמַעל. ְוֵכן ִמדִּ לֹא בְּ ֱהֶנה בְּ ּנּו. ְוָכל ַהנֶּ ְך ֵיָהֶנה ִממֶּ ֵריַח טוֹב, ְמָבֵרְך ְוַאַחר כָּ

ה.  תֶּ שְׁ יִּ אַכל ְוָכל ַמה שֶּׁ יֹּ ל ַמה שֶּׁ סוְֹפִרים ְלָבֵרְך ַאַחר כָּ
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מקור 5  תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל"ה עמוד א'
ָבֵרְך. יְּ לּום קוֶֹדם שֶׁ ְטעוֹם כְּ יִּ י ֲעִקיָבא: ָאסּור ְלָאָדם שֶׁ ָאַמר ַרבִּ

ֱהֶנה ִמן  ָרָכה. ְוכל ַהנֶּ לֹא בְּ ה בְּ ָהֶנה ִמן ָהעוָֹלם ַהזֶּ יֵּ ָלָאָדם שֶׁ ַנן: ָאסּור לוֹ  נּו ַרבָּ תָּ
ָרָכה ָמַעל.   לֹא בְּ ה בְּ ָהעוָֹלם ַהזֶּ

ִאיּלּו  כְּ ָרָכה  בְּ לֹא  בְּ ה  ַהזֶּ ָהעוָֹלם  ִמן  ֱהֶנה  ַהנֶּ ּכל  מּוֵאל:  ָאַמר שְׁ ְיהּוָדה  ַרב  ָאַמר 
ֱאַמר: "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלוָֹאּה".  נֶּ ַמִים, שֶׁ י שָׁ ֶנֱהָנה ִמּקְדשֵׁ

ַמִים  שָׁ ַמִים  "ַהשָּׁ ּוְכִתיב  ּוְמלוָֹאּה",  ָהָאֶרץ  "ַלה'  ִתיב  כְּ ה[:  ]ַמְקשֶׁ ָרִמי  ֵלִוי  י  ַרבִּ
אן  ָרָכה, כָּ אן קוֶֹדם בְּ ָיה[ כָּ ָיא ]ֵאין זוֹ ֻקשְׁ ַלה' ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם"! ָלא ַקשְׁ

ָרָכה. ְלַאַחר בְּ

ּגוֵֹזל  ִאיּלּו  ָרָכה כְּ לֹא בְּ ה בְּ ַהזֶּ ֱהֶנה ִמן ָהעוָֹלם  ַהנֶּ א: ּכל  פָּ ר פָּ ֲחִניָנא בַּ י  ָאַמר ַרבִּ
ע  שַׁ ֱאַמר: "ּגוֵֹזל ָאִביו ְוִאּמוֹ ְואוֵֹמר ֵאין פָּ נֶּ רּוְך הּוא ּוְכֶנֶסת ִישְָׂרֵאל, שֶׁ דוֹׁש בָּ ְלַהקָּ
ֱאַמר: "ֲהלֹא  נֶּ רּוְך הּוא, שֶׁ דוֹׁש בָּ א ַהקָּ ִחית". ְוֵאין "ָאִביו" ֶאלָּ ָחֵבר הּוא ְלִאיׁש ַמשְׁ
ִני מּוַסר  בְּ ַמע  ֱאַמר: "שְׁ נֶּ ִישְָׂרֵאל, שֶׁ ֶנֶסת  כְּ א  ֶאלָּ "ִאּמוֹ"  ְוֵאין  ֶנָך",  קָּ ָאִביְך  הּוא 

ָך".  ּטוֹׁש ּתוַֹרת ִאמֶּ ָאִביָך ְוַאל תִּ

א: ָחֵבר הּוא ְלָירְבָעם  פָּ ר פָּ י ֲחִניָנא בַּ ִחית"? ָאַמר ַרבִּ ַמאי "ָחֵבר הּוא ְלִאיׁש ַמשְׁ
ַמִים. שָּׁ בַּ ִחית ֶאת ִישְָׂרֵאל ַלֲאִביֶהם שֶׁ ִהשְׁ ן ְנָבט שֶׁ בֶּ

רש"י

גוזל להקב"ה – את ברכתו.
וכנסת ישראל – שכשחטאו הפירות לוקין.

לירבעם בן נבט – שחטא והחטיא את ישראל כך הוא חוטא ומחטיא.

מקור 6  רמב"ם, הלכות ברכות, פרק א' הלכה ד'
ְך ַיֲעשֶׂה  ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה, ְוַאַחר כָּ ְך ְמָבְרִכין ַעל כָּ ָבְרִכין ַעל ַהֲהָנָיה, כָּ מְּ ם שֶׁ ּוְכשֵׁ
ר  ֵדי ִלְזכֹּ ה, כְּ שָׁ קָּ ַבח ְוהוָֹדָיה ְוֶדֶרְך בַּ ֶרְך שֶׁ נּו ֲחָכִמים דֶּ קְּ אוָֹתּה. ּוְבָרכוֹת ַרּבוֹת תִּ

א ֶנֱהָנה ְולֹא ָעשָׂה ִמְצָוה.  לֹּ י שֶׁ ִמיד, ַאף ַעל פִּ ֶאת ַהּבוֵֹרא תָּ

היה המלך הראשון  נבט  בן  ירבעם 
מרד  הוא  ישראל.  ממלכת  של 
את  ופיצל  דוד  בית  בשושלת 
ישראל",  ל"ממלכת  ישראל  עם 
שכללה את רוב השבטים, ו"ממלכת 
יהודה", שכללה את השבטים יהודה 
ירבעם  מוצג  חז"ל  בדברי  ובנימין. 
אחד  על  ונמנה  רשע,  לאדם  כסמל 
לעולם  חלק  להם  שאין  מהאנשים 

הבא. 
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ב. הסודות בנוסח הברכה 

<< הרבי 
ענין הברכה הוא – לברך ולהודות להקב"ה על כל הטובה שעושה עמנו בעולם הזה, 

וכן על המצוות שנתן לנו כו'1.

ובענין זה מחנכים גם ילד קטן שעדיין לא שייך לשום דבר – שכאשר רוצה לקחת 
דבר מאכל לפיו, אפילו מעט מים, צריך לברך תחילה: "ברוך... שהכל נהיה בדברו".

ולכאורה: בענין הברכה מונחים ענינים הכי נעלים, שאפילו אדם גדול צריך להתבונן 
בהם עד שיוכל להבינם, ואם כן, למה צריכים לחנך קטן בענינים עמוקים כאלו?! אך 
הענין הוא – כאמור לעיל – שמצד התורה נמשכים אפילו לקטן הענינים הכי נעלים. 

א. בקשת רשות ליהנות מעולמו של הקב"ה

ובפרטיות יותר:

נוסח הברכה מתחיל בתיבת "ברוך" – מלשון "המבריך את הגפן"2, שפירושו המשכה3.

והענין בזה – שכאשר רוצים ליהנות מעולם הזה צריך תחילה להמשיך זאת מלמעלה, 
וכדברי הגמרא4: "כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו נהנה מקדשי שמים 
)"כאילו גוזל להקב"ה וכנסת ישראל שנאמר5 גוזל אביו ואמו"(, שנאמר6 לה' הארץ 

ומלואה", ומה שכתוב7 "והארץ נתן לבני אדם", הרי זה "לאחר ברכה".

וענין זה אומרים אפילו לילד קטן, שגם הוא צריך לדעת שלפני שנהנה מדבר מסויים 
עליו ליטול רשות מהקב"ה ולהמשיך זאת כו'.

ב. דיבור ישיר עם הבורא

ולאחרי זה באה תיבת "אתה" – שגם ילד קטן פונה להקב"ה בלשון נוכח, שזה מורה 
שגם הוא צריך לדעת שהקב"ה נמצא סמוך אליו; לא ב"רקיע השביעי", ולא בארץ 
הקודש דווקא, וגם לא בחדר הסמוך – שהרי אם אינו רואה אותו אינו יכול לומר עליו 
"אתה", כי אם "הוא", אלא באותו חדר שבו נמצא הילד נמצא גם הקב"ה בסמיכות 
אליו, ובאופן ד"פנים אל פנים", שהרי לא די בכך שנמצא באותו חדר, כי, אם אינו 

עומד פנים אל פנים, אלא מאחוריו, אינו יכול לפנות אליו בתואר "אתה".

1( ראה רמב"ם הל' ברכות פ"א ה"ד.
2( כלאים רפ"ז.

3( ראה תו"א מקץ לז, ג. ובכ"מ.
4( ברכות לה, סע"א ואילך.

5( משלי כח, כד.
6( תהלים כד, א.

7( שם קטו, טז.
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ג. הקב"ה נצחי ובורא את הכול

ולאחרי זה אומרים לו ש"אתה" הוא "הוי'" – כפי שמובא בזהר8 ש"הוי'" היינו "היה 
הוה ויהיה", היינו, שהקב"ה נמצא תמיד באופן נצחי )ולא כמו כל דבר שבעולם שהוא 
הווה ונפסד(, וכפי שמובא בפרדס9 ש"הוי'" הוא מלשון מהוה, והיינו, שהקב"ה מהוה 

את הכל.

ובכן: כאשר ילד רוצה לשתות מעט מים – מנצלים את ההזדמנות לומר לו שהקב"ה 
נמצא יחד עמו באותו חדר, ולכן יש לפנות אליו בלשון נוכח – "אתה", ולא "הוא", 
וגם צריך לדעת – בשעה ששותה את המים – שהקב"ה ברא את הכל, לא רק עולם 

הזה, אלא כל העולמות.

ד. הכוח שיש לאדם מגיע מהקב"ה

וכמו כן צריך לדעת שהקב"ה הוא "אלקינו" – כמבואר בשולחן ערוך10 ש"אלקים" 
הוא בעל הכוחות והיכולת כו', ו"אלקינו" היינו הכח שלנו, וזהו שאומרים לילד קטן, 
בני־ ולכל  ולהוריו  לו  שיש  הכוחות  שכל  לדעת,  צריך  מים,  מעט  ששותה  שלפני 

האדם, באים מהקב"ה.

ה. הקב"ה מנהל כל פרט בעולם

ועוד זאת, שהקב"ה הוא "מלך העולם" – לא כמו אלו שרוצים לומר ש"רם על כל גוים 
ה'"11, ולאחרי התהוות העולמות נמצא ב"רקיע השביעי", אלא הוא נמצא בעולם, 
ובאופן שהוא "מלך העולם", שענינו של מלך הוא שבלעדו "לא ירים איש את ידו 

ואת רגלו"12. וצריך הילד לדעת שהקב"ה הוא "מלך העולם", והכל בטל אליו.

ו. הכול נברא על ידי הקב"ה

אלא  הברכות,  בשאר  בזה  )וכיוצא  בדברו"  נהיה  "שהכל  מסיימים  זה  ולאחרי 
שכללותם היא "שהכל נהיה בדברו", שהרי "על כולם אם אמר שהכל נהיה בדברו 
יצא13( – שמסבירים לו שהכל נעשה על ידי דבר ה', ואפילו דברים שראה שנעשו 

בידי בשר ודם, הרי זה רק מראית עין, ולאמיתו של דבר – "הכל נהיה בדברו".

 

8( ח"ג רנז, סע"ב. הובא בתניא שעהיחוה"א פ"ז )פב, א(.
9( ש"א פ"ט. הובא שם רפ"ד.

10( או"ח ס"ה.
11( תהלים קיג, ד.

12( מקץ מא, מד.
13( ברכות מ, א )במשנה(.
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ג. הרעיון המיסטי שמאחורי הברכה

<< הרבי 
גילוי אלוקות בעולם

ועוד ענין עיקרי העולה על כולנה – חידוש נפלא – שאפילו ילד יכול לפעול הענין 
ה'"  את  וברכו  קודש  ידיכם  "שאו  שכתוב14  כמו  להקב"ה,  ולהלל  לברך  ד"ברוך", 
בפני  תכלית  היא  שהברכה  כך,  למטה,  אלוקות  להמשיך  המשכה,  מלשון  ברכה   –
שאז  מצוה,  לקיים  או  הזה  מעולם  ליהנות  שיוכל  כדי  רק  זה  שאין  והיינו,  עצמה, 
הברכה היא דבר טפל לענין אחר, אלא הברכה היא ענין עיקרי – שעל ידה נעשית 

המשכת אלוקות למטה.

מקור 3  תורה אור, דף ל"ז, עמוד ג'
רּוְך  בָּ י  כִּ ְוכּו',  ה  ַאתָּ רּוְך  בָּ ִמְצָוה  ל  כָּ ִלְפֵני  ְצוֹת  ַהמִּ ְרכוֹת  בִּ ַז"ל  ַרּבוֵֹתינּו  ְקנּו  תִּ
ַאֵחר,  ֶפן  גֶּ צוֵֹמַח  ם  ּוִמשָּׁ ָלָאֶרץ  מוָֹרה  ַהזְּ רֹאׁש  ּכוֵֹפף  שֶׁ ֶפן,  ַהגֶּ ְבִריְך  ַהמַּ ׁשוֹן  ִמלְּ
ְקְראּו  י יוֵֹסף ַויִּ בֵּ ִתיב גַּ ָעה ְוַהְבָרָכה ֵמעוָֹלם ְוַעד עוָֹלם. ָלֵכן כְּ פָּ ִחיַנת ַהשְׁ ְוַהְיינּו בְּ

יַע ּוַמְבִריַח ֵמעוָֹלם ְוַעד עוָֹלם.  פִּ ר ּוַמשְׁ ַקשֵּׁ יק ַהמְּ ָהָיה ַצדִּ ְלָפָניו ַאְבֵרְך ְלִפי שֶׁ

ִלְהיוֹת  ֵדי  כְּ עוָֹלם,  ְוַעד  ֵמעוָֹלם  ְוַהְבָרָכה  ָכה  ַהְמשָׁ ִלְהיוֹת  הּוא  זוֹ  ָרָכה  בְּ ְוִעְנַין 
ל ָהעוָֹלם. ַרְך ִנְרֶאה ְלֵעין כָּ יּלּוי ַמְלכּותוֹ ִיְתבָּ ֵהא גִּ יְּ ַהְיינּו שֶׁ יּלּוי ֶמֶלְך ָהעוָֹלם... דְּ גִּ

<< הרבי 
מאה ברכות בכל יום 

וכדי  יום",  בכל  ברכות  מאה  לברך  אדם  "חייב  ז"ל15  רבותינו  ממאמר  גם  וכמובן 
– כך שגם בברכות  הזה16  ליהנות מעולם  ביום השבת צריך  להשלים מנין הברכות 
הנהנין אין זה באופן שהברכה היא כדי שיוכל ליהנות מהפרי, אלא אדרבה: אכילת 
הפרי היא לצורך אמירת הברכה. ונמצא, שבענין פשוט של אמירת ברכה מונח כל 

ענין החינוך וכללות ענין עבודת האדם.

14( תהלים קלד, ב.
15( מנחות מג, ב.

16( ראה שו"ע אדה"ז או"ח רסמ"ו. וש"נ.
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מקור 8  טור, אורח חיים, סימן מו
ן  קֵּ לוֹם תִּ ֶלְך ָעָליו ַהשָּׁ ִוד ַהמֶּ ָמָתא ְמַחְסָיא, דָּ א דְּ יב ַרב ַנְטרוַֹנאי ֵריׁש ְמִתיְבתָּ ְוֵהשִׁ
ָרֵאל, ְולֹא ָהיּו יוְֹדִעין  שְׂ ָכל יוֹם ָהיּו ֵמִתים ֵמָאה ְנָפׁשוֹת ִמיִּ י בְּ ָרכוֹת... כִּ ֵמָאה בְּ
ָרֵאל ֵמָאה  ן ָלֶהם ְלִישְׂ רּוַח ַהּקוֶֹדׁש, ְוִתקֵּ ָחַקר ְוֵהִבין בְּ ַעל ָמה ָהיּו ֵמִתים, ַעד שֶׁ

ָרכוֹת. בְּ

מקור 9  שולחן ערוך הרב, סימן מ"ו, סעיף א'
ִמים. שָׂ ֵפירוֹת ּוִמיֵני בְּ ָרכוֹת... ָצִריְך ְלָמְלאוָֹתן בְּ ִפּלוֹת ל"ו בְּ ת ָחְסרּו ִמג' תְּ בָּ ּוְבשַׁ

<< הרבי 
וכל זה מסבירים גם לילד קטן ששייך רק לברכת שהכל נהיה בדברו – גם לו נותנים 
את הענינים הכי עמוקים, ולא רק באופן של הוראת שעה, אלא כך צריך להיות סדר 
לו כל הפרטים מן  ילד בישראל, "חנוך לנער על פי דרכו"17 – ליתן  החיים בחינוך 

הקצה אל הקצה.

 משיחת אחרון של פסח ה'תשל"א, 
 רשימת השומעים בלתי מוגה.
תורת מנחם כרך ס"ד עמוד 86 ואילך

17( משלי כב, ו.


