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ירושלים
שעור מורינו הרב יהודה גנס ,פרשת תזריע – החודש ,תשס"ח:
בטע תקנת חז"ל לקרוא פרשיות פרה והחודש בחודש אדר
א[ תקנו חז"ל לקרוא בחודש אדר את הד' פרשיות .והנה שלש מתו הד' פרשיות ה הכנה
לחודש ניס ולפסח ,דפרשת שקלי היא זכר למה שהיו משמיעי על השקלי באדר לצור
תרומה חדשה בניס  ,ופרשת פרה והחודש ה כהכנה לקרב הפסח וכמו שיתבאר.
)וא #פרשת זכור שהיא הכנה לפורי ,מ"מ תיקנו שתיקרא דווקא באדר הסמו לניס כדי לסמו
גאולה לגאולה ,וכמו שמבואר בגמ' במגילה(.
ורש"י במגילה )ד #כט (.כתב בש הירושלמי דבדי הוא שתקד פרשת החודש לפרשת פרש
)דהיינו שיקראו פרשת פרה בניס ( ,דהרי לא נשרפה הפרה אלא בב' ניס  ,אלא מפני שהיא
טהרת של ישראל הקדימוה.
ובדברי הירושלמי צ"ב ,דמה בכ שאפר הפרה היה טהרת של ישראל – מדוע יש להקדי מכח
זה קריאת פרשת פרה לפרשת החודש.
ובשו"ע )בסימ תרפ"ה ס"ז וסימ קמ"ו ס"ב( הביא שיש אומרי שקריאת פרשת פרה הוא
מדאורייתא ,ומקור הדברי הוא בבית יוס #בש התוס'.
ותמה בביאור הגר"א שלא מצאנו כ בתוס' כלל ,וכתב שנוסחא משובשת נזדמנה לב"י בדברי
התוס'.
אול כבר כתבו דכיו שזכינו לאור של כתבי יד מרבותינו הראשוני ,נמצא כדברי הב"י
בברכות )ד #יג( בתוס' הרא"ש ותוספות רבינו יהודה ותוספות ר"י משירלאו  ,וכנראה לפחות
חלק מה היו למראה עיני הב"י.
אלא דטעמא בעי מהיכי תיתי שהחיוב לקרוא פרשת פרה יהיה מה"ת ,דהיכ מצינו בתורה חיוב
לקרוא פרשת פרה.
ובערו השולח )בסימ תרפ"ה( ביאר בזה דמכיו שנאמר בפרשת פרה "לחוקת עול" ,על
כרח דג בזמ חורב הבית חייבי אנו במצות פרה אדומה ,וקיו חובתינו זו בזמ הזה היא
ע"י הקריאה בתורה" ,ונשלמה פרי שפתינו") .והראוני שכדברי הערו השולח נאמר כבר
במדרש קדמו שהובא ב"תורה שלמה" בפרשת חוקת(.
ואפשר להטעי הדברי לפי מש"כ במש חכמה להוכיח דבזמ שריפת הפרה היו חייבי
לקרוא את פרשת פרה) ,וכדי ז' ימי המלואי ,ע' יומא ה :ועבודת הכה גדול ביוה"כ כמבואר
ביומא סח ,(:דלפ"ז י"ל דבזמ הזה מתקיימת מצות פרה אדומה ע"י קיו אחד מדיניה שהוא
קריאת הפרשה )שוב ראיתי כ במקראי קודש(.
ולפי דבריו מובני דברי הירושלמי כפשוט שקריאת פרשת פרה גופא היא טהרת של ישראל,
דבזה הזמ טהרת ישראל ע"י קריאת פרשת פרה ,ולכ חפצי אנו להקדי טהרת ישראל לחודש
ניס .
ב[ עוד כתב ש רש"י דהטע לקריאת פרשת החודש הוא מפני "שש פרשת הפסח" ,ויש לעיי
א"כ מדוע קוראי את פרשת החודש קוד ניס  ,הו"ל לקרותה בניס קוד הפסח.
ובמשנה ברורה )בסימ תרפ"ו( כתב בש הפוסקי )והוא מהלבוש( דקריאת פרשת החודש היא
כעי קידוש החודש ,לקדש את חודש ניס ראש החודשי ,וג זה צ"ב קצת מדוע בעינ לקדש
את ניס בקריאת התורה יותר מאשר את שאר החודשי.
ובהגדה של פסח שנינו ,יכול מראש חודש – תלמוד לומר ביו ההוא וכו' ,וצ"ב מהיכי תיתי
דמצות סיפור יציאת מצרי תוכל להתקיי מראש חודש ניס .
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וכתבו בזה בראשוני מפרשי ההגדה כמה דרכי :א( שמכיו שכתוב "ועבדת את העבודה
הזאת בחודש הזה" ס"ד שכל החודש ראוי לכ .ב( שמצינו שמשה עומד בראש חודש ומזהיר
על מצות פסח ראשו  .ג( שהגאולה התחילה מראש חודש )כטע זה כתבו במיוחס לרשב"
באורחות חיי ,ועוד ראשוני(.
ומש"כ הראשוני שהגאולה התחילה מראש חודש צ"ב ,דלא מצינו שקרא בראש חודש מאורע
מיוחד של הגאולה ,דהרי המכות התחילו כבר שנה קוד.
ובספר ש משמואל ביאר בזה ע"פ מש"כ הרמב" שבאמירת הקב"ה "ובכל אלוהי מצרי
אעשה שפטי" הוכרע שר של מצרי ,הרי דהגאולה בכח היתה בר"ח ובפועל היתה בפסח.
ואולי בדר דרוש יש לומר בזה בעוד אופ  ,דהנה בגמ' )פסחי קיז (:אמרו שמה שבשבת
חותמי אנו "מקדש השבת" ,ובמועדי "מקדש ישראל והזמני" ,משו דקדושת השבת
קביעא וקיימא ,ואילו קדושת הזמני היא ע"י בית די הקובעי את ראשי החדשי ועיבור
השני.
)וע' ריטב"א חולי קא :דא לא יקדשו בית די את החודש לא יחולו דיני המועדי ,ואכמ"ל(.
והנה הנהגה זו שקדושת הזמ היא מכח ישראל התחילה בר"ח ניס  ,שמאז קידש משה וב"ד את
החדשי ,ונמצא שההבטחה "ולקחתי אתכ לי לע" התחילה להתקיי בראש חודש ניס ,
ושמא לזה התכוונו הראשוני שהגאולה התחילה בראש חודש ניס .
עוד שמעתי לבאר בזה בפשיטות ,דהנה הנס בשבת הגדול היה שישראל לקחו הכבשי לשחיטת
הפסח ,ולא היו רשאי המצרי לומר לה דבר ,על א #שראו שבכוונת לשחוט את אלוהיה.
והנה ציווי משה לישראל לעשות כ ופרסו הדבר היה בראש חודש ,ונמצא דבראש חודש החל
הנס הגדול שהמצרי ידעו שישראל רוצי לשחוט את אלוהיה ומ"מ לא הזיקו לה.
ועל כל פני לפי כל הנ"ל יוב מדוע תקנו חז"ל לקרוא את עניני הפסח קוד ניס  ,דהוא
להקדי את מצות הפסח לזמ תחילת גאולת ישראל.
ג[ ועדיי נותר לבאר את מש"כ המשנה ברורה והלבוש דבעינ לקדש את חודש ניס בפרט ,יותר
משאר החדשי.
והנה בפירוש הרשב" בפרשת בא כתב שבזה שהצטוינו שניס יהיה ראש החדשי מוכח כמא
דאמר שבניס נברא העול ,אול ברמב" ש כתב שאדרבה מצינו שהשנה מתחילה בתשרי,
וכדכתיב "חג האסי #תקופת השנה" ,אלא דמני החודשי מתחיל בניס זכר ליציאת מצרי
)ראה מש"כ בזה בפרשת בא(.
ובפירוש הרש"ר הירש הוסי #בזה דהשנה לעניני העול מתחילה בתשרי ,אול ˘˙ Ï‡¯˘È
מתחילה בניס  ,יעו"ש.
)ויוב היטב לדבריו מדוע למלכי ישראל מנינ מניס  ,ולמלכי אומות העול מנינ מתשרי ,וכ
מדוע ניס הוא ראש השנה לרגלי ,וא #קרבנות הצבור מתרומה חדשה מתחדשי היו בניס ,
וכמו כ חנוכת המשכ היתה בניס (.
ואפשר אולי להוסי #בזה ביאור )וע' כעי זה בפירוש הרש"ר הירש( ,דהנה יסוד מחלוקת ר"א
ורבי יהושע א בתשרי נברא העול או בניס  ,הוא הא נברא העול במצב של סתיו )שהאר%
מליאה פירות ,אול כעת צרי להתחיל הכל מחדש( ,או במצב של אביב )שכעת הכל מתחיל
לפרוח ולצאת( ,וכמבואר בראש השנה ,יעו"ש.
ושמא כעי זה שנת ישראל רומזת על כ שב' אלפי תוהו היו כעי סתיו וחור ,#מצב של הכנה
לב' אלפי תורה שבה הושלמה כוונת הבריאה ,כדדרשינ בראשית – בשביל ישראל שנקראו
ראשית ,וע היות ישראל לע התחילה הפריחה בבריאה ,וכמשל האביב.
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ועל כל פני לפי הנ"ל דבניס מתחילה שנת ישראל מוב בפשטות הצור לקדש את חודש ניס
יתר על שאר חדשי השנה.
בדי חובת בדיקה וביעור בפירורי
החזו"א )בסימ קט"ז ס"ק י"ח( כתב שא #שבפירורי אי משו בל יראה )ד"פירורי ממילא
בטלי"( ,בעינ בדיקה וביעור או עשיית מחיצת י' בפני פירורי דחיישינ שמא יבוא לאוכל,
וסיי שלכ חייבי לבדוק את הספרי משו חשש פירורי א #שבודאי אי בספרי כזית.
ובשו"ת אגרות משה )א' קמ"ה( חלק ונקט שאי חובת בדיקה בפירורי.
ושמעתי מהגרש"ז אויערבא זצ"ל דמדברי המשנה ברורה )בשער הציו  ,סימ תל"ג ס"ק ל"ג(
נראה כדברי האגרות משה ,שהשער הציו ש כתב את סברת "פירורי ממילא בטלי" ג לגבי
חובת בדיקה.
ויש לעיי דש מיירי בפירורי שעל גבי הקרקע שה מאוסי ואי בה חשש שמא יבוא
לאוכל ,ואי ראיה כל כ לפירורי שבספרי שבה יש חשש שיבוא לאוכל ,וע"ע במשנה
ברורה )סימ תמ"ד ס"ק ט"ו( שמשמע שרק בפירורי שעל גבי קרקע הקילו .ולכאורה נראה
דהדבר תלוי בב' הדיעות שהביא המשנה ברורה בסימ תמ"ב )ס"ק ל"ג( ,ודו"ק.
וע' בספר מחנה ישראל לחפ %חיי )דיני י' ,ה'( שנקט בפשיטות כדברי החזו"א שישנה חובת
בדיקה ג על פירורי שמא יבוא לאוכל.
)ומ"מ פשוט דא ה מאוסי קצת אי בה חובת בדיקה וביעור מעיקר הדי  ,וכדכתב במשנה
ברורה ש סימ תמ"ב(.
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