
 

 

  
ונקראת פרשת הרביעית והאחרונה מארבע פרשיות,  פרשה היאפרשת החודש 

 (תרפ''ה) המשנה ברורההחדש הזה לכ� ראש חדשי�.  ,החודש ע''ש הקריאה
 ,כדי לקדש חודש ניס� ,פרשת החודש הוא בשבת הסמו� לר''ח ניס� � כתב

אבל אי� זה עיקר הקידוש, כי עיקר  ,דכתיב החדש הזה לכ� ראש חדשי�
הקידוש הוא בעת ראיית הלבנה שמקדשי� אותו הב''ד, ואי� הקריאה הזאת 

  אלא מדרבנ�.   
  

על הפסוק (בראשית, ל''ב, ה') ע� לב�  וי''ל עוד עפ''י דברי הט''ז (דברי דוד)
שיעקב אבינו  האי� אפשר יש מקשי� – פרש''י ותרי''ג מצוות שמרתי  � גרתי 

הלא יש ביניה� מצות הנוהגות לכלל ישראל כגו� תרי''ג מצוות, קיי� כל מ
עפ''י הגמ' במנחות (ק''י) כל  ותי'הקמת המשכ�, מל�, ובני� בית המקדש. 

כאלו הקריב אות�, ה''נ קאמר שעסקתי בתורה  נחשב העוסק בתורת קרבנות
די� פשטות זה חידוש גדול, שע''פ נראה מ� (של כל המצוות, והוה כאלו קיימתי

כל העוסק בהפרשה נחשב כאילו קיימתה, נאמר רק על קרבנות, ולא על  �  זה
, נחשב ע''י כדי לקדש חודש ניס� כשקוראי� פרשה זו, ולפ''ז י''ל כל המצוות).

    . קיימתה נחשב כאילו עוסק בתורת המצוהה, שממש ה כאילו קדשהקריאת
  

, א� ג� שליט''א מסתפק וכדאי להזכיר שמר� הגאו� ר' אהר� ליב שטיימא�
נחשב כאילו  הלומד הלכות פסח שנאמרו לפסח מצרי�, ולא לפסח דורות,

או  כאילו הקריב�,עפ''י הגמ' הנ''ל שכל העוסק בתורת קרבנות הקריב פסח, 
וכ� יש להסתפק על  נהגו רק באותו הדור לא אומרי� כ�,כיו� שדיניה� אלו 

תובי� בסו" פרשת נשא, א� אומרי� בזה כהלומד פרשת קרבנות הנשיאי� ה
  כאילו הקריב, מאחר שאינו קרב� לדורות. 

  
תרי''ג מצוות דברי הט''ז הנ''ל, שהעוסק בתורת שלכאורה צ''ע ל ואולי י''ל

נחשב כאילו קיימתי�, א''כ למה נאמר חידוש זה דוקא אצל קרבנות, הלא הוא 
 ,לחדשהוא נאמר חידוש זה בקרבנות הטע� ששוי''ל די� בכל התורה כולה. 

או קרבנות של  ,שאפילו בקרבנות שלא נהגו רק באותו דור, כגו� פסח מצרי�
 . נחשב כאילו קיימתהג''כ א� עוסק בה� הנשיאי�, 

 
חג לדוקא קוד�  , למה הואקריאת הד' פרשיות בנוגע למצות יש להעירב) 

עפ''י הפסוק (שמות, ג', י''ב) בהוציא�  וי''לשאר מועדי�. להפסח, ולא קוד� 
פרש''י וששאלת מה  – את הע� ממצרי� תעבדו� את האלקי� על ההר הזה 

זכות יש לישראל שיצאו ממצרי�, דבר גדול יש לי על הוצאה זו, שהרי עתידי� 
 ולפ''ז י''ללקבל התורה על ההר הזה לסו" שלשה חדשי� שיצאו ממצרי�. 

 ק בזכות התורה זכינו, לרמז שרפסחלשמטע� זה קוראי� הד' פרשיות קוד� 
כנגד הד' לשונות  הואד ,ד' פרשיות רק הטע� שקורי�ואפשר ליציאת מצרי�. 

מצוה  היתהוג� ד' בני�, , ד' קושיות �  סדרהבליל כמו שאומרי� ו של גאולה,
  . ד' יו� קוד� שחיטתהליקח שה לקרב� פסח  בפסח מצרי�

  
האגער זצ''ל, אדמו''ר השני  עפ''י דברי דו''ז הרה''ק ר' חיי�וי''ל עוד 
זכות, זולת מה  שו� כי בזמ� שיצאו ישראל ממצרי� לא הי' ביד�, מקאסיב

שאמר השי''ת למשה (שמות, ג', י''ב) בהוציא� את הע� ממצרי� תעבדו� את 
וז''ש הפייט (מוס" דהיינו בזכות קבלת התורה,  – האלקי� על ההר הזה 

לשו� הקפה, דהיינו  – החודש אשר ישועות בו מקיפות לפרשת החודש) 
החוסי� בו  �'ה מקי" הישועות על ש� העתיד, וממשי� הפייט שהקב'
� כי אי� לנו זכות על מה , דהיינו להיות תקופי� להגאל במהרה, עפותימתק

� כל זה אנו בטוחי� ותקופי� כי לא יטוש ה' אותנו, ובקרוב יגאלנו להשע�, א
על ש� העתיד, כי בבוא משיח צדקנו תמלא האר# דעה את ה', ואז נעבוד אותו 

  באמת ובלב של�.  
  

ת מצרי� בזכות קבלת התורה ליציאבני ישראל זכו שאע''פ ש וי''ל באופ� אחר,
לזכות להישועות של א''א העתידה, אבל בזמ� הזה שהוא אחר קבלת התורה, 

ולפ''ז . רמז זה קורי� הד' פרשיות קוד�החודש, רק ע''י לימוד התורה, וכדי ל
ד)  ג) פרה. ר.וב) זכ א) שקלי�. – ד' פרשיות אלו  דוקא הטע� שקורי�ש י''ל

אחד מקניני  –  פרשת שקלי� – בה�  'שקבלת התורה תלויכיו� הוא  חודש.
וכמו הוא ''אוהב את הבריות'' וזה מרומז בפרשת שקלי�,  (אבות, ו', ו') התורה
להורות  זצ''ל, שמחצית השקל בא האלשי� בש� החכ� ר' שלמה אלקב#שכתב 

שלא יעלה על לב איש מה� שהוא נפרד מחבירו, כי א�  ,אחדות�את בנ''י יחוס 
ו כל אחד חצי ובהתחברו ע� כל אחד ואחד מישראל נעשה אחד של�. כאיל

פרש''י סו" תורה הוא ''אוהב את המקו�'' והנה אחד מקניני ה –  פרשת זכור
עד שימחה  ,ואי� כסאו של� ,שאי� שמו של�נשבע הקב''ה ש �פרשת בשלח 

 כדי לעשות ,ה את זכר עמלקמחהוא י שמו של עמלק, לכ� מי שאוהב הקב''ה
אחד מקניני  –  פרשת פרה �.מיכסאו ושמו של , שעי''ז נעשהנחת רוח לו

, וכדאיתא בירושלמי (הובא '' וזהו העיקר של פרשה פרההתורה הוא ''טהרה
שהרי  ,בדי� הוא שתוקד� פרשת החודש לפרשת פרה ברש''י במגילה כ''ט)

 ,באחד בניס� הוק� המשכ� ושני לו (ב' ניס�) נשרפה הפרה, ומפני מה הקדימוה
אחד מקניני התורה הוא  –  פרשת החודש שהוא טהרת� של כל ישראל.כיו� 

שקאי ג�  בדר� חידוש, קאי על לימוד התורה. אבל י''ל זה ''תלמוד'' ופשטות
 – תורה כנגד כול� תורה, וכמו שאיתא בפאה (א', א') ותלמוד  יעל חידוש

האי� יכול לומר ת''ת כנגד כול�, הלא מבטלי�  ,הקשה ש� המשנה ראשונה
הוא שהכוונה  ותי'תלמוד תורה לקיי� מצות מקרא מגילה ומת מצוה וכדומה. 

� לש� שמי�. בתורה, ובודאי הכוונה על מי שמכוועל מי שמחדש דבר אחד 
תורה יותר משאר מצוות קאי על חידושי  דהמעלה של תלמוד נראה מדבריו

כתב בש� היהודי הק' זצ''ל,  הנה הרה''ק ר' צדוק זצ''ל (פרי צדיק)תורה. 
ביאור  שבשבת זה של ''פרשת החודש'' יש בו התחדשות בשפע בדברי תורה.

נית� לה� כח  ,בעת שנית� לבנ''י הפרשה של החודש הזה לכ�ש � הדבר
  חידוש תורה. התחדשות, דבראש חודש יכול האד� לחדש 

  
עפ''י דברי דו''ז הגה''ק ר' חנני' יו''ט ליפא טייטלבוי� זצ''ל אב''ד וי''ל עוד 

שלכאורה  נוסח הברכה ''אשר בחר בנו מכל העמי�'' על )קדושת יו''ט( סיגעט
התורה ולא רצו, וא" צרי� ביאור הרי הקב''ה חזר על כל אומה ולשו� שיקבלו 

ג� זאת כי ג� לעמו ישראל ג''כ הוכרח לכפות� בכפיית הר כגיגית, וא''כ אי� 
בפי' אשר נת� לנו  ,ותי' עפ''י דברי הר''� בדרשותיושיי� לומר ''אשר בחר בנו''. 

דהיינו שנת� את התורה לנו בידינו וברשותנו לדרוש ולהוסי" בה  ,את תורתו
דור ודור. והנה זה העני� שנית� לה� רשות לדרוש כפי שכלי עיני העדה שבכל 

ולהוסי" בתורה כפי שכל� לפי העת והזמ� לא מצינו רק בישראל דוקא, אבל 
רשות להוסי" ולחדש לה� בעכו''� א" בשבע מצוות שלה�, לא מצינו שיהי' 

בה� דבר, ולישראל שרי ולעכו''� אסור, וא''כ שיי� שפיר בזה לשו� ''אשר בחר 
לא נית� לעכו''�  ,, ונעשית שלנובתורה כח והמעלה לדרוש ולהוסי"בנו'' כי זה ה

בדר� רמז כוונת הפסוק (שמות, י''ב, ב') החודש  ולפ''ז י''לרק לנו עמו ישראל. 
 כח התחדשותדהיינו  ולדברינו י''ל ''לכ�''מהו הכוונה במלת צ''ע  – הזה לכ� 

  לכ�, דהיינו הקב''ה נת� לנו הכח לחדש חידושי תורה.   הוא
  

שאחד מקניני  �  השייכות בי� פרשת החודש לקבלת התורה באופ� אחרוי''ל 
'' ואיתא בעבודה זרה (כ') שיראת חטא מביאה לידי קדושה, הוא ''יראההתורה 

החודש  � איתא במדרש רבה וכדאחד מהעקרי� של פרשת החודש,  קדושה הואו
 ,מקדש ישראלויש אומרי�  אה את הלבנה האי� צרי� לבר� וכו',הזה לכ� הרו

שא� אי� ישראל מקדשי� אותו אי� אותו קידוש כלו�, ואל תתמה ע''ז 
ולפי שה� מקודשי�  ,שנאמר והיית� לי קדושי� ,שהקב''ה קידש את ישראל

 לשמי�, לכ� מה שה� מקדשי� הוא מקודש, רצונ� לידע צא ולמד מכלי שרת,
משה רבינו קידש את המשכ� ואת כל כליו מכא� ואיל� מי הי' מקדש� וכו' הי' 
הכה� מקבל בו דבר של קודש והכלי מתקדשת, וא� כלי חול כשהוא מתמלא מ� 
  הקודש מתקדשת, על אחת כו''כ ישראל שה� קדושי� ומקדשי� את החודש.  

  
 הסביר )כלי חמדה( , אב''ד אוסטרוב מזובייצקצקי זצ''לוגאו� ר' מאיר ד� פלה
קידוש החודש הוא משו� דישראל נעשו כלי  של עני�, שמבואר מדברי המדרשש

כמו כלי שרת ממשה  ,שרת להקב''ה, ולכ� כל מה שה� מקדשי� הוי קידוש
ועי''ז נתקדש מה שבתוכו,  ,ונעשה הכלי קודש ,רבינו ואיל� דעבודת� מחנכת�

ובאי� השתי קדושות ביחד, כ� ישראל יש לה� כח זה, והנה הכא במצות קידוש 
החודש הראשו� עדיי� לא נתקדשו ישראל בקדושת ישראל לבד ממצוה זו, 
דקידוש החודש היא היתה המצוה הראשונה שניתנה לה� בקדושת ישראל, 

    'ע ו' ניס� תרפ''ח, יהי זכרו ברו�)'בלרבינו נ( וע''כ השתי קדושות באי� ביחד.
  

כמו  ,ע''פ פשטות יש לכלל ישראל די� קדושי�ש גדול חידושמדבריו נראה 
וממילא יש לה� כח לקדש החודש כמו כלי שרת,  ,שנאמר והיית� לי קדושי�

  

  
  פרשת 
  החודש
  תשע''ז
  לפ''ק



 

 

קוד� המצוה של קידוש החודש, אבל  הנמצא דהקדושה של כלל ישראל חל
אדרבה דכלל ישראל גופא נעשו קדושי� ע''י ש רבינו מדייק מדברי המדרש

מצוה זו של קידוש החודש, שהיא המצוה הראשונה שניתנה לה�, ועי''ז 
אי� נתקדשו בקדושת ישראל ונעשו כלי שרת לקדש את החודש, וב' הקדושות ב

ביחד  באווה� , וג� יש לה� הכח לקדש ביחד, מה שישראל נעשו קדושי�
  בשעת קידוש החודש. 

  
סי' עפ''י דברי מר� הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל (דברות משה, כתובות, וי''ל עוד 

שכדי להתחייב במצוה צרי� קדושה, כנוסח הברכה דכל המצוות,  ח', ענ� ב')
 �אשר קדשנו במצותיו וצונו, דהיינו דמשו� שקדשנו למצות  –שמזכיר תחלה 

ות (ג', י''ד) צונו, דהיינו שלכל מצוה הוצר� שיקדשנו לה. וזהו כוונת ר''ע באב
חביבי� ישראל שנקראו בני� למקו�, וחביבי� ישראל שנית� לה� כלי חמדה, 

חביבי� ישראל שנקראו בני� למקו� ושנית� לה� כלי חמדה,  –ולא אמר ביחד 
שבני�  –שכוונת המשנה הוא שקאי על שתי הקדושות שהיו בשני זמני� 

ראל, ) בני בכורי ישד', כ''בשמות, למקו� היו ג� קוד� מת� תורה כמ''ש (
  א התורה.ת כשנית� לה� בסיני הכלי חמדה שהיוניתוס" לה� עוד קדושה למצו

   
וות ע''י מצוה זו של קידוש למצ בקדושה שבני ישראל נתקדש ולדברינו י''ל

–אשר קדשנו במצותיו  –החודש, נמצא שכל פע� שעשה ברכת המצוות ואמר 
תקדש שאז נקידוש החודש, קאי על קדושה זו שאנו מקבלי� כשנצוה במצות 

, שב' הקדושות וי''ל עוד עפ''י דברינו הנ''ל בקדושה מיוחדת לעשות מצוות.
מה שישראל נעשו קדושי�, וג� יש לה� הכח לקדש באי� באי� ביחד, דהיינו 

 –אשר קדשנו במצותיו  –, וזהו כוונת נוסח הברכה ביחד בשעת קידוש החודש
  שאנו מקבלי� הקדושה לעשות המצוה ע''י עשיית המצוה של קידוש החודש. 

  
אמר רב יצחק לא הי'  �המפרשי� על פרש''י ריש בראשית  תקושי ולפ''ז י''ל

א מצוה הראשונה , שהיצרי� להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכ�
ת דהא יש כמה מצוו צ''ע. , ומה טע� פתח בה בבראשיתשנצטוו בה ישראל

הקשה רש''י  ולמה ,ומצות מילה ,כגו� מצות פרו ורבו ,שקדמו אותה בתורה
דחידוש זה שכדי  ולדברינו י''ל צרי� להתחיל במצות ראש חודש. שהי' התורה

נתחדשה במצוה זו של קידוש החודש, דהיינו וזה קדושה, למצוות צרי�  לקיי�
ד הנשה, ת מילה וגיואע''פ שהיא לא הי' המצוה ראשונה, שכבר נצטוו על מצו

אותה וקבלו קדושה, לנתחדשה שכדי לעשות מצוות צרי� במצוה זו אבל 
בדר�  ולפ''ז י''לקדושה במצוה זו, לכ� מסתבר להתחיל התורה באותה מצוה. 

דהיינו ע''י מצוה זו אנו  –רמז כוונת הפסוק (שמות, י''ב, ב') החודש הזה לכ� 
  קוד�. ממקבלי� קדושה יתירה לעשות מצוות, שלא הי' לנו 

  
תנא דבי רבי ישמעאל אלמלא לא זכו ישראל  ולפ''ז י''ל הגמ' בסנהדרי� (מ''ב)

אלא להקביל פני אביה� שבשמי� כל חודש וחודש דיו (אילו לא זכו למצוה 
והטע� הוא כיו�  –פע� אחת בחדש דיו)  אחרת אלא לזו שמקבלי� פני שכינה

  שע''י מצוה זו אנו מקבלי� הקדושה לעשות כל המצוות.  
  

למה אמר הקב''ה  ,החודש הזה לכ�(פרשת בא) רבה המדרש יש לפרש ולפ''ז 
כשביקש הקב''ה לקדש את  ,לפי שקידוש החודש בשלשה ,למשה ולאהר�

 אמר הקב''ה למשה ולאהר� אני ואת� נקדש את החודש, הדא הוא ,החודש
להשתת"  צרי� הקב''ה י'הלמה  צ''ע .דכתיב ויאמר ה' אל משה ואל אהר�

אהר� יקחו עמה� אחד מהזקני� הלא הי' די שמשה ו ,דש הראשו�החו בקידוש
מצוה זו של ע''י כיו� ד ,שהקב''ה נשתת" באותו קידוש וי''ללקדש את החודש. 

     וממילא יש לה� הכח לקדש.  ,קידוש החודש הקב''ה קידש אות�
  
למה כתבה  יש להעיר יכול מראש חודש תלמוד לומר ביו� ההוא (הגדה) )ג

'ח התורה הזמ� של סיפור יציאת מצרי� בלשו� סתו�, עד שיש הו''א שהוא מר'
''ל עפ''י דברי וי בפירוש שהוא בליל ט''ו. ניס�, או מבעוד יו�, ולא כתוב

הנה שורש החסידות החסידות סו� פרק י''ח)  המסילת ישרי� (בבאור מדת
נחת רוח ליוצרו, והעני� הוא מה שאמרו ז''ל אשרי אד� שעמלו בתורה ועושה 

הוא כי הנה המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות ה�, וחובת� ידועה עד 
לא  ,היכ� היא מגעת, אמנ� מי שאוהב את הבורא ית' שמו אהבה אמיתית

ישתדל ויכוי� לפטור עצמו במה שכבר מפורס� מ� החובה אשר על כל ישראל 
ב אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו בכלל, אלא יקרה לו כמו שיקרה אל ב� אוה

גילוי מעט שהוא חפ# בדבר מ� הדברי�, כבר ירבה הב� בדבר ההוא ובמעשה 

ההוא כל מה שיוכל, ואע''פ שלא אמרו אביו אלא פע� אחת ובחצי דיבור, הנה 
די לאותו הב� להבי� היכ� דעתו של אביו נוטה לעשות לו, ג� את אשר לא אמר 

לדו� בעצמו שיהי' הדבר ההוא נחת רוח לפניו, ולא לו בפירוש, כיו� שיוכל 
או שיאמר לו פע� אחרת, כללו של דבר בי� כל מי  ,ימתי� שיצוהו יותר בפירוש

שהאהבה ביניה� עזה באמת, שלא יאמר לא נצטויתי יותר, די לי במה 
וישתדל לעשות לו  ,שנצטויתי בפירוש, אלא ממה שנצטוה ידי� על דעת המצוה

   שיהי' לו לנחת. מה שיוכל לדו�
  

דמטע� זה לא נאמר בפירוש הזמ� של מצות סיפור יציאת מצרי�, ולפ''ז י''ל 
ואדרבה רק ע''י יגיעה ועמלות בתורה, להבי� ההו''א ומסקנות, אנו יודעי� 
זמנה, לרמז דבליל פסח לא די לעשות מצוות המוטלות עלינו, רק צרי� לעמול 

ליוצרו, ליל פסח אנו צריכי� להגיע  להבי� רצו� ה', ועי''ז נעשה נחת רוח
למדריגת חסידות, וכמו שביאר המסילת ישרי� (פרק י''ט) החלק האחד של 
חסידות, הוא במעשה שבי� אד� למקו�, וענינו קיו� כל המצוות בכל 

רי מרו שירי מצוה, וא, ואלה ה� שקראו� חכמינו ז''ל שיהדקדוקי� שבה�
שגו" המצוה נשל� וכבר יצא ידי חובתו, מצוה מעכבי� את הפורענות, כי אע''פ 

רבות בשלימות�, ולא הנה זה לכל המו� ישראל, א� החסידי� אי� לה� אלא לה
והנה בליל הסדר אנו נוהגי� כחסידי�, שאנו מקפידי� על  למעט בה� כלל.

עשיית המצוות יותר משאר ימות השנה, ומטע� זה עושי� נטילת ידי� על 
ה זו הוא רק חומרא בעלמא (עיי� במשנה ברורה טיבולו במשקה, אע''פ שנטיל

שמקצת ראשוני� סברי שלא הצריכו חכמי� נטילת ידי�  –סי' קנ''ח ס''ק כ' 
לדבר שטיבולו במשקה רק בימיה� שהיו אוכלי� בטהרה, משא''כ עכשיו 

   שספק ברכות להקל.) ,שכולנו טמאי מתי�, ולכ� לא יבר� ענט''י
  

 ע''פ 'י דברי זקני הרה''ק ר' ישעי' שור זצ''ל (כליל תפארת)וי''ל עוד עפ'
אמר רב יצחק לא הי' צרי� להתחיל את התורה  � ריש פרשת בראשית פרש''י 

אלא מהחודש הזה לכ�, שהיא מצוה הראשונה שנצטוו בה ישראל, ומה טע� 
א יש כמה מצוות שקדמו אותה בתורה, לה שלכאורה צ''עפתח בה בבראשית. 

כי  ותי' מילה, ולמה צרי� להתחיל במצות ראש חודש.ו מצות פרו ורבו,כגו� 
קידוש החודש הוא מצוה הראשונה שנצטוו כללות ישראל, וע''י מצוה זו 
נתקדשו ישראל לאביה� שבשמי�, ונתקשרו בקשר אמי# וחזק לשדד כל 

 ולפ''ז י''להמערכות להוציא� ממ''ט שערי טומאה לחמישי� שערי קדושה. 
רק ע''י קידוש החודש,  ,מילהמצות קרב� פסח ו שראל לא זכו לקיי�שבני י
ע''י קידוש זה יכול לקיי� מצות ע''י קידוש החודש ה� נתקדשו, ודהיינו 
התורה צרי� להתחיל מהחודש הטע� ש – ולפ''ז מוב� קושיית ר' יצחקאחרות. 

צינו מוזה ש ו יש לה� היכולת לקיי� שאר מצוות,הזה לכ�, שרק ע''י מצוה ז
 קוד�, הואויעקב אבינו מצות גיד הנשה מ ,ניתנה לאברה� אבינו מצות מילהש

קבל מיד ל כיו� שהאבות הקדושי� לא היו מעול� תחת עול אחר, והיו מוכני�
לקיי�  א''א לה� ,בני ישראל שהיו תחת עול מצרי�משא''כ ה עול המצוות,

   . מצות החודשמצות, רק ע''י התחדשות של 
  

שבודאי ההו''א לא הוי שמצות סיפור הוא רק בר''ח, דא''כ האי� עוד  וי''ל 
שאלו הבני� על השינוי� שהוא רק בליל ט''ו (דההו''א ''יכול מר''ח'' הוא רק 
על מצות סיפור יציאת מצרי�, ולא על מצות מצה ומרור שהוא בליל ט''ו כמ''ש 

 ולפ''ז י''ל בתורה) אלא הכוונה הוא שהמצוה מתחיל מר''ח ונגמר בליל ט''ו.
שאפילו אחר המסקנא צרי� לזכור ההו''א, דהיינו שיש כ''כ לספר מר''ח עד ליל 
ט''ו, ולכ� בודאי בליל פסח שהוא זמ� קצר (ובפרט לדעת ראב''ע שהמצוה הוא 

נהגו התנאי� הגדולי� בהמעשה רק עד חצות) צרי� להגיד כל מה שיוכל, כמו ש
  ח''ו.   , ולא לדבר דברי� בטלי� הנזכר בההגדה

  
לרמז  והוא כדי זו קוד� ר''ח ניס�, קורי� פרשה ש למהטע� חד ולפ''ז י''ל

 וי''ל עודשמצות סיפור יציאת מצרי� מתחיל מראש חודש.  הנ''ל, ההו''א
בסו" מנחות (ק''י) כל העוסק בתורת קרבנות  שאפילו א� נאמר דזה שאיתא

לא כדברי הט''ז וא רק בקרבנות ולא בשאר מצוות (נחשב כאלו הקריב אות�, ה
אבל בודאי מסתברא לומר שיש מעלה זו לפרשת החודש, דהיינו מי הנ''ל) 

א מצוה זו הי שלומד ועוסק בפרשת החודש נחשב כאילו קיימתה, כיו� שמצוה
  שאר מצות.  , ורק ע''י מצוה זו יכול לקיי�אלשנצטוו בה ישרראשונה 

  
  

 

ששת ימי� תעשה מלאכה וביו� השביעי וגו' פע� אחת הי' אורח אחד אצל החפ  חיי� בסעודת ליל שבת קודש, ודרכו של הח''ח הי' 
זה התורה, בטח בה  –לומר הזמירות באמצע הסעודה כשהיו אצלו אורחי�, והתחיל הח''ח אשת חיל מי ימצא ושאל מי זה אשת חיל 

זה התלמיד חכ�, והוסי� ואמר כא� בעוה''ז יכול כל אחד לומר על עצמו שהוא לומד, אבל נודע  –מי זה בעלה של התורה  –לב בעלה 
 ,בשבתו ע� זקני אר , ש� לא יוכלו לספר סיפורי� ש� ידעו את האמת –מתי ידעו באמת מיהו הבעלה של התורה  –בשערי� בעלה 
אי� זה שיוצאי� מהישיבה ואי� יודעי�  ,ושה אוי לאותה כלימה, ונתרגש הח''ח והתחיל לדפוק על השלח� בחזקה וצעקואוי לאותה ב

 לכל הפחות שני סדרי� בע''פ. (אוצרות ירושלי�) 
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