שעומדת לצאת אי"ה בקרוב

דף מתוך סדרת הספרים
גליון ערב פסח תש''ע

]מותר לצלם לזיכוי הרבים[

סוֹד ַה ִנּ ָקּ יוֹן ְבּ ֶע ֶר ב ֶפּ ַס ח
פוֹנית
רוּח ְצ ִ
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )ב"ב כהִ " (:מ ָצּפוֹן ָז ָהב ֶי ֱא ֶתה" זוֹ ַ
רוּח
פוֹנית ֶשׁ ִהיא ַ
רוּח ְצ ִ
רוֹאים ֶשׁ ַ
ֶשׁ ַמּ ֶזּ ֶלת ֶאת ַה ָזּ ָהב ִ
מוֹז ָ
ִ
בוּרה
אלית ֶשׁ ָבּאָה ִמ ַצּד ַה ְגּ ָ
ילה ֶאת ַה ָזּ ָהבְ ,דּ ִע ְנ ְי ֵני
ְשׂ ָמ ִ
ָהעֹ ֶשׁר ְו ַה ָזּ ָהבְ ,ט ִ
שׁ ָכּתוּב )משלי ג ,טז(
מוּנים ְבּ ַצד ָצפוֹןְ ,כּמוֹ ֶ
רוֹצה
אולהּ עֹ ֶשׁר ְו ָכבוֹד"ְ ,ו ֵכן ָמִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )ב"ב כהָ (:ה ֶ
" ִבּ ְשׂמֹ ָ
מוּבא ְבּלק"ת ְל ָה ֲא ִר ַיז"ל )וישב ע' קא( ָכּל
ְל ַה ֲע ִשׁיר ַי ְצ ִפּיןְ .ו ֵכן ָ
ַה ְמּזוֹנוֹת ֵהם ִמ ַצּד ַה ְגּ ָ
בוּרה ַקו ְשׂמֹאלְ .ו ֵכן ְג ִביר הוּא ִמ ְלּשׁוֹן
בוּרה ְל ַר ֵמּז ֶשׁ ַה ֶשּׁ ַפע ֶשׁלּוֹ ָבּא ִמ ַצּד
ימ ְט ִר ָיּא ְגּ ָ
בוּרה ְוהוּא ְבּ ִג ַ
ְגּ ָ
בוּרהְ .ו ֵכן ָ
ַה ְגּ ָ
דּוֹר ֵשׁי ְרשׁוּמוֹת' )ע' קלה( ֶשׁ ִיּ ְצ ָחק
מוּבא ְבֵּסֶפר ' ְ
ִ
אוֹתיּוֹת ֵמ"ם ֵמ"ם ָו"ו נוּ"ן.
ימ ְט ִר ָיּא ָממוֹן ְבּ ִמלּוּי ָה ִ
אָבינוּ ְבּ ִג ַ
ִנ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ַה ַטּ ַעם ֶשׁ ָהעֹ ֶשׁר ְו ַה ַה ְשׁ ָפּעוֹת ַה ַגּ ְשׁ ִמיּוֹת ָבּ ִאים
וּל ַה ְג ִבּיל,
ֵמ ַה ְשּׂמֹאלְ ,דּ ִע ְנ ַין ַה ְשּׂמֹאל הוּא ְל ַצ ְמ ֵצם ְ
ינת ִצ ְמצוּם
ָל ֵכן ַה ַה ְשׁ ָפּעוֹת ַה ַגּ ְשׁ ִמיּוֹת ֶשׁ ֵהם ַה ְשׁ ָפּעוֹת ְבּ ִח ַ
ַה ֵ
יּוֹתר ָגּדוֹלָ ,בּאוֹת ַעל ְיֵדי ַה ְגּבוּרוֹת ֶשׁ ְמּ ַצ ְמ ְצמוֹת ַה ַה ְשׁ ָפּ ָעה,
ְו ֵכן ַה ָכּתוּב )בראשית מג ,ב( "ִשׁ ְברוּ ָלנוּ ְמ ַעט אֹ ֶכל" ר"ת
ְשׂמֹא"ל.
מוּבא ְבּ' ִל ֵ
קּוּטי ַה ַשּׁ"ס' ְל ָה ֲא ִר ַיז"ל )ברכות( ַה ָמּזוֹן ִנ ְמ ָשׁ ְך
ָ
ֵמ ֶח ֶסד ִ
מוּבא ְבּפרע"ח
וּמ ְת ַגּ ִלּים ַעל ְיֵדי ְגּבוּרוֹתְ ,ו ֵכן ָ
ְל ָה ֲא ִר ַ
יעה ֶאת
יז"ל )העמידה ע' רנג( ֶשׁ ִבּ ְר ַכּת ָבּ ֵר ְך ָע ֵלינוּ ֶשׁ ַמּ ְשׁ ִפּ ָ
ירת ַה ֶנּ ַצח ַה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ַצד ַה ָיּ ִמין.
ַה ַפּ ְר ָנ ָסה ִהיא ְכּ ֶנ ֶגד ְס ִפ ַ
ינת ֶח ֶסד ֵה ִביא ֶאת ִי ְצ ָחק
אַב ָר ָהם ֶשׁהוּא ְבּ ִח ַ
ִנ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ְ
עוֹלםְ ,ל ַס ֵמּל ֶשׁ ַה ְגּבוּרוֹת ָשׁ ְר ָשׁם
ינת ְגּבוּרוֹת ָל ָ
ֶשׁהוּא ְבּ ִח ַ
אַב ָר ָהם.
ֵמ ַה ֶח ֶסד ַה ָגּמוּר ֶשׁ ָבּא ֵמ ְ
נוֹלד ְבּ ֶפ ַסח ְל ִפי ָכּל ַה ִשּׁיטוֹת ַבּ ְגּ ָמ' )ר"ה י,(:
ִנ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ִי ְצ ָחק ַ
אַחת ַגּם ִנ ְפ ַטר ְבּ ֶפ ַסחָ .
יטה ַ
וּל ִשׁ ָ
ְ
וּמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )השמטות
יטה ְמעוֶֹרֶרת
יון ֶשְׁשִּׁל ָ
יטת ַה ָיּ ִמיןְ .דֵּכ ָ
רסאֶ (:שׁ ֶפּ ַסח ֶזה ְז ַמן ְשׁ ִל ַ
ָרצוֹן ַלֲחדֹר ֶאת ַהַצּד ַהֶנּ ְגִדּי ֶשׁ ִיְּפַעל ְלִפי ְרצוֹן ַהשּׁוֵֹלטָ ,לֵכן
יע ֶאת ַה ֶח ֶסד
גוֹבר ,הוּא ַמ ְשׁ ִפּ ַ
שׁוֹלט ְו ֵ
ֵ
ְבּ ֶפ ַסח ֶשׁאָז ַה ָיּ ִמין
וּמוֹליד ֶאת ִי ְצ ָחק ֶשַׁיְּשִׁפּ ַ
ִ
יּוֹתר ָגּדוֹל
ַה ֵ
יע ֶאת ַהְשָׁפַּעת ַהְגּבוּרוֹת.
אָכים ִבּ ְשּׂרוּ ְל ְ
ְו ֵכן ַה ַמּ ְל ִ
אַב ָר ָהם ַעל ֵל ַדת ִי ְצ ָחק ְבּ ֶפ ַסחָ ,שׁ ָנה
קֹ ֶדם ַה ֵלּ ָדה) .ע' בדעת זקנים בראשית יח ,יד(.
אַב ָר ָהם
ְו ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט בראשית עו( ֶשׁ ַה ַה ְב ָט ָחה ְל ְ
ִבְּבִרית ֵבּין ַהְבָּתִרים ְשׁלִֹשים ָשָׁנה קוֶֹדם ֵלַדת ִיְצָחק,
כּוֹכ ִבים כֹּה ִי ְה ֶיה ַז ְר ֶע ָך "ָ ,ה ְי ָתה
וּספֹר ַה ָ
" ַה ֶבּט ָנא ַה ָשּׁ ַמ ְי ָמה ְ
מוּבא ְבּ' ַשׁ ַער ַה ַכּ ָוּנוֹת' ְל ָה ֲא ִר ַ
ְבּ ֵליל ֶפּ ַסחְ .ו ֵכן ָ
יז"ל )ראש חודש

ח"ב ע' קטו( ֶשׁ ֶפּ ַסח הוּא ְז ַמן ֶשׁל ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ֶנּ ַצחְ .ו ֵכן ֶפּ ַסח
ְבּ ִג ַ
ימ ְט ִר ָיּא ֶנ ַצח ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַצד ַה ָיּ ִמין.
ְו ֵכן ָ
ירת
אַב ָר ָהםְ .ו ֵכן ִבּ ְס ִפ ַ
מוּבא ַבּ'טּוּר' )או"ח תיז( ֶשׁ ֶפּ ַסח ְכּ ֶנ ֶגד ְ
בוּע ֶשׁל ֶפּ ַסח ְמ ַת ְקּ ִנים ֶאת ִמ ַדּת ַה ֶח ֶסדְ .וֵכן
ָהעֹ ֶמר ַבּ ָשּׁ ַ
יז"ל )ראש חדש ע' תנט( ֶשְׁבּחֶֹדשׁ ִניָסן
מוָּבא ְבּפרע"ח ְלָהֲאִר ַ
שׁוֵֹלט ַהַמְּלאְָך ִמ ָ
יכֵאל ֶשׁהוּא ַמְלאְַך ַהֶחֶסדְ .וֵכן מוָּבא ְבֵּסֶפר
'אְֹסִרי ַלֶגֶּפן' )פסח ע' צט( ְבֵּשׁם ֵסֶפר 'ְקִהַלּת ַיֲעקֹב' ֶשֶׁפַּסח
ימ ְט ִר ָיּא ֶחֶסד ְדֶּחֶסדְ ,וֵכן מוָּבא ָשׁם )ע' י( ְבֵּשׁם ַהַמַהר"ל
ְבּ ִג ַ
ילה
ֶשַׁשָּׁבּת ַהָגּדוֹל ִנְקָרא ָגּדוֹל ַעל ֵשׁם ִמַדּת ַהְגֻּדָלּה ְוַהֶחֶסד ֶשַׁמְּתִח ָ
ְלַהְשִׁפּ ַ
יע ִבּ ְזַמן ֶזהְ .וֵכן מוָּבא ְבּ'ַהָגָּדה ֶשׁל ֶפַּסח' ְוָכל ַה ַמּ ְר ֶבּה
ְל ַס ֵפּר ִבּ ִ
יציאַת ִמ ְצ ַר ִים ֲה ֵרי ֶזה ְמ ֻשׁ ָבּחְ ,וִעְנַין ָהִרבּוּי
ְוָהֲאִריכוּת ַשָׁיִּכים ְלִמַדּת ַהֶחֶסד.
יתי ְוֵיכוֹל,
ְוֵכן ְתִּחַלּת ַהַהָגָּדה ְבֵּליל ֶפַּסח ִהיא ָכּל ִדְּכִפין ֵי ֵ
ַהְמַרֶמֶּזת ַעל ִמַדּת ַהֶחֶסד ֶשׁנּוֶֹתֶנת ְבִּלי ֶחְשׁבּוֹן וְּבִלי
יקה ְלָכל ִדְּכִפיןְ ,כּמוֹ ֶשׁרוִֹאים ֵאֶצל אְַבָרָהם ֶשָׁפַּתח ֶאת
ְבִּד ָ
ֵבּיתוֹ ְלָכל ִדְּכִפין.
אַב ָר ָהם ֶאת לוֹט ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת ַה ְמּ ָל ִכים,
ְו ֵכן ְבּ ֵליל ֶפּ ַסח ִה ִצּיל ְ
ַכּ ָ
מּוּבא ְבּפדר"א )כז(ְ ,ו ָה ָיה ֶזה ְלצֹ ֶר ְך ֻה ֶלּ ֶדת ִנ ְשׁ ַמת ָדּ ִוד
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ֵ
פּוּרי לוֹט
אַרנוּ ַבּ ַמּ ֲא ָמר ' ַתּ ְכ ִלית ִס ֵ
יּוֹצא ִמלּוֹטִ ,כּ ְד ֵב ְ
ַבּ ָ
תּוֹרה'ְ .ו ָד ִוד ַה ֶמּ ֶל ְך הוּא ִמשֹּׁ ֶרשׁ ִי ְצ ָחק ֵמ ַה ְשּׂמֹאל ִדּ ְק ֻד ָשּׁה,
יע ֶאת ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ַפּ ְר ָנ ָסה
מּוּבא ַבּזֹּ ַהר )וישלח קסחְ ,(:וָד ִוד ַמְשִׁפּ ַ
ַכּ ָ
רוֹאים ֶשׁ ְבּ ֵליל
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַה ֻשּׁ ְל ָחן ֶפּה'ְ .ו ַגם ָכּאן ִ
ְלִיְשָׂרֵאל ִכּ ְד ֵב ְ
אַב ָר ָהם ְל ָה ִביא ָל ָ
ֶפּ ַסח ָדּאַג ְ
עוֹלם ֶאת ַה ְשּׂמֹאל ִדּ ְק ֻד ָשּׁה.
מּוּבא ְבּ ַר ִשּׁ"י )בראשית
ְו ֵכן ַה ָצּ ַלת לוֹט ִמ ְסּדוֹם ָה ְי ָתה ְבּ ֶפ ַסחַ ,כּ ָ
יט ,ג( ֶשׁלּוֹט אָָפה ַמצּוֹת ַלַמְּלאִָכים ִכּי ֶזה ָהָיה ֶפַּסח.
נוֹתיו ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ָי ָצא
וּבאוֹתוֹ ְז ַמן ָה ָיה ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ֶשׁל לוֹט ִעם ְבּ ָ
ְ
אָמרוּ
אָכים ְ
ָדּ ִודְ .ו ֶזה ָה ָיה ָשׁ ָנה ִל ְפ ֵני ֵל ַדת ִי ְצ ָחק ֶשׁ ֲה ֵרי ַה ַמּ ְל ִ
וּל ָשׂ ָרה ֵבן"ְ ,ו ֵכן
יכת ְסדוֹם " ָכּ ֵעת ַח ָיּה ְ
אַב ָר ָהם קֹ ֶדם ֲה ִפ ַ
ְל ְ
נוֹתיו ְל ָפ ָר ַשׁת
יכה ֶאת ָפּ ָר ַשׁת לוֹט ִעם ְבּ ָ
תּוֹרה ִה ְס ִמ ָ
רוֹאים ֶשׁ ַה ָ
ִ
ֵל ַדת ִי ְצ ָחקְ .ו ֵכן ַה ִזּוּוּג ֶשׁל בֹּ ַעז ְורוּת ְלצֹ ֶר ְך ֻה ֶלּ ֶדת ָדּ ִוד ַה ֶמּ ֶל ְך,
ִה ְת ִחיל ְבּ ֶפ ַסח ַכּ ָ
מּוּבא ַבּ ָכּתוּב )רות ב ,כב( " ְו ֵה ָמּה ָבּאוּ ֵבּית
ֶל ֶחם ִבּ ְת ִח ַלּת ְק ִציר ְשׂעֹ ִרים".
נוֹלד ְבּ ֶפ ַסח,
בוּרה ַ
ְו ֵכן ֵל ִוי ֶבּן ַי ֲעקֹב ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ
מּוּבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט שמות קסב(ְ .ו ֵכן ִבּ ְר ַכּת ִי ְצ ָחק ְל ַי ֲעקֹב
ַכּ ָ
מּוּבא
בוּרה ָה ְי ָתה ְבּ ֶע ֶרב ֶפּ ַסח ַכּ ָ
ֶשׁ ָה ְי ָתה ִבּ ְר ַכּת ַצד ַה ְגּ ָ

יטת ַה ָיּ ִמין הוּא דוֵֹאג ֶשׁ ַה ְשּׂמֹאל
ְבּפרדר"א )לב(ְ .דּ ִב ְז ַמן ְשׁ ִל ַ

ִשְׁכָמם" ר"ת ֲעַצִבּי"ם ַהְמַסְמִּלים ֶאת ַה ָמּמוֹןַ ,כּמּוָּבא ָבַּרַדּ"ק

אַרנוּ
דוֹלה ִבּ ְר ָכתוֹ ֶשׁל ִי ְצ ָחקְ .ו ֵכן ֵבּ ְ
יּוֹתר ְגּ ָ
יע ֶאת ַה ְבּ ָר ָכה ַה ֵ
ַיְש ִפּ ַ

יאוֹר ָסהן
)ישעי' נח ,ד(ְ .וֵכן מוָּבא ְבֵּשׁם ָהרה"ח ר' ֵל ִוי ִי ְצ ָחק ְשׁ ֵנ ְ

ירת
ילה ִבּ ְמ ִכ ַ
כוֹרה' ֶשׁ ִבּ ְר ַכּת ִי ְצ ָחק ְל ַי ֲעקֹב ִה ְת ִח ָ
ְבּ' ַמ ֲא ְמ ֵרי ַה ְבּ ָ

ידה ְלִמְצַר ִים ֶנ ֱע ְשָׂתה ֶדּ ֶר ְך ָדָּגן ְוֶקַמחַ ,דֲּחלוֹם
זצוק"ל ֶשַׁגּם ַה ְיִר ָ

ירת
וּמוּבא ְבּפמ"ג )או"ח תעו( ֶשׁ ְמּ ִכ ַ
ָ
כוֹרה ֶשׁל ֵע ָשׂו ְל ַי ֲעקֹב.
ַה ְבּ ָ

ָה ֲא ֻלמּוֹת ָהָיה ֲחלוֹם ַעל ָדָּגןְ ,וֵכן ֲאֵחי יוֵֹסף ָיְרדוּ ְלִמְצַר ִים

ַה ְבּ ָ
כוֹרה ֶשׁל ֵע ָשׂו ָה ְי ָתה ְבּ ֶע ֶרב ֶפּ ַסחְ .ו ֵכן ֶנ ַצ"ח ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת

ִלְשׁבֹּר ָבּר וְּלָהִביא ֶקַמחְ .ו ֵכן ֶפּ ַס"ח ס"ת ַה ָכּתוּב ַה ְמ ַד ֵבּר ַעל

ַצד ַה ָיּ ִמין ְמ ֻר ָמּז ַבּ ָכּתוּב )בראשית כז ,ט( " ֶל ְך ָנא ֶאל ַהצֹּאן ְו ַקח
אוֹתיּוֹת.
ִלי ִמ ָשּׁם ְשׁ ֵני ְגּ ָד ֵיי ִע ִזּים" ְבּ ִדלּוּג ה' ִ
דּוֹנין ַעל ַה ְתּבוּאָה
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָנה )ר"ה טזֶ (.שׁ ְבּ ֶפ ַסח ִנ ִ
יעים ֶאת ֶשׁ ַפע
נוּרא ָשׁם ְמ ָב ֵאר ֶשׁ ְבּ ֶפ ַסח ַמ ְשׁ ִפּ ִ
וּב ַבּ ְר ְט ָ
ַ
יע
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ֶזה ַה ְזּ ַמן ֶשַׁהָיִמין ַמְשִׁפּ ַ
עוֹלםְ .
ַה ְתּבוּאָה ָל ָ
ֶאת ַה ְתּבוּאָה ְו ַה ַפּ ְר ָנ ָסה ֶדֶּרְך ִי ְצ ָחקְ .ו ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )פסחים
וּמ ַח ֵלּק
עוֹלם ְ
יוֹשׁב ְבּרוּמוֹ ֶשׁל ָ
קיחֶ (.שׁ ְבּ ֵליל ֶפּ ַסח ַה ָקּ ָבּ"ה ֵ
ְמזוֹנוֹת ְל ָכל ְבּ ִר ָיּהְ .ו ֵכן ֶה ֶבל ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ִמ ַדּת ַה ֶח ֶסד ֵה ִביא
מּוּבא
וּמ ֶח ְל ֵב ֶהן" ְבּ ֵליל ַה ֶפּ ַסחַ ,כּ ָ
ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ " ִמ ְבּכֹרוֹת צֹאנוֹ ֵ
יע ֶאת ַה ַגּ ְשׁ ִמיּוּת ְבּ ֶשׁ ַפע.
ְבּפרדר"א )כא(ְ ,דּ ִב ְז ַמן ֶזה ַה ָיּ ִמין ַמ ְשׁ ִפּ ַ
ילה ְבּ ֵליל ֶפּ ַסח,
אָבינוּ ִה ְת ִח ָ
אַב ָר ָהם ִ
ְו ֵכן ֲע ִשׁירוּתוֹ ֶשׁל ְ
ְדּ ָמ ִצינוּ ְבּפרדר"א )כו( ֶשׁ ָשּׂ ָרה ִנ ְל ְק ָחה ְל ַפ ְרעֹה ְבּ ֵליל ֶפּ ַסח,
תוֹצאָה ִמ ֶזּה ַפּ ְרעֹה ֶה ֱע ִשׁיר
וּכ ָ
דוֹליםְ ,
ַוה' ִה ָכּה אוֹתוֹ ִבּ ְנ ָג ִעים ְגּ ִ
ֶאת ְ
אַב ָרם ָכּ ֵבד ְמאֹד
מּוּבא ַבּ ָכּתוּב )בראשית יג ,ב( " ְו ְ
אַב ָר ָהםַ ,כּ ָ
ַבּ ִמּ ְק ֶנה ַבּ ֶכּ ֶסף ַ
וּב ָזּ ָהב" ְו ַעֵיּן ָשׁם ְבּ ַר ִשּׁ"י ֶשׁ ַבּ ֲח ָז ָרתוֹ ָפּ ַרע
פוֹתיוְ ,ו ֵכן ָ
ֲה ָק ָ
יד"א' )נחל קדומים פ' וירא( ְבּ ֵשׁם ַר ֵבּנוּ
מוּבא ַבּ' ִח ָ
יעים ֶאת
ימ ְט ִר ָיּא ֶק ַמחְ .דּ ֶזה ַה ְזּ ַמן ֶשׁ ַמּ ְשׁ ִפּ ִ
ֶא ְפ ַר ִים ֶשׁ ֶפּ ַסח ְבּ ִג ַ
ַה ֶקּ ַמח ָל ָ
עוֹלםְ .וֵכן ְתִּפַלּת ַטל ֶשִׁמְּתַפְּלִלים ְבֶּפַסח ְמ ַד ֶבּ ֶרת ַעל
ימ ְט ִר ָיּא ָממוֹןְ .וֵכן ַהָכּתוּב ַהְמַדֵבּר ַעל ַחג
ַפְּרָנָסהְ ,ו ֵכן ַמ ָצּה ְבּ ִג ַ
ַהֶפַּסח )שמות יב ,יד( " ְוָהָיה ַהיּוֹם ַהֶזּה ָלֶכם ְל ִזָכּרוֹן ְוַחגֶֹתם
אֹתֹו" ס"ת ָממוֹ"ןְ ,וֵכן ַהָכּתוּב )שם כא( "וְּקחוּ ָלֶכם צֹאן
ְלִמְשְׁפּחֵֹת ֶ
יכם" ס"ת ָממוֹ"ן.
יציאַת ִמְצַר ִים,
ִנְרֶאה ְדָּלֵכן ה' ִצָוּה ֶאת ִמ ְצ ַות ְתּ ִפ ִלּין ִבּ ִ
יע ֶאת ַהַפְּרָנָסה
ִדְּכֵשׁם ֶשַׁחג ַהַמּצּוֹת הוּא ֶחֶסד ֶשַׁמְּשִׁפּ ַ
ינת ֶחֶסד,
ֶדֶּרְך ַהְגּבוּרוֹתָ ,כְּך ְתִּפִלּין ָשְׁרָשׁם ֵמאַָבּא ֶשׁהוּא ְבִּח ַ
יעים ֶאת
יז"ל )תפילין ח"א ע' צא( ,וַּמְשִׁפּ ִ
ַכּמּוָּבא ִבּפרע"ח ְלָהֲאִר ַ
ֶשַׁפע ַהַפְּרָנָסה ֶדֶּרְך ַהְגּבוּרוֹתִ ,כּ ְד ֵב ְ
אַרנוּ ַבּ ַמּ ֲא ָמר ' ַח ְשׁ ַמל
מוּבא
ימ ְט ִר ָיּא ְתּ ִפ ִלּיןְ .ו ֵכן ָ
ִצ ִצּית'ְ ,ו ֵכן " ַחג ַה ַמּצּוֹת ַה ֶזּה" ְבּ ִג ַ
ינת ִמ ְצ ַות ְתּ ִפ ִלּין,
ַבּ' ְשּׂ ַפת ֱא ֶמת' )ר"ה תרמ"ד( ֶשׁ ֶפּ ַסח הוּא ְבּ ִח ַ
רוֹע ַה ְנּ ָ
ינת ְז ַ
ְבּ ִח ַ
ילת ָקְרַבּן ֶפַּסח
טוּיהְ .וֵכן ִמְצַות ְתִּפִלּין וִּמְצַות ֲאִכ ַ

ִנ ֵ
שּׂוּאי ִי ְצ ָחק ְו ִר ְב ָקה )בראשית כד ,סה( " ַו ִתּ ַקּח ַה ָצּ ִעיף ַו ִתּ ְת ָכּס".

ֵהן ְשֵׁתּי ִמְצווֹת ֶשֵׁאין ְמַחְנִּכים ָבֶּהן ֶאת ַהְקַּטִנּים.

ִנ ְר ֶאה

ְדּ ָל ֵכן ָי ְצאוּ ְבּ ֵני ִי ְשׂ ָר ֵאל ִעם ָבּ ֵצק ַעל ִשׁ ְכ ָמם ְו ַכּ ְב ָיכוֹל
ַה ָבּ ֵצק ָה ָיה ַה ֶדּ ֶגל ֶשׁ ָלּ ֶהם ֶשׁ ִאתּוֹ ֻכּ ָלּם ָה ְלכוּ ְל ֵעין כֹּל,

ְל ַר ֵמּז ֶשׁ ְזּ ַמן ֶזה הוּא ְז ַמן ַה ָבּ ֵצק ְו ַה ַפּ ְר ָנ ָסהְ .ו ָל ֵכן ָה ָיה ָל ֶהם ֵנס
ֶשׁ ַה ָבּ ֵצק לֹא ֶה ְח ִמיץְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ֶזּה ַה ְזּ ַמן ֶשׁל ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ָבּ ֵצק
ִמ ַצּד ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ֶשׁ ֵאינוֹ ַמ ְח ִמיץְ .וֵכן ַהָכּתוּב )שמות יב ,לד( "ַו ִיָּשּׂא
ָהָעם ֶאת ְבֵּצקוֹ ֶטֶרם ֶיְחָמץ ִמְשֲׁארָֹתם ְצֻררֹת ְבִּשְׂמלָֹתם ַעל

שּׂוּאי ִי ְצ ָחק ְו ִר ְב ָקה ְמ ַס ְמּ ִלים ֶאת ַה ְשׁ ָפּ ַעת ִי ְצ ָחק ְל ִר ְב ָקה
ְדּ ִנ ֵ
ַה ַנּ ֲע ֵשׂית ֶדּ ֶר ְך ְבּ ִח ַ
יט"א,
יר ִני ָה ַרב ְר ָפ ֵאל ַמ ִגּיד ְשׁ ִל ָ
ינת ֶפּ ַסחְ .ו ֶה ִע ַ
ֶשׁ ִיּ ָתּ ֵכן ַגּם ֶשׁ ֶזּה ָה ָיה ִבּ ְת ַ
קוּפת ֶפּ ַסחְ ,דּ ָכתוּב

)בראשית כה ,ב(

אַר ָבּ ִעים ָשׁ ָנה ְבּ ַק ְחתּוֹ ֶאת ִר ְב ָקה"ְ ,ו ִאם
" ַו ְי ִהי ִי ְצ ָחק ֶבּן ְ
קוּפת ֶפּ ַסח ֶשׁ ִהיא
קוּפה זוָֹ ,ה ָיה ֶזה ִבּ ְת ַ
אַר ָבּ ִעים ִבּ ְת ָ
ָמ ְלאוּ לוֹ ְ
ְז ַמן ֵל ָדתוְֹ .ו ֵישׁ ְל ָה ִעיר ַעל ֶזה ֶשׁלֹּא ִמ ְס ַתּ ֵבּר ֶשׁ ֶזּה ָה ָיה ְבּ ֶפ ַסח
ַע ְצמוְֹ ,דּ ָ
מוּבא ְבּ ַר ִשּׁ"י )שם סז( ֶשׁ ַה ָבּ ֵצק ָתּ ַפח ִבּ ְז ַמן ֶזהְ ,ולֹא
אָכל ָח ֵמץ ְבּ ֶפ ַסח.
ִמ ְס ַתּ ֵבּר ֶשׁ ִיּ ְצ ָחק ַ

ְו ֵכן

מּוּבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ
יסן ַכּ ָ
ֲע ֵק ַדת ִי ְצ ָחק ָה ְי ָתה ְבּחֹ ֶדשׁ ִנ ָ

)שמו"ר

יך ַל ֲעשׂוֹת
ירה ֶשׁ ָצּ ִר ְ
טו ,יא( ַדּ ֲע ֵק ַדת ִי ְצ ָחק ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ַה ְקּ ִשׁ ָ
בוֹדת ה'ִ ,כּ ְד ֵב ְ
ְל ִב ְר ַכּת ִי ְצ ָחק ֶשׁ ִיּ ְה ֶיה ַל ֲע ַ
אַרנוּ ַבּ ַמּ ֲא ָמר ' ַח ְשׁ ַמל
ירה
יך ַל ֲעשׂוֹת ְק ִשׁ ָ
יע ִבּ ְר ָכתוֹ ָצ ִר ְ
וּב ְז ַמן ֶזה ֶשׁ ִיּ ְצ ָחק ַמ ְשׁ ִפּ ַ
ִצ ִצּית'ִ .
זוֹ.

אָחי ָך ְבּ ִמ ְר ָמה",
ָמ ִצינוּ ְבּ ִמ ְד ָרשׁ ְפּ ִליאָה )אות קסז( " ָבּא ִ
ְבּ ָח ְכ ַמת ָ
יקוֹמן
הוֹציא לוֹ ֲא ִפ ָ
תּוֹרתוֹ " ַו ִיּ ַקּח ִבּ ְר ָכ ֶת ָך " ִ
יון ֶשׁ ִבּ ְר ַכּת ִי ְצ ָחק
ְו ֶה ְראָה לוִֹ .נ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ַעל ִפּי ְדּ ָב ֵרינוּ ְדּ ֵכ ָ
בוֹדת ֵליל ַה ֵסּ ֶדר ַמ ְמ ִשׁ ָ
שׁוּרה ִעם ַחג ַה ֶפּ ַסחֲ ,ע ַ
ְק ָ
יכה ְבּ ָר ָכה זוֹ.
וּג ַמר ַה ַה ְמ ָשׁ ָכה הוּא ְבּ ִמ ְצּ ַות ֲא ִפ ָ
ְ
יקוֹמן ֶשׁ ִהיא ְגּ ַמר ַה ֵסּ ֶדר.
יקוֹמןֶ ,שׁ ַיּ ֲעקֹב
ְו ִי ְצ ָחק ָר ַמז ְל ֵע ָשׂו ָבּ ֶזה ֶשׁ ֶה ְראָה לוֹ ֶאת ָה ֲא ִפ ָ
הוֹתיר לוֹ ְכּלוּם.
ָל ַקח ֶאת ָכּל ַה ְבּ ָר ָכה ְולֹא ִ
יציאַת
מוּבא ַבּ' ַה ָגּ ָדה ֶשׁל ֶפּ ַסח' ִמ ְצ ָוה ָע ֵלינוּ ְל ַס ֵפּר ִבּ ִ
ָ
יציאַת ִמ ְצ ַר ִים ֲה ֵרי ֶזה
ִמ ְצ ַר ִים ְו ָכל ַה ַמּ ְר ֶבּה ְל ַס ֵפּר ִבּ ִ
אַרנוּ ַבּ ַמּ ֲא ָמר ' ָה ִאסּוּר ִל ְמנוֹת ֶאת ְבּ ֵני ִי ְשׂ ָר ֵאל'
ְמ ֻשׁ ָבּחֵ .בּ ְ
ינת ִמ ְס ָפּר ֶשׁבּוֹ ָכּל ָדּ ָבר הוּא ֻמ ְג ָבּל
עוֹלם ַה ֶטּ ַבע הוּא ְבּ ִח ַ
ֶשׁ ַ
וּמה ֶשּׁ ֵמּ ַעל ַה ֶטּ ַבע ַשׁ ָיּ ְך ַל ַמּ ֲע ֶר ֶכת
ְכּמוֹ ִמ ְס ָפּר ֶשׁ ֵיּשׁ לוֹ ִק ְצ ָבהַ .
ֶשׁ ֵמּ ַעל ַה ִמּ ְס ָפּרִ .נ ְר ֶאה ְדּ ִספּוּר ַהְמ ֻל ָבּשׁ ַבּ ֶטּ ַבע הוּא ִמ ְלּשׁוֹן
יּוּכל ְל ִה ְת ַק ֵבּל ַגּם
ִמ ְס ָפּרְ ,דּ ִספּוּר ְמ ָפ ֵרט ֶאת ַה ָדּ ָבר ְבּאֹ ֶפן ֶשׁ ַ
מוֹריד ֵשׂ ֶכל ַנ ֲע ֶלה ְל ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ֶטּ ַבע
ִ
ְבּ ִשׂ ְכלוֹ ֶשׁל ָק ָטןְ ,והוּא
ְו ַה ִמּ ְס ָפּרֶ ,שׁ ִיּ ְת ַק ֵבּל ְל ַמ ָטּהִ .נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ְבּ ֵליל ֶפּ ַסח ֵישׁ ִמ ְצ ָוה
ְמיֻ ֶח ֶדת ֶשׁל ִספּוּר ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים ְו ֵכן ִמ ְצ ָוה ְמיֻ ֶח ֶדת ֶשׁל
יקה
" ְו ִה ַגּ ְד ָתּ ְל ִב ְנ ָך " ֶשׁ ִיּ ְת ַק ֵבּל ְבּ ִשׂ ְכלוֹ ֶשׁל ָק ָטןְ ,ולֹא ַמ ְס ִפּ ָ
ירת ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים ְכּמוֹ ְבּ ָכל ַה ָשּׁ ָנהִ .דּ ְכ ֵשׁם ֶשׁ ַה ְנ ָה ַגת
ְז ִכ ַ
ַה ָקּ ָבּ"ה ְבּ ַל ְי ָלה ֶזה ְל ַח ֵלּק ָמזוֹן ְל ָכל ְבּ ִר ָיּהֶ ,שׁ ֶזּה ַנ ֲע ֶשׂה ֶדּ ֶר ְך
בוּרה ַה ְמ ַצ ְמ ֶצ ֶמת ֶאת ָהאוֹר ֵאין סוֹף ְבּ ִצ ְמצוּם ָגּדוֹל
ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ
ינה
אוֹתהּ ְבּ ִח ָ
ְמאֹד ֶשׁ ַיּ ֲהפֹ ְך ְל ַג ְשׁ ִמיָ ,כּ ְך ְפּ ֻע ַלּת ַה ִסּפּוּר ִהיא ְבּ ָ
ֶשׁ ְמּ ַצ ְמ ֵצם ַה ֵשּׂ ֶכל ְבּאֹ ֶפן ֶשׁ ִיּ ְת ַק ֵבּל ְבּ ִשׂ ְכלוֹ ֶשׁל ָק ָטןְ .ו ָד ָבר ֶזה

עוֹרר ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע ֶשׁל ֵליל ֶפּ ַסחְ .ו ָל ֵכן ָהיוּ ְמ ַס ְפּ ִרים ָכּל ַה ַלּ ְי ָלה
ְמ ֵ

ִנְרֶאה

ְכּ ֵדי ְל ַה ְמ ִשׁ ְ
יך ַה ֶשּׁ ַפע ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ָכּל ַה ַלּ ְי ָלהְ ,כִּפי ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ ְל ֵעיל

ילה אוֹר ְלאְַרָבָּעה ָעָשׂר
ְדָּלֵכן ַמֶסֶּכת ְפָּסִחים ַמְתִח ָ
בּוְֹדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ ְוַהסּוְּגָיא ָהִראשׁוָֹנה ִבְּפָּסִחים ָדָּנה

ֵמַה ְגּ ָמ' ֶשַׁהָקָּבּ"ה יוֵֹשׁב וְּמַחֵלּק ְמזוֹנוֹת ָכּל ַה ַלּ ְי ָלהְ .וֵכן מוָּבא

דּוּע ַהִמְּשָׁנה קוֵֹראת ָלַלְּיָלה ְבֵּשׁם אוֹרְ ,דֵּישׁ ָכּאן ֶרֶמז ֶשַׁהסּוֹד ֶשׁל
ַמ ַ

ְבּ'ַשַׁער ַהַכָּוּנוֹת' ְלָהֲאִרַיז"ל )פסח ח"ב ע' קסב( ִעְנַין ֵליל ֶפַּסח הוּא
ְבּסוֹד ַהמּוִֹחין ְדַּקְטנוּת ,וְּמבֹאָר ִלְדָבֵרינוּ ְדּ ַה ַהְשָׁפּעוֹת ֶשׁל ַלְיָלה

ֶפַּסח הוּא ָהאוֹר ֶשׁבּוֵֹקַע ִמתּוְֹך ַהַלְּיָלה ֶשְׁמַּסֵמּל ֶאת ִמַדּת ַהְגּבוָּרה,
ינת ַהֶחֶסד ֶשַׁבְּגּבוָּרהְ .וֵכן ָשַׁמְעִתּי ְבֵּשׁם ָהרה"ג ַהמְֻּקָבּל ר'
ְבִּח ַ

ינת מוִֹחין ְדַּקְטנוּת.
ֶזה ַשָׁיּכוֹת ִלְבִח ַ

יט"א ֶשֶׁפַּס"ח ר"ת ג' ְשׁמוֹת ַהַפְּרָנָסה ַהיוְֹצִאים
ְבָּנָיהוּ ְשׁמוֵּאִלי ְשִׁל ָ

יתי
ָרִא ִ

אנז זצוק"ל ַמדּוַּע ְשׁמוֹ ֶשׁל
קוְּשָׁיא ְבֵּשׁם ָהאְַדמוֹ"ר ִמַצּ ְ

יך" פא"י ,סא"ל חת"ך.
ֵמַהָכּתוּב "פּוֵֹתַח ֶאת ָיֶד ָ

ֶ
יח ֵמֵאת ה' ִלְגאֹל ֶאת ִיְשָׂרֵאל ,לֹא
משׁה ַרֵבּנוּ ֶשָׁהָיה ַהָשִּׁל ַ

ִנ ְר ֶאה

אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ָמן
ֻמ ְז ָכּר ַבּ' ַה ָגּ ָדה ֶשׁל ֶפּ ַסח' ֲאִפלּוּ ַפַּעם אַַחתֵ .בּ ְ

עוֹס ִקים ְבּ ִנ ָקּיוֹן ְדּ ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ'
ְדּ ָל ֵכן ְבּ ֶע ֶרב ֶפּ ַסח ְ

)פסחים

אָך ַה ְמ ֻמ ֶנּה ַעל ַה ַפּ ְר ָנ ָסה ִנ ְק ָרא ָנ ִקיד,
קיאֶ (:שׁ ַה ַמּ ְל ְ

ִבּ ְזכוּת ֶ
משׁה' ֶשׁ ַהָמּן ָה ָיה ִבּ ְזכוּת מֹ ֶשׁהְ .דּ ֶזה ָה ָיה ִנ ְצ ָר ְך ְל ַת ְפ ִקידוֹ

אָך ַה ְמ ֻמ ֶנּה ַעל ָה ֲע ִניּוּת ִנ ְק ָרא ָנ ָבל.
ְו ַה ַמּ ְל ְ

תּוֹרה
ֶשׁל מֹ ֶשׁה ָבּ ָ
עוֹלם ָה ָיה ַק ָבּ ַלת ַה ָ
עוֹלםְ ,דּמֹ ֶשׁה ִע ַקּר ַתּ ְפ ִקידוֹ ָבּ ָ

רוֹצה ִל ְכלוּ ְך ֶשׁ ְיּהוּ
יכ ְך ֵאינוֹ ֶ
ָנ ִקיד ְשׁ ֵמיהְּ ,לשׁוֹן ְנ ִקיּוּתְ ,ל ִפ ָ
רוּרין ִנ ְשׁ ָל ִכין ִל ָדּ ֵרס ָבּ ֶר ֶגלָ ,נ ָבל ְשׁ ֵמיהְּ ,לשׁוֹן ִל ְכלוּ ְך ְ .ו ֵכן
ֵפּ ִ
יּוּתא ָנ ִביל ְשׁ ֵמיהּ,
מוּבא ְבּ ַר ִשּׁ"י )שבת סב :ד"ה לידי( ָשׂ ָרא ַד ֲע ִנ ָ
ָ
רוֹאים ֶשׁ ַה ִנּ ָקּיוֹן ֵמ ִביא
אוֹהב ְמקוֹם ִמאוּסִ .
ְו ָנ ִביל ָק ֵרי ֵליהְּ ,ו ֵ
יון ֶשׁחֹ ֶדשׁ ֶזה הוּא ַה ְזּ ַמן ֶשׁל ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ַפּ ְר ָנ ָסה,
ַפּ ְר ָנ ָסהְ ,ו ֵכ ָ
עוֹס ִקים בּוֹ ְבּ ִנ ָקּיוֹןַ .עֵיּן ְבֵּפרוּשׁ ָהרֹא"שׁ )נדרים נוֶ (.שׁ ָהיוּ
ְ
ְמ ִכ ִינים ַבּ ַבּ ִית ִמ ָטּה ֻמ ַצּ ַעת ִל ְנ ִקיּוּת ִכּ ְס ֻג ָלּה ְל ַפ ְר ָנ ָסה.
ְוֵכן ָמִצינוּ ַבִּמְּדָרשׁ )משנת ר"א יז( ֶשַׁהִנָּקּיוֹן הוּא ֵסֶמל ֶשׁל ְק ֻד ָשּׁה,
ידְך ָמִצינוּ ַבּזַֹּהר
וְּבָמקוֹם ֶשֵׁישׁ ְק ֻד ָשּׁה ֵישׁ ֶשַׁפע וְּבָרָכה .וֵּמִא ָ
מוּבא ְבּ ֵפרוּשׁ
)וישב קצֶ (:שַׁהִסְּטָרא אְַחָרא ִנְקָרא ִלְכלוְּךְ .ו ֵכן ָ
אוֹתיּוֹת כלכל הוּא
ִ
פּוּך
ַה ַשּׁ" ְך ַעל ַהתּוָֹרה )ריש פ' לך לך( ֶשׁ ִה ְ
וּל ַפ ְר ָנ ָסה.
זוֹכים ְל ַכ ְל ָכּ ָלה ְ
לוּך ִ
ירים ַה ִלּ ְכ ְ
לכלךְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ִאם ְמ ִס ִ
בוּרה ְדּ ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ַפּ ְר ָנ ָסה
ימ ְט ִר ָיּא ְגּ ָ
ִנ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ִנ ָקּיוֹן ְבּ ִג ַ
אוֹהב ִנ ָקּיוֹןְ .ו ֵכן
אָך ֶשׁ ֵ
בוּרה ֶדּ ֶר ְך ַה ַמּ ְל ְ
ָבּאָה ִמ ַצּד ַה ְגּ ָ
ַה ָכּתוּב ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר ַעל ִי ְצ ָחק ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ
בוּרה ְכּ ֶשׁ ָבּא
אלֹ ִהים" )בראשית כז,
ָל ֵתת ֶאת ִבּ ְר ַכּת ַה ַפּ ְר ָנ ָסה ֶשׁל " ְו ִי ֶתּן ְל ָך ָה ֱ
יניו" ס"ת ִנ ָקּיוֹ"ןְ ,ו ָכתוּב ֶזה
א( " ַו ְי ִהי ִכּי ָז ֵקן ִי ְצ ָחק ַו ִתּ ְכ ֶהיָן ֵע ָ
אַדּיר
מּוּבא ְבֵּסֶפר ' ִ
בוּרה ֶשׁל ִי ְצ ָחקַ ,כּ ָ
ְמ ַס ֵמּל ֶאת ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ
ין" ְמ ַר ֵמּז ַעל ָיד
ַבּ ָמּרוֹם' ָל ַר ְמ ַח"ל )ד"ה עינוי דרישא( ֶשׁ" ַו ִתּ ְכ ֶה ָ
הוֹסיף
בוּרהְ .ו ִ
ֵכּ ָההֶ ,שׁ ִהיא ָיד ְשׂמֹאל ַה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ
אך זצוק"ל ֶשׁ ַגּם ַק ִין ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת
אַי ְז ְנ ָבּ ְ
ישׁל ְ
מו"ר הרה"צ ר' ִפ ְ
יט"א
אוֹתיּוֹת ָנ ִקיְ ,והוִֹסיף ָחָכם ֶאָחד ְשִׁל ָ
ִ
בוּרה
ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ
ֶשִׁנָּקּיוֹן ַנֲעָשׂה ְבֶּדֶרְך ְכָּלל ַעל ְיֵדי ָנִשׁים ַהַשָּׁיּכוֹת ְל ִמ ַדּת
בוּרה.
ַה ְגּ ָ
ִנ ְר ֶאה ְדּ ַה ָלּשׁוֹן ִק ְנ ָין הוּא ִמ ְלּשׁוֹן ִנ ָקּיוֹןְ ,דּ ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ַפּ ְר ָנ ָסה
וּמ ָתּן ַה ַנּ ֲע ֶשׂה ַעל ְיֵדי ִק ְנ ָי ִניםְ ,ו ִק ְנ ָין
ָבּאָה ֶדּ ֶר ְך ַמ ָשּׂא ַ
הוּא ֵח ֶלק ִמ ִצּנּוֹר ַה ַפּ ְר ָנ ָסה ֶשׁ ִנּ ְק ָרא ִנ ָקּיוֹןְ ,וָלֵכן ָצִרְיך ְנִקיּוּת
ַכַּפּ ִים ְבַּמָשּׂא וַּמָתּן.
ָמ ִצינוּ ַבְּגָּמ' )פסחים ז (.שוֵּקי ְירוָּשַׁלִים ֲעשׂוִּין ְלִהְתַכֵּבּד ְבָּכל
יוֹםִ .נְרֶאה ְדָּלֵכן ִהְקִפּידוּ ַעל ִנָקּיוֹן ִבּירוָּשַׁל ִים ְדּ ָמ ִצינוּ
רוּשׁ ַל ִים ִהיא ִמְלשׁוֹן ִיְראָה ַהְמַּסֶמֶּלת ֶאת
ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר נו ,י( ֶשׁ ְיּ ָ

וּנ ִת ָ
תּוֹרה
וּכ ֵדי ֶשׁ ְבּ ֵני ִי ְשׂ ָר ֵאל ִי ְהיוּ ְכּ ִלי ְל ַק ֵבּל ֶאת ַה ָ
ינ ָתהּ ְל ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,
ְ
אָכלוּ
ָכּ ָראוּיֻ ,ה ְצ ְרכוּ ִל ְהיוֹת ְמֻז ָכּ ִכים ִמן ַה ָח ְמ ִריּוּת ְו ַה ַגּ ְשׁ ִמיּוּתְ ,ו ָל ֵכן ְ
ָ
ָמןֶ ,שׁהוּא ָמזוֹן
רוּח ִניֶ ,שׁ ֵאינוֹ ְמ ַג ֵשּׁם ֶאת ַהגּוּףְ .ל ֻע ַמּת ְשׁאָר
יעים ָל ָ
וּמ ְפ ִר ִ
ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים ֶשׁ ֵהם ְמ ַג ְשּׁ ִמים ֶאת ַהגּוּף ַ
תּוֹרה.
אָדם ִל ְלמֹד ָ

אוּכל
ְוּכ ֶשׁ ְבּ ֵני ִי ְשׂ ָר ֵאל ִה ְתאַוּוּ ְל ָב ָשׂרָ ,כּתוּב )במדבר יא ,יד( "לֹא ַ
אָנֹ ִכי ְל ַב ִדּי ָל ֵשׂאת ֶאת ָכּל ָה ָעם ַה ֶזּהִ ,כּי ָכ ֵבד ִמ ֶמּ ִנּיְ ,ו ִאם
ָכּ ָכה ְ
יני ָך ,
אתי ֵחן ְבּ ֵע ֶ
אַתּ עֹ ֶשׂה ִלּיָ ,ה ְר ֵג ִני ָנא ָהרֹגִ ,אם ָמ ָצ ִ
עוֹלם ָל ָמּה
ידי ָבּ ָ
ְואַל ֶא ְר ֶאה ְבּ ָר ָע ִתי"ְ ,דּ ִאם ֵא ִיני ָיכוֹל ַל ֲעשׂוֹת ַתּ ְפ ִק ִ
יטת מֹ ֶשׁה
יעת ַה ְפ ָרעוֹת' ֶשׁ ִשּׁ ַ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַה ֵצּל ְמ ִנ ַ
ִלי ַח ִיּיםְ .וֵכן ֵבּ ְ
יכים ְלשׁוּם ָדּ ָברֲ ,א ִפלּוּ לֹא ְל ַב ִית,
ינם ְצ ִר ִ
ָה ְי ָתה ֶשׁ ָהאָרוֹן ְו ַה ֵכּ ִלים ֵא ָ
ְוֵישׁ ָל ֶהם ְיכֹ ֶלת ִקיּוּם ִמ ַצּד ַע ְצ ָמםִ ,דּ ְכמוֹ ֶשׁמֹּ ֶשׁה ְבּ ַע ְצמוֹ ֶשׁ ָה ָיה ֻכּלּוֹ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ֶל ֶחם לֹא
ָ
תּוֹרהָ ,פּ ַרשׁ ִמן ָה ִא ָשּׁהֵ ,בּיתוֹ זוֹ ִא ְשׁתּוְֹ ,ו ֵכן ְ
וּמ ִים לֹא ָשׁ ָתהָ ,
אָכל ַ
ַ
וּפ ַרשׁ ִמן ַה ַגּ ְשׁ ִמיּוּתָ ,כּ ְך ָח ַשׁב מֹ ֶשׁה ֶשׁ ָהאָרוֹן
יכים ִל ְכלוּם ִמ ַצּד ַע ְצ ָמם,
ינם ְצ ִר ִ
ְו ַהלּוּחוֹת ֶשׁבּוְֹ ,ו ֵכן ְשׁאָר ַה ֵכּ ִליםֵ ,א ָ
ְו ָכל ַה ִחיּוּב ַל ֲעשׂוֹת ַבּ ִית ֶזה ִמשּׁוּם ִצוּוּי ה'ִ ,אם ֵכּן ַנ ֲע ֶשׂה קֹ ֶדם ֶאת
שׁוּבים ֵ
ַה ְדּ ָב ִרים ַה ֲח ִ
אַחר ָכְּך ַנ ֲע ֶשׂה ֶאת
יוֹתרֶ ,שׁ ֵהם ַה ֵכּ ִליםְ ,ו ַ
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ֶשׁהוּא ַה ַבּ ִית ֶשׁל ַה ֵכּ ִליםְ .וֵכן ַבּ' ַה ָגּ ָדה ֶשׁל ֶפּ ַסח' לֹא
משׁהְ ,דִּספּוּר ְיִציאַת ִמְצַרִים הוּא ְלַהְמִשׁ ְ
ירים ֶאת ֶ
ַמ ְזִכּ ִ
יך ֶאת
יטת ֶ
ַה ַגּ ְשׁ ִמיּוּת ָלעוָֹלםְ ,וִשׁ ַ
משׁה ָהְיָתה ֶשֵׁאין צֶֹרְך ְבּ ַג ְשׁ ִמיּוּת.

ְו ֵכן

יסן הוּא ִמ ְלּשׁוֹן ֵנסְ ,ו ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ַפּ ְר ָנ ָסה אַף ַעל ִפּי
חֹ ֶדשׁ ִנ ָ
ינת ֵנס
תוֹך ַה ֶטּ ַבע ִהיא ָבּאָה ֶדּ ֶר ְך ְבּ ִח ַ
יוֹר ֶדת ְל ְ
ֶשׁ ִהיא ֶ

וּכ ִפי
ַה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ָדּ ָבר ֶשׁהוּא ֵמ ַעל ַה ֶטּ ַבע ֶשׁיּוֵֹרד ְלתוְֹך ַהֶטַּבעְ .
רוֹאים ֶשׁ ִ
ֶשׁ ִ
אוֹתיּוֹת ֵנס ִנ ְמ ָצאוֹת ְבּ ֶא ְמ ַצע ַה ִמּ ָלּה ַפּ ְר ָנ ָסה,
ְוִנְכָנסוֹת ְבּתוְֹך אוִֹתיּוֹת ָפָּרה ַהְמַּסֶמֶּלת ֶאת עוַֹלם ַהֶטַּבע
יסן ֶזה ְז ַמן ֶשׁל ִה ְת ַח ְדּשׁוּת ַה ַמּ ְלכוּת
ַהַבֲּהִמיְ .ו ֵכן חֹ ֶדשׁ ִנ ָ
ֶשׁ ַמּ ְשׁ ִפּ ָ
אַרנוּ ַבּ ַמּ ֲא ָמר ' ַה ֻשּׁ ְל ָחן ֶפּה'.
יעה ֶאת ַה ַפּ ְר ָנ ָסהְ ,כּ ִפי ֶשׁ ֵבּ ְ

ְוהוִֹסיף

ָחָכם ֶאָחד ְשִׁל ָ
יט"א ֶשָׁהאוִֹתיּוֹת ֵנס ִנְכָנסוֹת ְבּתוְֹך
אוִֹתיּוֹת פר' ה' ְלַרֵמּז ֶשַׁהְשָׁפָּעה זוֹ ִהיא ֵנס ֶשׁפּוֵֹעל ֶדֶּרְך

יז"ל
ַהפ"ר ִדִּיניםְ ,וה' ְגּבוּרוֹתְ .וֵכן מוָּבא ִבּ'ְמבוֹא ְשָׁעִרים' ְלָהֲאִר ַ
)ע' קנה( ֶשׁפ"ר ִדִּינים ִמְתַחְלִּקים ְלה' ְגּבוּרוֹת ָכּל ֶאָחד ְכִּמְנַין ז"ן
יעים ֶאת ַהְשָׁפַּעת ַהַפְּרָנָסה.
עה"כְ ,ורוִֹאים ֶשׁפ"ר ִדִּינים ַמְשִׁפּ ִ

וְּמָבֵאר ַרִשּׁ"י )ד"ה נקיד(

ימ ְט ִר ָיּא ִנָקּיוֹןְ .וֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ
ִמ ַדּת ַה ְגּבוּ ָרה ְו ִיְראָה ְבּ ִג ַ

)ב"ר

בוּרה.
מג ,ו( ֶשׁ ְיּרוָּשַׁל ִים ִנְקֵראת ֶצֶדק ַהְמַּסֵמּל ֶאת ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ

ָכּתוּב

)תהילים כו ,ו( " ֶא ְר ַחץ ְבּ ִנ ָקּיוֹן ַכּ ָפּי"ִ .נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ָכּתוּב

ַה ִמּ ָלּה ִנ ָקּיוֹן ִבּ ְנ ִקיּוּת ַה ָיּ ַד ִיםְ ,דּ ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ'

)שבת סב(:

ידי ֲע ִניּוּת וכו' ְמ ַז ְל ֵזל
אָדם ִל ֵ
יאין ֶאת ָה ָ
ְשׁלֹ ָשׁה ְדּ ָב ִרים ְמ ִב ִ
שׁוּשׁן סוֹדוֹת' )אות קמב( ֶשַׁעל
מוּבא ְבּ ֵס ֶפר ' ַ
ילת ָי ַד ִיםְ .ו ֵכן ָ
ִבּ ְנ ִט ַ
יון
ידי ֲע ִניּוּתְ .ו ֵכ ָ
ילת ָי ַד ִים ר"ת ָע ִנ"יְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ֶזּה מוֹ ִציא ִמ ֵ
ְנ ִט ַ
אַך ַה ַפּ ְר ָנ ָסה ִנ ְק ָרא ִנ ָקּיוֹןָ ,ל ֵכן ָכּתוּב " ֶא ְר ַחץ ְבּ ִנ ָקּיוֹן ַכּ ָפּי",
ֶשׁ ַמּ ְל ְ
ְל ַר ֵמּז ֶשׁ ְנּ ִט ַ
ילת ַה ָיּ ַד ִים ְמ ִביאָה ִנ ָקּיוֹן ֶשׁ ֵמּ ִביא ַפּ ְר ָנ ָסה.
ְועוֹד ִנ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ָכּתוּב ַה ִמּ ָלּה ִנ ָקּיוֹן ַבּ ָכּתוּב ַעל ְנ ִקיּוּת
ינת ָיד,
ַה ָיּ ַד ִים ַדּ ְו ָקאְ ,דּ ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ַפּ ְר ָנ ָסה ָבּאָה ִמ ְבּ ִח ַ
יע ְל ָכל
וּמ ְשׂ ִבּ ַ
פּוֹת ַח ֶאת ָי ֶד ָך ַ
ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )תהילים קמה ,טז( " ֵ
נּוֹט ִלים ָי ַד ִים
וּכ ֶשׁ ְ
אַרנוּ ַבּ ַמּ ֲא ָמר ' ַח ְשׁ ַמל אוֹת'ְ ,
ַחי ָרצוֹן"ִ .כּ ְד ֵב ְ
רוּח ִניּוֹת
ינת ַה ָיּ ַד ִים ָה ָ
יכים ֶאת ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ִנּ ָקּיוֹן ִל ְב ִח ַ
ַמ ְמ ִשׁ ִ
יחה,
ילה ִהיא ִמְלּשׁוֹן ְלִק ָ
יע ַה ַפּ ְר ָנ ָסה ִמ ָשּׁםְ .וֵכן ְנִט ָ
ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
וּכ ֶשׁ ְ
ְ
נּוֹט ִלים ָי ַד ִים לוְֹקִחים ֶשַׁפע ֵמַהָיַּד ִים ָהֶעְליוֹנוֹתְ .וֵכן מוָּבא
ְבּ'ִסדּוּר ָהַרַשּׁ"שׁ' ְלַכֵוּן ִבְּנִט ַ
יך ֶשַׁפע ֶשׁל ְפּסוֵּקי
ילת ָיַד ִים ְלַהְמִשׁ ְ
ינת ָיַד ִים ,וְּפסוֵּקי ' ְו ִיֵתּן
' ְו ִיֵתּן ְלָך' ְבָּכל ָהעוָֹלמוֹת ַה ִנְּרָמ ִזים ִבְּבִח ַ
ְלָך' ְמַדְבִּרים ַעל ַהְשָׁפַּעת ַהַפְּרָנָסה ִמַצּד ַה ְגּבוָּרה ֶשׁל ִיְצָחקְ .וֵכן
מוָּבא ְבּ'ַשׁ ַער ַה ַכּ ָוּנוֹת' ְל ָה ֲא ִר ַיז"ל )ברכת השחר ח"א ז( ָצ ִרי ְך ִל ְפשׁוֹט
רוֹצה ְל ַק ֵבּל ָבּ ֶהם ֵא ֶ
ַכּפּוֹת ַה ָיּ ַד ִים ְכּ ִמי ֶשׁ ֶ
יזה ָדּ ָברְ .וֵכן מוָּבא
יהּ ָיָדיו
יך ְלַהְגִבּ ַ
ְבֵּסֶפר 'תּוַֹרת ָהעוָֹלה' ָלרמ"א )פי"ד( ֶשָׁצִּר ְ
ִבְּנִט ַ
ילת ָיַד ִים ְלַרֵמּז ַעל ַקָבַּלת ַהֶשַּׁפע ִמְלַּמְעָלה.
יוֹסיף ִלטֹּל ְבּ ֶשׁ ַפע ַדּ ֲא ַמר ַרב ִח ְס ָדּא
מוּבא ַבּ'טּוּר' )או"ח קנח( ִ
ָ
יהבוּ ִלי ְמ ָלא ָח ְפ ָנ ִאי
ֲא ָנא ְמ ַשׁאי ְמ ָלא ָח ְפ ָנ ִאי ַמ ָיּאִ ,ו ֲ
ִט ָ
יון ִדּ ְמ ָב ֵר ְך קֹ ֶדם ַה ִנּגּוּב ָה ֵוי ַשׁ ִפּיר קֹ ֶדם
יבוּתא וכו'ֵ ,כּ ָ
רוֹאים ֶשׁ ֵיּשׁ ִע ְנ ָין ִל ְשׁפֹּ ְך
ַל ֲע ִשׂ ָיּ ָתן ֶשׁ ַגּם ִנגּוּב הוּא ִמן ַה ִמּ ְצ ָוהִ .
עוֹרר ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע ֶשׁ ָבּא ִמ ְפּ ֻע ָלּה זוְֹ .ו ֵכן
ַמ ִים ְבּ ֶשׁ ַפעְ ,כּ ֵדי ְל ֵ
רוֹאים ֶשׁ ַה ִנּגּוּב הוּא ֵח ֶלק ֵמ ַה ְנּ ִט ָ
ילה הוּא
ילהְ ,דּ ִע ַקּר ַה ְנּ ִט ָ
ִ
ַה ִנּ ָקּיוֹן ֶשׁ ַנּ ֲע ֶשׂה ַעל ְיֵדי ַה ִנּגּוּב.
ילה ַמאי
ילת ָי ַד ִים קֹ ֶדם ֲא ִכ ָ
ָמ ִצינוּ ְבּזֹ ַהר ָח ָדשׁ )רות קהְ (:נ ִט ַ
ונא
יצ ְטּ ִרי ְך ְנ ִקיּוּת ְכּ ַג ָוּ ָ
ילה ִא ְ
ַט ֲע ָמאְ ,בּ ִגין ַדּ ֲא ִכ ָ
ְדּ ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשּׁ ֵרת ִדּ ְל ֵע ָ
חוּטי ַה ַח ְשׁ ַמל'
אַרנוּ ַבּ ַמּ ֲא ָמר ' ֵ
ילּאֵ .בּ ְ

אָכיםִ .נ ְר ֶאה
עוֹלם ָבּאָה ֶדּ ֶר ְך ַה ַמּ ְל ִ
ֶשׁ ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ַפּ ְר ָנ ָסה ָל ָ
אָדם ְל ַמ ְל ֲא ֵכי
ילת ָי ַד ִים ְמ ַק ֶשּׁ ֶרת ֶאת ָה ָ
ְדּ ַהזֹּ ַהר ְמ ַר ֵמּז ֶשׁ ְנּ ִט ַ
ינת ִנָקּיוֹן.
יעים ֶאת ַהַפְּרָנָסה ֶשֵׁהם ִבְּבִח ַ
ַה ָשּׁ ֵרתֶ ,שַׁמְּשִׁפּ ִ

מוָּבא

יז"ל
ָבּ'ֵעץ ַח ִיּים' ְלַהֲאִר ַ

)שער לא ח"ב ע' קיג(

ילת
ֶשְׁנִּט ַ

ילת ָיַדִים
ָיַדִים ִהיא ִמְלּשׁוֹן "ַוְיַנְטֵלם ַו ְיַנְשֵׂאם"ִ ,דְּנִט ַ
יכם קֶֹדשׁ",
ַמֲעָלה ֶאת ַהָיַּדִים ְלַדְרָגּה ְגּבוָֹההִ ,בְּבִחַינת "ְשׂאוּ ְיֵד ֶ
וּמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )משנת ר"א יז( ֶשַׁהִנָּקּיוֹן הוּא ֵסֶמל ֶשׁל ְק ֻד ָשּׁה,
ָ

וְּבָמקוֹם ֶשֵׁישׁ ְק ֻד ָשּׁה ֵישׁ ֶשַׁפע וְּבָרָכהְ .ו ֵכן ִנ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ַמה
נוֹט ִלים ְי ֵדי ַהכֹּ ֲה ִנים.
ְ
ֶשּׁ ָמּ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )נשא קמוֶ (:שׁ ַה ְל ִו ִיּם
בוּרה.
וּפ ֻע ַלּת ַה ִנּ ָקּיוֹן ַשׁ ֶיּ ֶכת ַל ְגּ ָ
בוּרה ְ
ינת ְגּ ָ
ִדּ ְל ִו ִיּים ֵהם ְבּ ִח ַ

יכין גּוּף ָנ ִקי
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )שבת מט (.א"ר ַי ַנּאי ְתּ ִפ ִלּין ְצ ִר ִ
אָמר ֶשׁלֹּא
אַבּ ֵיי ַ
ישׁע ַבּ ַעל ְכּ ָנ ַפ ִיםַ ,מאי ִהיא ָ
ֶכּ ֱא ִל ָ
אַרנוּ ַבּ ַמּ ֲא ָמר ' ַח ְשׁ ַמל
ישׁן ָבּ ֶהןֵ .בּ ְ
ָי ִפ ַ
אָמר ֶשׁלֹּא ִי ַ
יח ָבּ ֶהן ָר ָבא ַ
אָדםִ .נ ְר ֶאה
יעים ֶאת ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ַפּ ְר ָנ ָסה ָל ָ
ִצ ִצּית' ֶשׁ ְתּ ִפ ִלּין ַמ ְשׁ ִפּ ִ
יוֹתר ִמ ַמּה
ְדּ ָל ֵכן ִה ְק ִפּידוּ ַבּ ְתּ ִפ ִלּין ַעל ִע ְנ ַין ַה ְנּ ִקיּוּת ִבּ ְמיֻ ָחדֵ ,
קוֹדם
ֵ
ֶשּׁ ִה ְק ִפּידוּ ְבּ ֶזה ִבּ ְשׁאָר ִמ ְצווֹתְ .דּ ִנ ָקּיוֹן הוּא ְתּ ַנאי
יע ֶאת
כוֹלים ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
ינם ְי ִ
וּת ִפ ִלּין ְבּגוּף ֶשׁ ֵאינוֹ ָנ ִקי ֵא ָ
ַל ַפּ ְר ָנ ָסהְ ,
ישׁע ַבּ ַעל ְכּ ָנ ַפ ִים
ירה ֶאת ֱא ִל ָ
אָדםְ .ו ָל ֵכן ַה ְגּ ַמ' ַמ ְז ִכּ ָ
ַה ְשׁ ָפּ ָע ָתם ָל ָ
אַרנוּ ַבּ ַמּ ֲא ָמר ' ַח ְשׁ ַמל עוֹף'
ֶשׁהוּא ֻדּ ְג ָמא ִל ְת ִפ ִלּין ְבּגוּף ָנ ִקיְ .דּ ֵב ְ
ֶשׁ ַנּ ֲע ָשׂה לוֹ ֵנס ִעם ַה ְתּ ִפ ִלּין ֶשׁ ֶנּ ֶה ְפכוּ ִל ְכ ָנ ַפ ִיםְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ַה ְתּ ִפ ִלּין
יע ֶאת ֶשׁ ַפע ַה ַפּ ְר ָנ ָסה.
אָכים ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
עוֹר ִרים ֶאת ַכּ ְנ ֵפי ַה ַמּ ְל ִ
ְמ ְ
ירה ַבּ ַמּ ֲע ֶשׂה ֶשׁל ֱא ִל ָ
ְו ָל ֵכן ַה ְגּ ָמ' ָשׁם ַמ ְז ִכּ ָ
ישׁע ַבּ ַעל ְכּ ָנ ַפ ִים ֶאת
יוֹנה ֶנ ְח ָפּה ַב ֶכּ ֶסף"ְ ,ל ַר ֵמּז ַעל ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ֶכּ ֶסף
ַה ָכּתוּב " ַכּ ְנ ֵפי ָ
ֶשׁ ָבּאָה ִבּ ְכ ָנ ַפ ִים ֵאלּוּ.

ִנְרֶאה

ְלָבֵאר ַטַעם ַמדּוַּע ַמְלֲאֵכי ַהַפְּרָנָסה אוֲֹהִבים ִנָקּיוֹן,
יון ֶשַׁהִלְּכלוְּך ַנֲעָשׂה ִמְשָּׁיֵרי ָמזוֹן ,אוֹ ִמָמּזוֹן ֶשִׁנְּתַעֵכּל
ֵכּ ָ

יעה ִבְּכבוָֹדם ֶשְׁדָּבִרים ֵאלּוּ
ְבּגוּף ָהאָָדם ְוכוּ'ֲ ,הֵרי זוֹ ַכְּבָיכוֹל ְפִּג ָ
יך ְלַהְקִפּיד ַעל ִנָקּיוֹן ְכֶּשֵׁהם ָבִּאים
ַנֲעִשׂים ֵמַהְשָׁפָּעָתםָ ,לֵכן ָצִר ְ
יע ַהְשָׁפָּעָתםְ .ועוֹד ִנְרֶאה ְדַּבִלְּכלוְּך ֵישׁ ְנָשׁמוֹת ֶשׁלֹּא
ְלַהְשִׁפּ ַ
ָבּאוּ ַעל ִתּקּוָּנםְ ,וַדְרכּוֹ ֶשׁל ַהָיִּמין ְלָקֵרבְ ,וֶשׁל ַהְשּׂמֹאל
ִלְדחוֹתָ ,לֵכן ַהְשּׂמֹאל אוֵֹהב ֶאת ַהִנָּקּיוֹן ֶשׁבּוֹ דּוִֹחים ֶאת
ַהְנָּשׁמוֹת ָהֵאלּוּ.
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