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א' ניסן פרשת תזריע - שבת החודש
תשפ"ב

גליון מספר 252

שבת פרשת החודש נקראת על שם הפסוק שאנו 
חדשים  ראש  לכם  הזה  "החדש  במפטיר  קוראים 
ב).  יב  (שמות  השנה"  לחדשי  לכם  הוא  ראשון 
המדרש (פסיקתא דרב כהנא פיסקא ה) מביא כמה 
דברי תנאים שמבארים בדרכים שונות את תוכנו של 
כח  הקב"ה  שנתן  מה  הוא  יסודו  כיצד  זה,  פסוק 
וממשלה לישראל על רפואות, ישועות, שמירה ושאר 
בן  יהושע  ר'  "אמר  בין שאר הדברים  דברים טובים. 
שעות),  (מורה  אורלוגין  לו  שהיה  למלך  (משל)  לוי: 
לו אורולוגין שלו". מהו השבח  וכיון שעמד בנו מסר 
המיוחד בכך שקיבל הבן את מורה השעות של אביו? 

אתו  "ואכלתם  נאמר  מצרים  פסח  אכילת  בסדר 
לדורות  גם  יא).  יב  (שמות  לה'"  הוא  פסח  בחפזון 
מבואר עניין החפזון כטעם לאכילת מצה בפסח "כי 
יום  את  תזכר  למען  מצרים  מארץ  יצאת  בחפזון 
צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" (דברים טז ג), הוה 
יום היציאה והאופן שבה נעשתה –  אומר לזכור את 
רב  "אמר  (שם):  המדרש  מבאר  לפיכך  בחפזון. 
אתו  "ואכלתם  הזה  שבעולם  לפי  נחמן:  בר  שמואל 
בחפזון" (שמות יב), אבל לעתיד לבא מה כתוב? "כי 
לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם 
ה' ומאספכם אלהי ישראל" (ישעיה נב יב)". הרי אנו 
למדים שהגאולה השלמה לא תהיה בחפזון ומנוסה, 

ואם כן מה לנו לעשות עסק כה גדול מהחפזון שהיה 
הקדוש  השל"ה  כלשון  במצרים,  שעה  צורך  רק 
יש  מעליותא  "מה  שמורה):  מצה   - פסחים  (מסכת 
הלא  לחפזון?  זכר  לעשות  התורה  שציותה  בחפזון 

כתיב בגאולה האחרונה "כי לא בחפזון תצאו"".

אליעזר  רבי  "תניא,  קט.):  (פסחים  הגמרא  אומרת 
אומר: חוטפין מצות בלילי פסחים, בשביל תינוקות 
שלא ישנו". ומבאר הרשב"ם: "שכן עיקר אותו הלשון 
הנהגה  שוב  לאכול".  ממהרין   - חוטפין  שפירשתי 
המיוחדת לליל הסדר שלנו באופן של חפזון. והדבר 
וסובא  זולל  כאדם  נראית  במחטף  שאכילה  תמוה, 
חלילה, והלא כל דברינו צריכים להיות בנחת, שהוא 

עיקר גדול.

על  הספורנו  הארת  פי  על  הדברים  את  לבאר  יש 
הפסוק "החודש הזה לכם ראש חדשים" (שמות יב 
היו  אבל  שלכם,  ימיכם  היו  לא  השעבוד  "בימי  ב): 
לכם  הוא  "ראשון  לפיכך  ורצונם.  אחרים  לעבודת 
הבחיריי".  מציאותכם  התחיל  בו  כי  השנה",  לחדשי 
עיקר השעבוד הוא מה שהזמן והבחירה לא מסורה 
ביד האדם כי אם ביד האדון המשעבד אותו תחתיו. 
בצאת  לכן  בידו,  שימיו  זוכה  לחירות  שיוצא  אדם 
"לכם".  להיות  הזה  החודש  הפך  ממצרים  ישראל 
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מעתה השעות והימים מסורים ביד ישראל. וישראל 
אותם  מסרו  מיד  בידם  הזמנים  שניתנו  קדושים 

לעבודת ה' ולקדושה – קידוש הלבנה. 

ההבדל שיש בין חמץ למצה הוא עניין הזמן. ההבדל 
בין חמץ למצה נמצא בנקודה הקטנה שמבחינה בין 
האות ח' לאות ה'. כך מבאר הספורנו (דברים טז ג) 
אוכלים  שהיו  לחם  עוני-  "לחם  המצה:  מהות  את 
עד  עיסתם  להשהות  פנאי  להם  היה  ושלא  בעוני 
יעקב  ר'  מבאר  וכן  אצים".  נוגשים  מפני  שתחמץ 
שהוא  עניא)  לחמא  הא   - פסח  של  (הגדה  עמדין 
כל  מלאכתם".  שממהרים  ועבדים  עניים  "מאכל 
בחפזון  מידה  כנגד  מידה  הייתה  ממצרים  יציאתנו 
עמנו  נהגו  שהמצרים  עניין  באותו  בדיוק  ומהירות. 
בשעבוד – שאין זמננו בידינו, כך הוציאנו ה' לחירות – 
(שם):  הקדוש  השל"ה  של  כלשונו  זמן.  שהות  בלא 
מאפילה  מוציא  הוא  ברוך  הקדוש  היה,  הענין  "אלא 
בענין  והמצריים  אמן.  עונה  רע  ומלאך  לאורה 
הוציאו  גופא  הענין  באותו  ישראל  את  ששעבדו 
לחירות. כיצד? המצריים לא הניחו לישראל להמתין 
למלאכתם  אותם  מהרו  כך,  כל  להחמיץ  בלחמם 
עתה  וכן  חמץ.  לאכול  יוכלו  לא  נמצא  בחפזון, 
בגאולה, היה החפזון של מצרים למהר לשלחם, ולא 
פלא  ענין  והוא  בצקם.  להחמיץ  עד  אותם  הניחו 
מהגאולה, בדבר אשר זדו, בדבר זה עצמו תקנו על 
חפזון  תמורת  לאורה".  מאפילה  ממש  וזהו  כרחם, 

העוני זכו ישראל לחפזון הגאולה. 

זה יסוד וראשית עבודת החודש הזה – לעשות חשבון 
נפש על דבר עניין הזמן. האם אנו שולטים על הזמן 
חג  התקרב  עם  בנו.  ורודה  עלינו  מולך  שהזמן  או 
אל  לשעבוד  וקץ  סוף  לתת  חייב  אחד  כל  חרותנו 
הזמן, ולהפוך את החודש ל"החודש הזה לכם". עניין 
שהראש  שכשם  חודש,  מראש  החל  מתחדש  זה 
כבר  נמצא  החודש  עניין  כך  הגוף,  כל  את  כולל 
לקבל  בשעותינו,  לשלוט  יש  והלאה  וממנו  בראשו, 

את השלטון על האורלוגין – השעון שלנו.

שבת שלום!
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בתל-אביב)  הרבני  בביה"ד  (דיין  אפשטיין  יצחק  הרב 
הפרעות  נרצח  הי"ד  שאביה  יתומה  עם  בנעוריו  השתדך 
תרפ"ט בחברון. ה'שדכן' היה הגאון הרב איסר זלמן מלצר 

זצ"ל.

משראהו גיסו, הרב יעקב לשינסקי, לר' אריה כשהוא עסוק 
בכתיבת שטר כתובה וכולו כתוב בכתב ידו המיוחד של ר' 

אריה, שאלו:

בסכום  לקנותם  שניתן  בדפוס  מוכנים  שטרות  ישנם  "והרי 
פעוט, ולמה יטרח כבודו בשרטוט שטר הכתובה?".

הדין  ומן  היא  יתומה  המיועדת,  "הכלה  אריה:  ר'  השיבו 
ולא  יד',  'מעשה  שכולו  כתובה  בשטר  ליבה  שארנין 
שתסתפק בכתובה מודפסת ושגרתית... צדקה עשה עמדי 

הקב"ה שזכות שכזו נתגלגלה על ידי...".

(צדיק יסוד עולם עמ' 212-213)



הלכה ומנהג
בשבת מיוחדת זו בה אנו קוראים את הפרשה הרביעית מד' פרשיות – פרשת החודש, יחול גם ראש 
חודש ניסן. ראש חודש זה מיוחד הוא ונזכר בתורה "החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם 
לחדשי השנה". בשל כך אנו זוכים להוציא שלושה ספרי תורה לקריאה- בספר הראשון נקרא לששה 
עולים בפרשת תזריע. בתום קריאת כל הפרשה לא נאמר קדיש ונגביה את ספר התורה. העולה השביעי 
יקרא את קריאת ראש-חודש, מ"וביום השבת" ועד תומה. לאחר קריאה זו נניח לצד הספר השני את 
בספר  ונקרא  השני,  הספר  את  נגביה  מכן  לאחר  קדיש.  חצי  יאמר  בתורה  והקורא  השלישי,  הספר 

השלישי את פרשת החודש. למנהג הספרדים יש לומר חצי קדיש גם אחר הקריאה בספר השלישי.

חודש ניסן - חודש האביב הינו חודש של שמחה, לכן אין אומרים במהלכו תחנון, לא מספידים ולא עולים 
לבתי הקברות.

בחודש ניסן מתחילה הפריחה, האילנות מלבלבים והבריאה מתחדשת. תיקנו חכמינו ברכה מיוחדת על 
יש  ראיית לבלוב הפרח באילן שמצמיח פירות. הברכה תיאמר לאחר ראיית הלבלוב. לצורך הברכה 
למצוא לפחות שני אילנות פורחים שעדיין לא הוציאו פירות. אדם שראה אילנות פורחים ולא בירך יכול 
לברך ברכה חשוב זו לכל אורך חודש ניסן, ובדיעבד גם בחודש אייר. היו שנהגו על פי הסוד שלא לברך 

בשבת, אולם המנהג לברך גם בשבת.

טֹובֹות  ִרּיֹות  ְבּ ּבֹו  ּוָבָרא  ָדַבר,  עֹוָלמֹו  ָבּ ר  ִחֵסּ א  לֹּ ֶשׁ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ה  ַאָתּ רּוְך  "ָבּ הברכה:  נוסח 

ֵני ָאָדם". ֶהן ְבּ ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵלָהנֹות ָבּ

להרבות  ראוי  לחג.  צרכיהם  כל  את  לאביונים  לאפשר  מנת  על  דפסחא'  'קמחא  לתת  ישראל  מנהג 
זו, מתוך תפילה שנזכה תמיד להיות בצד הנותן בעזרת ה', כדברי הרמב"ם (הלכות שביתת  בנתינה 
העניים  שאר  עם  ולאלמנה  ליתום  לגר  להאכיל  חייב  (בחג)  ושותה  אוכל  "וכשהוא  יח):  ו  יום-טוב 
האומללים. אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי 
נפש אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו, ועל אלו נאמר "זבחיהם כלחם אונים להם כל אוכליו יטמאו 
פרש  פניכם  על  פרש  "וזריתי  שנאמר  להם  היא  קלון  כזו  ושמחה  ט).  (הושע  לנפשם"  לחמם  כי 

חגיכם"(מלאכי ב)".
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

נקדים ונאמר שעיקר מכירת חמץ היא שיוציא הגוי את החמץ מבית היהודי (מ"ב סי' תמ ס"ק יב). תשובה |
כיום מקילים בזה, משום שאין לגוי יכולת וכוח לקחת את כל החמץ מבית היהודי, ולכן משכירים 

או משאילים לו מקום בבית ומסתפקים בזה. 

נוסיף שכל מכירת החמץ תוקנה בלית ברירה, כפי שכתוב באריכות בישועות יעקב, באליה רבה 
ובמחצית השקל (שם). שבתחילתה הייתה המכירה מיועדת רק לאלו שיש ברשותם חמץ גמור 
בכמות גדולה, אולם בחמץ שאינו בעין או בכמות קטנה חששו לכמה חששות: א. הערמה. ב. אי 
מסירת המפתח לגוי. ג. שמא המכירה לא תהיה כהוגן. אמנם במרוצת הדורות התירו בכל אופן 
ובכל צורה שהיא. וזו הסיבה שיש רבים שאינם מוכרים חמץ גמור אלא מבערים אותו בשריפת 
חשש  בהם  שיש  ודברים  תרופות  כלים,  אומר  הוה  החמץ,  תערובות  את  רק  ומוכרים  חמץ 
יותר טובה  ונתנו את החמץ שלהם לחנווני שמכירתו  יותר  עוד  ויש שהחמירו  מתערובת חמץ. 
משום שיש לו הפסד מרובה בביעור כמות החמץ שבידו. לכן מותר למכור חמץ גמור, אך על כל 

פנים מי שמחמיר תבוא עליו ברכה. 

האם מותר למכור חמץ גמור במכירת חמץ?שאלה |

בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158


