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 שבת הגדול – צופרשת 

 09גליון   ה"תשע ניסןד "בס                             א "ר הרב שמעון כהן שליט"של מו שיעורו השבועי

 זאת תורת המנחה

 לבונה  שמן  סולת

 
 :ראשי פרקים

 סגולות  'לפסח כשרות' המנחות  הצומח מן שבא קרבן  מנחה קרבן פסוקי

 - הלבונה  המותרות חלק - השמן  הכנתה סדרו הסולת שיעור  החיטה

 ולחוש' אני'ה את להניח  'עוני לחם' לו עומד השולחן במרכז  שיש במה ההנאה

  'ה יד את לראות ניתן דלות מתוך רק  המצה ותורת המנחה תורת  'עני'כ

 יהודה מנחת' לה וערבה

 

 :מקורות עיקריים

 לחג, ויקרא לספר צדיק פרי  יז, יב שמות זוטרתא פסיקתא  א"ע קי מנחות

 מב אות הפסח

 

 פסוקי קרבן מנחה

 בפרשת כבר שנזכרו קרבנותה סוגי ארבעה בה נידונים, ויקרא לפרשת והשלמה המשך היא צו פרשת

 כיצד, קרבן להביא נדרש או שחפץ מישראל אדם לכל הנוגעים ציוויים כוללת ויקרא שפרשתאלא  ,ויקרא

 .1לכהנים המיוחדות הלכות, הקרבנות מעשה בהלכות בעיקר מתרכזת פרשתנו ואילו, יביא וממה יביא

 כלליות הלכותבפסוקי קרבן מנחה מובאות . הפרשה פותחת בקרבן עולה ולאחר מכן עוסקת בקרבן מנחה

 שתי ולאחר מכן מוזכרות ,השיירים אכילתו הקטרה, קמיצה, הגשה: כמו, הנוגעות לסדר הקרבת המנחה

 .חינוך ומנחת חביתין מנחת :והן, כלל ויקרא בפרשת הוזכרו לאש נוספות מנחות

ְנָחה ּתֹוַרת ְוֹזאת" ְפֵני ַאֲהֹרן ְבֵני ֹאָתּה ַהְקֵרב ַהמִּ ְזֵבחַ  ְפֵני ֶאל' ה לִּ ים :ַהמִּ ֶמּנּו ְוֵהרִּ  ְבֻקְמצוֹ  מִּ

ֹסֶלת ְנָחה מִּ ַשְמָנּה ַהמִּ ְנחָ  ַעל ֲאֶשר ַהְלֹבָנה ָכל ְוֵאת ּומִּ יר הַהמִּ ְקטִּ ְזֵבחַ  ְוהִּ יֹחחַ  ֵריחַ  ַהמִּ  נִּ

ֶמָּנה ְוַהּנֹוֶתֶרת: 'ַלה ַאְזָכָרָתּה  ֹאֶהל ַבֲחַצר ָקֹדש ְבָמקֹום ֵּתָאֵכל ַמּצֹות ּוָבָניו ַאֲהֹרן ֹיאְכלּו מִּ

י ֶחְלָקם ָחֵמץ ֵתָאֶפה ֹלא: ֹיאְכלּוהָ  מֹוֵעד ָשי ֹאָתּה ָנַתּתִּ ים ֹקֶדש ֵמאִּ וא ָקָדשִּ  ַחָטאתכַ  הִּ

ְבֵני ָזָכר ָכל :ְוָכָאָשם ֵשי ְלֹדֹרֵתיֶכם עֹוָלם ָחק ֹיאֲכֶלָּנה ַאֲהֹרן בִּ ַגע ֲאֶשר ֹכל' ה ֵמאִּ ְקָדש ָבֶהם יִּ  :יִּ

יבּו ֲאֶשר ּוָבָניו ַאֲהֹרן ָקְרַבן ֶזה :ֵלאֹמר ֹמֶשה ֶאל' ה ַוְיַדֵבר ָמַשח ְביֹום' ַלה ַיְקרִּ ת ֹאתוֹ  הִּ ירִּ  ֲעשִּ

ְנָחה ֹסֶלת ֵאָפההָ  יד מִּ יָתּה ָּתמִּ יָתּה ַבֹבֶקר ַמֲחצִּ  ֻמְרֶבֶכת ֵּתָעֶשה ַבֶשֶמן ַמֲחַבת ַעל :ָבָעֶרב ּוַמֲחצִּ

יֶאָּנה יֵני ְּתבִּ ְנַחת ֻּתפִּ ים מִּ ּתִּ יב פִּ יֹחחַ  ֵריחַ  ַּתְקרִּ יחַ  ְוַהֹכֵהן :'ַלה נִּ ָבָניו ַּתְחָּתיו ַהָמשִּ  ַיֲעֶשה מִּ

יל' ַלה ָלםעוֹ  ָחק ֹאָתּה ְנַחת ְוָכל :ָּתְקָטר ָכלִּ יל ֹכֵהן מִּ ְהֶיה ָכלִּ  .2"ֵתָאֵכל ֹלא ּתִּ
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 קרבן שבא מן הצומח

 .החי בניגוד למרבית הקרבנות שבאים מעולם, מפגישה אותנו עם קרבן שבא מן הצומח מנחהקרבן פרשת 

ְנָחה ּתֹוַרת ְוֹזאת: "הפרשיה פותחת במילים ילות פתיחה דומות בפרשיות של מילות פתיחה אלו ומ". ַהמִּ

 :לדרוש 3ל"שאר הקרבנות שבפרשה הביאו את חז

 העוסק כל? 'האשם תורת וזאת' 'החטאת תורת זאת': דכתיב מאי :יצחק רבי אמר"

 ".אשם הקריב כאילו אשם בתורת העוסק וכל, חטאת הקריב כאילו חטאת בתורת

זה  'תורה', 'תורת המנחה'שנקראת  ורהבתכעת  יםקסועאנו  .כך בנוגע לחטאת ואשם וכך גם בנוגע למנחה

 .להעמיק בהתורה שלמה שצריך  ישנה, כמו בקרבנות האחרים, כלומר בקרבן מנחה, מלשון הוראה

 

 'כשרות לפסח'המנחות 

 סולת :רכיביםשלושה מובהן , בפרשת ויקרא' המנחות שבפרשתנו הן חמש מנחות הנדבה שהוזכרו בפרק ב

מהשמן צריך , עישרוןלפחות צריך להביא מסולת החיטה . מרכיב ושיעורו המדויקכל , שמן ולבונה ,חיטה

 .לבונה קומץומה, להביא שיעור לוג

הוא הציווי לאכול את שיירי המנחה , 4וכבר הוזכר בפרשת ויקרא, נוסף שמופיע בפסוקים אלהציווי 

 .'לפסח ותכשר' מקפידים במשך כל השנה שהמנחות יהיובבית המקדש  .חמץ בהיותם מצות ולא

אין מעלים את , וכיוון שנאסרה העלאת חמץ על המזבח, ישנם שני קרבנות בלבד שמכילים בתוכם חמץ

שקרב  'שתי הלחם'וקרבן  ,5שבהמשך הפרשה קרבן תודה: שני הקרבנות הם. חלות החמץ הללו על המזבח

 .6בחג השבועות

 

 החיטהסגולות 

נמצאת בראש סדר שבעת המינים חיטה ה. ורש התבוננותאיסור העלאת חמץ על המזבח במשך כל השנה ד

המצרך החשוב היא , האנושיתקיומיות היא סמל להחיטה  .בהיותה המרכיב העיקרי של מזון האדם בעולם

כך גם , חיותו של האדם ואהיר ואוהוכמו ש, חיותו של האדם םהכמו שמים . ביותר אחרי אויר ומים

 . החיטה

 שיטעום עד ואמא אבא לקרות יודע התינוק אין" :ל"שכן אמרו חז, ושיתבתבונה האנ קשורה גםהחיטה 

תפקידו של בין ו אמאלאבא בין , ותפקידים אנשים בין הילדשל  ההבחנהיכולת ת כדי לפתח א .7"דגן טעם

  .צריך לתת לו דייסה טובה תפקידה של אמאלאבא 
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 .א"מנחות קי ע 

4
שעל כל שלב , ב הסיבה שהתורה חוזרת על איסור זה שנית היא כדי ללמד"ולפי הגמרא במנחות נה ע. יא, ראה ויקרא ב 

כלומר האופה את שיירי המנחה לאחר שהחמיצו יכול לעבור על ארבעה . חה החמיצהבהכנה יש איסור נפרד משעה שהמנ

 . ועל האפיה( החלקת פני העיסה במים לאחר עריכת צורתה)על הקיטוף , על העריכה, על הלישה: לאוים

5
שלושים מצות ו, עשר חלות לחם חמץ: 'לחמי תודה'עם קרבן התודה מביאים גם ארבעים לחמים הנקראים . טו-יב, ויקרא ז 

 (.חלוטות ברותחים)עשרה רקיקי מצות ועשר חלות מורבכות , עשר חלות מצות: משלושה מינים

6
 .יז, ראה ויקרא כג 

7
 .א"ברכות מ ע 
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. שחטא בו אדם הראשוןהדעת עץ ו וזה, שהחיטה ביסודה היתה עץ, יהודה אומר רבי 8במסכת סנהדרין

לא אכל שאומרים לו , דעת בואין שאדם לשכשרוצים להגיד , 9מאיר בילקוט שמעוני בירלאור זאת אומר 

 ."ההוא גברא פיתא דחיטין מן יומוי לא אכל :ראינון אמ ,כד לא הוי בבר נשא דיעה", חיטה מימיו

והמקור לכך , 10"?מניין הבדלה - דיעה אין אם", םהאדם לחיישל חיבור ביותר הביטוי העמוק  יאה 'דעת'ה

יֶתם"הוא הפסוק  ְהיִּ  .מסוגל להבחין בין טוב לרעכשהאדם מחובר למציאות הוא , 11"ָוָרע טֹוב ֹיְדֵעי יםֵכאֹלקִּ  וִּ

ְשּתוֹ  ַחָּוה ֶאת ָיַדע ְוָהָאָדם" :בהתאם לזה נאמר  .חייםאל המשכת ה, אל המגמההידיעה היא החיבור , 12"אִּ

, 13דעתו היתה מתברכת, אכל מן המןש אדםכל  ,מוסיף דעת מן היהה', מן'ותו היסוד אנחנו פוגשים באת א

ומנגד ישנו , 14"המן לאוכלי אלא לדרוש התורה ניתנה לא", באה פרשיית המן, מתן תורהל ולכן כהקדמה

 המן'? ניןמ התורה מן המן", שמזכיר לנו את ההבדל התהומי שבין טוב לרע', המן בן המדתא האגגי'

נסה המן בן המדתא טשטש את ההבדלים ו, בחין בין טוב לרעלעומת עץ הדעת המאפשר לאדם לה. 15"'העץ

 .טוב םהרע הוא בעצ להראות כאילו

לדרוש תורה הלא נתנה 'ולכן , ב אותיות של תורה"כנגד כ, 22 המטריישחיטה בג ,מובא 16זוהר הקדושב

 .'אלא לאוכלי המן

 

 תהשיעור הסולת וסדר הכנ

 הקיבלמשפחה כל  בפרשת המן. שרון הסולת שנדרש בעל המנחה להביא למנחתומכאן אנו מגיעים לעי

? למה. ואת אותה הכמות מביא בעל המנחה למנחתו, עבור כל אחד מבני הבית 17(עומר לגולגולת) עישרון

שוב ודרכה ל, המהווה הקדמה למתן תורה תורת המן לקחת אתקרבן הבאת המנחה מבקש בעל הכי ב

 .ולהתחבר לתורה
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 .ב"סנהדרין ע ע 

9
 .ילקוט שמעוני בראשית רמז כא 

10
 .ב"ה, ה"ירושלמי ברכות פ 

11
 .ה, בראשית ג 

12
 .א, בראשית ד 

13
ועל כן התחומין הם משתנין לכל אחד ואחד מישראל : "שכתב, ב, הלכות עירובי תחומין ב, תןראה ליקוטי הלכות לרבי נ 

כי הלחם הוא ... כי כל אחד מישראל יש לו תחום אחר לפי מדרגתו והשגתו, כפי מה שקנה שביתה בערב שבת, בפני עצמו

ועל כן . 'וכו' שבו איש תחתיו': כתובכמו ש, שמשם אנו למדין תחומין, בחינת לחם מן השמים, בחינת מן, בחינת הדעת

על כן קנה , דהיינו הלחם שהוא בחינת דעת, מאחר שזכה בחול להמשיך השפעת הלחם עד אותו המקום שהניח שם העירוב

ומשם , סעודות' כנגד המן שירד על ב, סעודות' ועל כן העירוב הוא מזון ב. ל"ל כנ"ומשם מתחיל תחום הנ, ל שם"שביתה הנ

 ".ל"תחומין כנאנו למדין 

14
 .מסכתא דויהי פתיחתא -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  

15
 .ב"חולין קלט ע 

16
 .ב"ג קפח ע"ראה זוהר ח 

17
 .א"ליטר לפי החזו 3.4-ח נאה ו"לפי הגר ליטר  2.49 
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את מנפים . 18ניפויה הלכות הנוגעות לסדריתהליך הכנת הסולת למנחות כולל בתוכו הלכות רבות ובהן 

 .19שוב ושוב עד שנוצרת סולת נקיה ומובחרת גרגירי הסולת

יכולה  הדעת. שאר עם דעת נקייהילהו הפסולת על ידי סילוק כל 'דעת'ה מביא המנחה מבקש לזקק את

 שתי בין שנתנה דעה גדולה", הדעת היא גדולה ועצומה, 20"ְבָעֶליהָ  ְּתַחֶיה ַהָחְכָמה", האדם להחיות את

לבא לידי ביטוי גם באופן היא יכולה , בשל גדולתה, ויחד עם זאת, 21"''ה דעות אל כי': שנאמר, אותיות

 הגדול אםכלומר , תאמו ארבע רגליו וממימי מצואתו מרחיקין, דגן כזית לאכול יכולש קטןולכן , שלילי

 .22מסרחת צואתו דגן טעםהקטן  שטועם ומזמן היות, עליו להתרחק מהקטן, להתפלל רוצה

 

 חלק המותרות -השמן 

מונה שבעה תורה ה. גדולעושר הוא ביטוי ל, השמן הוא שומני, השמןהמרכיב השני בקרבן המנחה הוא 

ָטה ֶאֶרץ", מינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל מֹון ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ּוְשֹעָרה חִּ המינים , 23"ּוְדָבש ֶשֶמן ֵזית ֶאֶרץ ְורִּ

קוק הרב מרן  .שניים -והקבוצה השניה , הקבוצה הראשונה מונה חמישה מינים: מחולקים לשתי קבוצות

הקבוצה הראשונה מסמלת את הצרכים , לדבריו. עומד על טעמה של חלוקה זו, 24בפירושו לסידור, ל"זצ

לשמנוניות של  שייכיםהשמן הזית ו. סמלת את חלק המותרותואילו הקבוצה השניה מ, דםהיסודיים של הא

 .שמנוניות יתר ומתיקות יתר הן מעבר למצרכי היסוד של האדם. שבחיים מתיקותשייך להדבש ו החיים

ר על אבל כשמשתמשים בו ית, 25"ַלְחמוֹ  ְשֵמָנה ֵמָאֵשר", אמנם השומן הוא מרכיב חיוני בתזונה האנושית

ְשַמן"המידה מגיעים לידי  ְבָעט ְיֻשרּון ַויִּ  27לוג, לכן למידת השמן המובאת עם המנחה ישנו שיעור מדויק, 26"ַויִּ

 .לא פחות ולא יותר, לכל עישרון

של החיים את העושר , מותרותהוא לוקח את ה ,ובולל אותו עם הסולתלוקח את השמן  מביא המנחה

  .הבסיסית קיומיותעם קומת ה ובולל אותו

 

 ההנאה במה שיש -הלבונה 

הלבונה שייכת לחוש הריח . שהיא המרכיב השלישי בקרבן המנחה, על ידי הלבונה הקומה השלישית נבנית

 - ממנו נהנה הגוף ואין ממנו נהנית שהנשמה דבר איזהו", דבר שהנשמה נהנית ממנו ואהוהריח  של האדם

אדם יכול להיות עשיר גדול  .האדם וגורם לו הרגשה טובה הריח משיב את נפשו של .28"הריח זה אומר הוי

                                                           
18

את הסולת ללחם . שתי הלחם ומנחת העומר, לחם הפנים: והם, יש שלוש מנחות שבהן ישנה הקפדה על מספר הניפויים 

ואת הסולת , את הסולת לשתי הלחם בשתיים עשרה נפות, כל אחת דקה מחברתה, פנים מנפים באחת עשרה נפותה

 .למנחת העומר בשלוש עשרה נפות

19
גרעיני . נשארים גרעיני החיטה לבדם, שיפה ובעיטה, על ידי זריה -הסובין והמורסן , המוץ -לאחר ברירת הפסולת  

כדי להפריד בין . 'קמח'וחלק חלש יותר הנקרא ', סולת'חלק בריא וחזק הנקרא : החיטה בעצמם מורכבים משני חלקים

 .'ריחיים של גרוסות'הסולת לקמח טוחנים את הגרעינים ב

20
 .יב, קהלת ז 

21
 .א"ברכות לג ע 

22
 .ב"ראה סוכה מב ע 

23
 .ח, דברים ח 
24

 .שעד' א עמ"ראה עולת ראיה ח 
25

 .כ, בראשית מט 
26

 .טו, דברים לב 
27

 .ליטר 5.0 -א "ולפי החזו, ליטר 5.3.0 -ח נאה "לפי הגר. כשביעית מעישרון לוג הוא 
28

 .ב"ברכות מג ע 
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רוצה הוא יש לו מאתיים וכש הוא רוצה מאתייםיש לו מנה כשכי , והדבר רק יביא אותו לידי צער וכאב

ְשַבע ֹלא ֶכֶסף ֹאֵהב", הוא לא שבע לעולם, ארבע מאות  אבל הוא, זכה לעשירותשיש אדם לעומתו . 29"ֶכֶסף יִּ

 את האדם מסמלת את השמחה וההנאה שמלוותהלבונה תוספת  .הוא מאושר, שיש לושמח במה  גם

 .במידה נכונהמשתלבים בחייו מותרות החיים כשהקיומיות הבסיסית ו

בעל המנחה שיעור חשוב מקבל  'בבואו עם מנחתו לפני ה, מביא המנחה הוא דל שבדלים בדרך כלל

מת העשירות היא זו הקובעת את שמחת החיים ביודעו כי לא ר, מעתה. בהשקפה נכונה על החיים

 .הריהו מביא את מנחתו בשמחה ובשלמות, אלא היכולת להסתפק במה שיש, האנושית

  

 'לחם עוני'במרכז השולחן עומד לו 

של סילוק החמץ לאוירה  ,אנו נכנסים כעת לחודש ניסן. לאיסור החמצת שיירי המנחה יםמגיע מכאן אנו

 .למיניהם ולא מחכים שהעיסה תתפח ה נותני טעםאין ב, ה היא קמח ומיםהמצ. והעמדת המצה במרכז

לאורך כל תהליך ההכנה צריכה להיות , 30"ַהַמּצֹות ֶאת ּוְשַמְרֶּתם", בלי שיהוי, ההכנה נעשית במהירות

 . שמירה מיוחדת שלא יהיה חימוץ

 :דרשו 31פסיקתאב

 שאם, ותוהמצ את אלא מצותה את תקרי אל :אומר היאשי ביר -' ושמרתם את המצות'"

 ".תחמץ שלא עד בזריזות אותה עשה לידך מצוה באת

והיא מלמדת את האדם לקחת את הבסיס הקיומי של , המצה היא ביטוי לקיומיות הבסיסית של החיים

 יכול לראות את השמחהשל מצות  'חבורה'ב מי שמשתתף. החיים ולרוץ אתו קדימה בהתלהבות ובשמחה

 .'לחם עוני'אף על פי שבסופו של דבר התוצאה היא בסך הכול , של חדוות המצוה הריקודיםאת השירה וו

, הניקיונות והקניות ,אחרי כל ההכנות. הזה עתיד לעמוד במרכז השולחן בליל התקדש חג' לחם עוני'ה

 !תערובת של מים וקמח, 'ניוע לחם'במרכז השולחן עומד לו 

 

 'עני'ולחוש כ' אני'להניח את ה

מוסיפים , לאט לאט יםלשִּ  את הבצק של החמץ, האנטי תזה של המנחה ואההחמץ , ד עומד החמץמנג

מדד להצלחה ה .תנוראותו ל וא מגיע לשיא התפיחה אנחנו מכניסיםהורק כש, להתפיח אותו שמרים כדי

 .כמות האויר שיש בו, מילים אחרותאו ב, של המאפה הוא כמות התפיחההצלחה או אי 

, למצנם לחיצהים פרוסת לחם מכניסכש. אבל בעצם הכול שקר', העמדת פנים'החמץ הוא  כל עניינו של

 .הפרוסה חוזרת להיות דקה ומסכנה, ם שלהפתאום מתבררים הממדים האמתיי

אז הוא מתנפח , להרגיש שהוא שווה משהו, הוא אוהב להרגיש את עצמו, האדם בטבעו הוא בעל דמיונות

 וחוזר לגודלהאדם ו כל האויר יוצא, ברגע אחד של אמת, זו נבובה מתוכןשההתבלטות הכיון ומ .ומתבלט

 .הטבעי

. שום מעמד שבא ממקום של גאווהבלי , יש לבוא ביראה ובענווה' כי לפני ה, חמץ אין מעלים' על מזבח ה

  . 'עני'ולחוש כ הפרטי' אני'להניח בצד את ה ישבבית המקדש 
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 .ט, קהלת ה 
30

 .יז, שמות יב 
31

 .יז, פסיקתא זוטרתא שמות יב 
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 תורת המנחה ותורת המצה

 .'דברים הרבה עונים עליה'ש אלא גם בגלל, לא רק בגלל שהעניים רגילים בה', לחם עוני'המצה נקראת 

אנו , ו במצריםנתעשה א ה"כל הטובות שהקבאנו מתעוררים לספר על , כשהמצה נמצאת מול עינינו

 במצרים שלא הספיק בצקם של אבותינועל שום : "ומשיבים, "?על שום מהמצה זו " ים את עצמנושואל

, כשהמצה והמרור מונחים לפנינו אנחנו נזכרים בנקודות המוצא שליוו אותנו בראשית הדרך ...."להחמיץ

החיים היו קשים  בהתחלה ...".ארמי אובד אבי", ..."מצריםב רה היו אבותינוזעובדי עבודה תחילה מ"

 ארבעים שנהוהוליך אותנו  ומשך אותנו מחיי השעבוד ומטומאת מצרים אחז בידנוה "הקבעד ש, מסובכיםו

כל מי שמתבונן בהיסטוריה היהודית לא יכול שלא להתמלא . והכניס אותנו אל הארץ הטובה, במדבר

 . ודור ובכל יום ויום ברגשי תודה לריבונו של עולם על נסיו שבכל דור

לשבת בארץ ישראל ולהיראות על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו ' מביא המנחה עומד ונותן שבח לפני ה

הוא עשיר ' אבל מי שמביא מנחה לפני ה, אמנם הוא מחזיק בידו מנחה דלה ועניה. בהיכלו 'לפני ה

  .על הזכות שנפלה בחלקו שמח ומאושר שבעשירים ועליו להיות

מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו "מזכירה לנו שמצה ה', תורת המצה'וזו גם  'תורת המנחה'זאת 

 כמעט לא ,אנחנו מצד עצמינו .י טומאה ומשועבדים תחת יד המצריםט שער"ושהיינו נתונים במ" במצרים

נו ובנינו ובני א" 32על הפסח והמילהקי וי האלהציו לולי, משעבוד לגאולהשיצדיק את הוצאתנו  דבר עשינו

  ".במצרים משועבדים היינו לפרעהבנינו 

 

 'רק מתוך דלות ניתן לראות את יד ה

הוא . 'הוא בעצם מקטין את עצמו ונותן שבח לפני ה, נס שאירע לוכשהוא מספר על ה ,נס שאירע לואדם 

עניינו של ליל . ששודדה את מערכות הטבע למענו' מצד עצמו לא יכול היה להגיע למקום שהגיע לולא יד ה

מקבל משקל רב  'ר על נפלאות הופיסה', לפני ה' עניותו'כל שאדם מכיר בוכ', הסדר הוא סיפור תהילת ה

כי החמץ נותן לאדם תחושה שיש לו , בעדו מעכב החמץ, יגש לליל הסדר כשבליבו חמץאדם שנ. יותר

 .'אז הוא לא מסוגל לראות את יד ה, וכשאדם הוא בעל גאווה, שיש לו נפח עצמי, מקום נכבד

 -את המצה האמצעית לשני חלקים  חולקים' יחץ'ובהגיעם ל, 33כמנהג המקובליםיש ספרדים שנוהגים 

של רבי צדוק הכהן  34"פרי צדיק"בספר  .דלותת מסמלת את ה"הדל ,ת"ו והשני בצורת דל"האחד בצורת וא

 :מובא 35מלובלין

                                                           
32

 .ו, י שמות יב"ראה רש 
33

ירושלים . ה נבהער, רי' הלכות ליל הסדר עמ, מקראי קודש לרב משה הרריוראה . ב"ו פג ע"ראה שער הכוונות למהרח 

 .ב"תשס
34

 .לחג הפסח אות מב, פרי צדיק לספר ויקרא 

35
, במדרשי חכמים, במקרא, בקי בנגלה ובנסתר, גאון מופלא -ס "התר-ג"התקפ, (פולין)רבי צדוק הכהן מלובלין  

בהגותו יש . ותנחשב לאחד היוצרים המקוריים והפוריים ביותר מבין גדולי החסיד. וכן במדעים שונים, בראשונים ובאחרונים

ראדזין של -ביצה'שייך בדרכו לחסידות איז. שילוב נדיר של למדנות תורנית ופרשנות חדשנית עם תורות הקבלה והחסידות

מה שמשך אליו , יד-נודע כבר סמכא בזיהוי והכרת כתבי. ולחסידות לובלין של רבי יהודה לייב איגר, רבי מרדכי יוסף ליינר

פסקאות  -" צדקת הצדיק: "בין ספריו. לקבל מידע על תיארוך ואמיתיות הכתבים שבידם תלמידי חכמים וחוקרים שרצו

על " לבושי צדקה", "דברי חלומות"עם קונטרס " רסיסי לילה", על התורה" פרי צדיק"', קצרות בנושאים שונים בעבודת ה

עם " דברי סופרים", "חרוץמחשבות ", "משיב צדק", "שביתת שבת"עם קונטרס " קדושת שבת", ספרי בעל הלבושים

דברי "על מצוות התשובה ו" תקנת השבין", "שיחות מלאכי השרת", "ישראל קדושים", "דובר צדק", "קונטרס זכרונות"

 ".חלומות
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 ולא עצמם ממעטין שיהיו זה ידי על שיזכו ,עוני לחם -' מצות עליו תאכל ימים שבעת'"

 :(א"ע קנז א"ח) דושקר הבזוה כתב וכן, הפסח הקרבת מעלת ידי על ושלום חס יתגאו

 כן ואם ,(א, פו תהלים) 'אני ואביון עני כי' :ביה דכתיב ,מלכא דוד ?דא ןמא 'עוני לחם'

 מכילתא) ויחזקאל נביאים ראו שלא מה הים על שפחה ראתה ,ישראל אז שזכו בשביעי

 היו ואז ,ושלום חס הוגאו להשיג מזה ויכולים ,(ב"ע סד ב"ח דושקר הוזוה ג השירה

 הכתוב ולימדנו, חובה מצה אכילת יעיבשב שיהיה מהראוי היה כן ואם, הכל מאבדין

 שידע היינו, עוני לחם שיהיה הראשונה בלילה זכו דכבר דכיון, רשות בשביעי שאף

 . עוני לחם מורה שכן ,יתברך' מה שהכל האדם

 והיינו ,'ה - שלימה מצה ,'ד - פרוסה מצה :(יג תיקון) זוהר בתיקוני שמובא מה וכעין

 למדת מרכבה שהיה ,ה"ע המלך דוד וכן ,כלום מאמגר לה דלית סיהרא - מלכות מדת

 השבעה כל על זה מועיל ושוב ',איש ולא תולעת אנכי ואביון עני כי' :אמר ,מלכות

 ."ימים

אין לה ', לית לה מגרמא כלום' -למלכות , ומכיון שלאמתו של דבר, דוד המלך הוא סמל המלכות בישראל

 . ת כפולה"לד נהדוד המלך ישבשמו של לכן , עצמהשל דבר מ

, ל הכפולה המסמל את הגאווה בשיאה"לעתיד לבוא עתיד דוד המלך להכריז מלחמה כנגד גוג בעל הגימ

 ... 'דלי דלות'כשבידו , בדומה למלחמתו בגולית הענק הפלשתי המחרף אלקי מערכות ישראל

 .גמורשלו הוא ניצחון ניצחון ולכן ה, קיבשם האידיאליזם האל, דוד המלך בא בשם השם

 

 מנחת יהודה' וערבה לה

ְנַחת' ַלה ְוָעְרָבה"על הפסוק  רבנות מן עוד קלא יהיו  ,שבעתיד הרחוק, 37ל"כותב מרן הרב קוק זצ 36"ְיהּוָדה מִּ

כלומר  .ישאר לנצחת והיא לבדה, 'תערב לפני הים ישראל מביאהמנחה ש, אלא דווקא מן הצומח, החי

בעיקר קרבנות אים לאורך הדורות תמיד היו מבי .חהמצה היא זו שעתידה להישאר לנצבסופו של דבר 

משהו ששייך אל העתיד , והנה מתברר שיש משהו גדול יותר -מהצאן ומהעוף  ,בקרהמ -חיים המבעלי 

את חטאו של אדם הראשון  ונתקן רענחזור להבדיל בין טוב ל ומתוך כך, מנחה כולנו נאכל בו, הרחוק

י", עיניו ישהלך אחר י ַמֲאָכללְ  ָהֵעץ טֹוב כִּ ם הּוא ַתֲאָוה ְוכִּ יל ָהֵעץ ְוֶנְחָמד ָלֵעיַניִּ  .38"ְלַהְשכִּ
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 .ד, מלאכי ג 
37

 .רצב' א עמ"עולת ראיה ח; רכה' ראה מאורות הראיה על הגדה של פסח עמ 
38

 .ו, בראשית ג 


