בס"ד.

לאכול ישן!
) (1ספר ויקרא פרק כו
שׁמְרוּ ַו ֲעשִׂיתֶ ם א ֹתָ ם:
ם ְבּחֻקּ ֹתַ י תֵּ לֵכוּ ְו ֶאת ִמצְוֹתַ י תִּ ְ
ָאָרץ י ְבוּלָהּ ְועֵץ ַהשָּׂדֶ ה י ִתֵּ ן פּ ְִריוֹ:
שׁמֵיכֶם ְבּעִתָּ ם ְונָתְ נָה ה ֶ
)ד( ְונָתַ תִּ י גִ ְ
ְאַר ְצכֶם:
שׁבְתֶּ ם ָל ֶבטַח בּ ְ
)ה( ְו ִהשִּׂיג ָלכֶם דַּ י ִשׁ ֶאת ָבּצִיר וּ ָבצִיר יַשִּׂיג ֶאת ז ַָרע ַו ֲא ַכלְתֶּ ם ַל ְח ְמכֶם לָשׂבַע וִי ַ
ְאַר ְצכֶם:
ָאָרץ ְוח ֶֶרב ֹלא תַ עֲב ֹר בּ ְ
שׁבַּתִּ י ַחיּ ָה ָרעָה מִן ה ֶ
שׁ ַכבְתֶּ ם ְואֵין ַמח ֲִריד ְו ִה ְ
ָאָרץ וּ ְ
)ו( ְונָתַ תִּ י שָׁלוֹם בּ ֶ
וּרדַ פְתֶּ ם ֶאת אֹי ְ ֵביכֶם ְונָפְלוּ ִל ְפנֵיכֶם ֶלח ֶָרב:
)ז ( ְ
)ח( ו ְָרדְ פוּ ִמכֶּם ֲח ִמשָּׁה מֵאָה וּ ֵמאָה ִמכֶּם ְר ָבבָה י ְִרדּ ֹפוּ ְונָפְלוּ אֹיְבֵיכֶם ִל ְפנֵיכֶם ֶלח ֶָרב:
)ט( וּ ָפנִיתִ י ֲאלֵיכֶם ְו ִהפ ְֵריתִ י ֶאתְ כֶם ְוה ְִרבֵּיתִ י ֶאתְ כֶם ַו ֲה ִקימ ֹתִ י ֶאת בּ ְִריתִ י ִאתְּ כֶם:
)י( ַו ֲא ַכלְתֶּ ם יָשָׁן נוֹשָׁן ְויָשָׁן ִמ ְפּנֵי חָדָ שׁ תּוֹצִיאוּ:
שׁ ָכּנִי בְּתוֹ ֲככֶם וְֹלא תִ גְעַל נַ ְפשִׁי ֶאתְ כֶם:
)יא( ְונָתַ תִּ י ִמ ְ
שם משמואל.
ואכלתם ישן נושן .להבין מה הבטחה היא זו ,כי מה יתרון להם בהיות להם תבואה כל כך שאינם צריכים ,והרי )ב"ב צ' ע"ב(
אין מוציאין פירות מארץ ישראל דברים שיש בהן חיי נפש ,וחוץ מזה ע"כ אין הכוונה שיהי' כ"כ הרבה שיהי' למכור ,דא"כ לא
יהו הגרנות מלאות כ"כ ,ומה זה שאה"כ וישן מפני חדש וגו' .והענין ,עפימ"ש כ"ק אאמו"ר זצללה"ה הטעם דבזמן שביהמ"ק
קיים אין שמחה אלא בבשר שלמים ,ובזה"ז אין שמחה אלא ביין ,כי שמחת יו"ט היא בפנימיות ,ולכך אין מרקדין ביו"ט,
דריקוד הוא באברים חיצוניים ,ולעורר שמחה זו צריכין ג"כ דבר שיש בה פנימיות ,ובשר שלמים בחיצוניות הוא שוה לשאר
בשר רק בפנימיות יש בו קדושה ,ויין ג"כ הוא פנימיות ,ויין בענבים מיפקד פקיד ,ונכנס יין יצא סוד ,עכתדה"ק .וידוע שכל
דבר חדש יותר טוב מישן חוץ מיין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו ,והטעם משום שכל חומריות וחיצוניות הן תחת הזמן ,וע"כ הן
מתקלקלין באורך הזמן ,אבל יין שעיקרו פנימיות והחיצוניות נפרדת ממנו בהמשך הזמן ,ע"כ כשיזקין הוא יותר טוב .וזוהי
הברכה שגם בתבואה יהי' כח פנימי רב עד שיהי' יפה כשנתישן כענין יין ,וע"כ לא יהי' המאכל מגשם את האדם ,כי כל עיקר
שהמאכל מגשם את האדם הוא מצד החומריות שבו ,והבן:
שפת אמת
ואכלתם ישן נושן כו' .דאיתא א"ש תשמע אם שמוע בישן תשמע בחדש .שצריך להיות האדם מתפעל ע"י ידיעת האמת ולא
יצטרך להתעורר התפעלות רק ע"י השגת חדשות .והוא סימן אמת .וברכה זו היא שכ' ז"ל אוכל קימעא ומתברך במעיו .כמ"ש
ומתברכין מילין בגוייהו .דאיתא לעולם יראה אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו .וצריך להיות כשבא השפע לתוך בנ"י
מצא מין את מינו ומתגברת ומתחזקת והבן היטב.

) (26ספר ליקוטי הלכות יו"ד  -הלכות פדיון בכור הלכה ה
ַנּוֹראָה
שׁיּ ֵשׁ ְל ַה ְקשׁוֹת מַה ְסּמִיכוּת י ֵשׁ ְלב ְִרכַּת ָה ֲאכִילָה ְו ַהפּ ְַרנָסָה ְל ַה ְב ָטחַת ְוהִתְ ַה ַלּכְתִּ י בְּתוֹ ֲככֶם ְוכוּ'ַ .אְך עַל  -פִּי ַההַקְ דָּ מָה ה ָ
ַרק ֶ
ַתּוֹרה ְו ַה ִמּצְוֹת
ִירת ה ָ
שׁמ ַ
שׁהִוא ְבּחִינַת ְ
ֶאָרת הַדַּ עַת ַהנַּ"ל ֶ
שׁעַל  -י ְדֵ י ה ַ
ַתּוֹרה ַהנַּ"ל ֶ
מוֹרנוּ ו ְַרבֵּנוּ זִכְרוֹנוֹ ִלב ְָרכָה בּ ָ
שׁ ִגּלָּה אֲדוֹנֵנוּ ֵ
ַהנַּ"ל ֶ
שׁמַּ ְבטִי ַח אוֹתָ ם עַל
שׁפִּיר וּמְ ֻקשָּׁר ַה ִמּ ְק ָרא הֵיטֵב ְוכֵן ְבּכָל מָקוֹם ֶ
שׁעַת ָה ֲאכִילָה דַּ יְקָא ַכּנַּ"ל עַל  -י ְדֵ י זֶה ְמיֻשָּׁב ַ
ֶאָרת ה ָָרצוֹן ִבּ ְ
זוֹכִין ְלה ַ
שׁ ִעקַּר ַה ַכּ ָוּנָה ְבּ ִב ְרכַּת ַהפּ ְַרנָסָה
שׁסָּתַ ם שָׁם וְֹלא פּ ֵֵרשׁ כְּמוֹ כָּאן י ִ ְלמַד סָתוּם מִן ַה ְמפ ָֹרשׁ ֶ
בּ ְִרכַּת ָה ֲאכִילָה ְו ַהפּ ְַרנָסָה ֲאפִלּוּ ְבּ ָמקוֹם ֶ
ֶאָרת ה ָָרצוֹן שֶׁהוּא ִעקַּר
ַתּוֹרה שֶׁהוּא הַדַּ עַת ְבּ ָה ֲאכִילָה הַזּ ֹאת ֵמאִיר ה ַ
שׁזּוֹכִין עַל  -י ְדֵ י ה ָ
שׁ ְבּ ָה ֲאכִילָה ֶ
ַתּוֹרה ֵמ ֲח ַמת ֶ
שׂכַר ה ָ
ְו ָה ֲאכִילָה ִבּ ְ
שׂ ַבעְתָּ ַ ,הי ְנוּ
שׁת ְו ָהי ָה אִם שָׁמוֹ ַע כְּתִ יב וְאָ ַכלְתָּ ְו ָ
הַתַּ ְכלִית בָּעוֹלָם ַהזֶּה וְעוֹלָם ַהבָּא ַכּנַּ"לְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ַו ֲא ַכלְתֶּ ם ַל ְח ְמכֶם לָשֹׂבַע ְוכֵן ְבּפ ָָר ַ
שׁזֶּהוּ ְבּחִינַת ַצדִּ יק אֹכֵל ְלשֹׂבַע נַפְשׁוֹ ,כִּי ִעקַּר
שׂבִּי ַע ְלכָל חַי ָרצוֹן ֶ
שּבִיעָה ְבּחִינַת וּ ַמ ְ
ֶאָרת ה ָָרצוֹן ַהנַּ"ל שֶׁהוּא ִעקַּר ַה ְ
ְבּחִינַת ה ַ
שׁ ְוי ָא ָעלָיוַ ,עיּ ֵן שָׁם:
שׂ ְבעָא ַ
וּרעוּתָ א דְּ ַ
שׁאִיתָ א בַּזֹּהַר ַהקָּדוֹשְׁ ,
ֶאָרת ה ָָרצוֹן ,כְּמוֹ ֶ
שּבִיעָה הוּא עַל  -י ְדֵ י ה ַ
ַה ְ

