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אל גינת אגוז
פרשת צו ושבת הגדול

מעינות יואב /הרב יואב שוכר הי"ו
צו את אהר ואת בניו לאמר זאת תורת העלה הוא העלה על
מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו"
רש"י מפרש :אי צו אלא זירוז מיד ולדורות ,אמר רבי שמעו
ביותר צרי הכתוב לזרז ,במקו שיש חסרו כיס והעולה באה
לכפר על ההרהורי ,ולומדי מ המילה 'עולה' שכ ההרהורי
עולי במחשבה של האד מיו שיש לו חסרו כיס ,ואי בידו
להקריב קרב עולה יעסוק בתורת העולה כמו שכתוב "ונשלמה
פרי שפתינו" כלומר שאפילו שיש לו חסרו כיס ואי לו להקריב
קרב יזדרז ויעסוק בענייני קרבנות.
וכתוב פעמיי עולה :א( עולה על ההרהורי שעלו ב( עולה
שמקריב לכפר על חטאיו.
וכדי להבי כיצד אד שלומד תורת העולה זה יהיה לרצו לפני
ה' כאילו הקריב קרב עולה ממש ,מביא בעל החת" סופר מה
שכתוב במסכת חולי )ה/ב( ( על הפסוק 'אד ובהמה תושיע ה''
אלו בני אד שה ערומי בדעת ומשימי עצמ כבהמה'.
העני כשהאד מבטל דעתו ורצונו לרצו השי"ת " לעומת זה
נותני לו דעת מ השמי.
ורש"י מפרש שה חכמי כאד הראשו ומשימי עצמ
כבהמה שמכניעי עצמ ולא אמר מחוכמי אלא לשו ערומי,
להמשיל עניות שמשי עצמו כבהמה.
"ולבש הכה מדי בד ומכנסי בד" – מדי לשו מידות ,שלבוש
האד יהיה מידות טובות ,ומתו הלבושי ילמד שככל שמעשהו
יהיה מדוד ודווקא בגדי מבד ,שבד יוצא גימטריא  6ורומז על
שש מידות שה :חסד ,גבורה ,תפארת ,נצח ,יסוד והוד .וכאשר
הכה לובש את הבגדי מתעורר בכל בגד לתק ולהתפלל על ע
ישראל שיהיו מתוקני במידות ובמעשי טובי.
"צו את אהר ואת בניו לאמר זאת תורת העולה הוא העולה על
מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו"
רש"י מפרש :אי צו אלא זירוז וזה שבת הגדול שמזרזי בו ע
ישראל לקראת חג הפסח ,שהוא חג החירות שכתוב 'ולא יכלו
להתמהמה' שכ לא נית לה להתעכב במצרי כמו שנאמר אצל
יוס& 'ויריצוהו מ הבור'..
ע ישראל מזדרז בניקיו הבית מ החמ' אבל בעיקר צרי לנקות
את החמ' מ הלב שש שורש כל המידות הרעות של קנאה,
תאווה וגאווה לבטל אות כמו שמבטלי את החמ' שא לא
כ אד שיש בו מידות כאלה כאילו כופר בה' יתבר ,כיו שהכל
מאיתו יתבר כי הוא הנות ל כח לעשות חיל.
והבדיקה נעשית ע"י נר לרמז 'כי נר ה' נשמת אד חופש כל חדרי
בט' ועיקר גאולת של בני ישראל זה יציאת מצרי שיצאו
ממקו של טומאה ונזדככו וזכו לקבל תורה ,ככה אנו מתנקי
מכל הטומאה כדי לזכות לקבל תורה .ולכ התחיל ה' בדיבר
הראשו 'אנכי ה' אלהי אשר הוצאתי מאר' מצרי מבית
עבדי' שזה רומז על עבדות של האד לתאוותיו.
ומספרי ביציאת מצרי כל הלילה ולילה זה רומז על הגלות
שהיא כמו לילה לע ישראל ועד שנצא מהגלות שזה עלות השחר
שכתוב 'אז יבקע כשחר אור'.
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התשע"ה
ליצירה

ואד חייב לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרי
וכאשר אנו מביני שכל הפעולות שנקטנו בגשמיות וברוחניות זה
הכל הכנה לגאולה אז נזכה כולנו לקבל את התורה בחינת 'נעשה
ונשמע' ונשלי את כל החכמות החיצוניות שכ אמר רבי נחמ לא
יכלו ע ישראל לקבל תורה עד אשר השליכו את כל החכמות
החיצוניות שלה שכ מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו
במצרי.
ואנו צריכי להזדרז כי אי הרבה זמ ופסח בפתח ,וקרב עולה
בא לכפר על המחשבה וצרי שהכל ייעשה בכוונה שלמה בלב
ובנפש ,שלא יהיה בחינת 'ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני' אלא
פיו ולבו שוי וניעשה כולנו אגודה אחת לעשות רצונ בלבב
של ,בשתי בתי ,לב ,שלא יהיה בבית חמ'.
וצרי לספר את עניי הגאולה כיו שאנחנו מכירי את סיפור
יציאת מצרי ויכולי מכח ההרגל לקרוא את עניי ההגדה
מצות אנשי מלומדה אבל צריכי התעוררות הרבה כדי לחוש
ביציאת מצרי ,וצרי הכל לשאול כמו שרמוז בגמרא מסכת
קידושי מא' :אמר רב הונא כיו שעבר אד עבירה ושנה בה "
הותרה לו .סלקא דעת? אלא נעשית לו כהיתר.
אמר רבי אבהו משו רבי חנינא נוח לו לאד שיעבור עבירה
בסתר ואל יחלל ש שמי בפרהסיא ,ולא ח"ו הותרה לו אלא
נעשית לו כהיתר .ואמר זאת רק הונא כדי להרחיק אד מ
העבירה.
ובגמרא ע"ז י"ט :מכריז רבי אלכסנדרי :מא בעי חיי? מא בעי
חיי? כנוס ואתו כולי עלמא לגביה ,אמרי ליה :הב ל חיי ,אמר
להו" :מי האיש החפ' חיי אוהב ימי לראות טוב נצור לשונ
מרע ושפתי מדבר מרמה ...גו'"..
לכ רמז על קרב עולה שהוא כל הלילה עד הגאולה עד הבוקר
שכתוב 'בוקר וידע ה' את אשר לו'.
יהי רצו שנזכה לדעת ולהבנה שהכל אחד כמ"ש "כי מלאה האר'
דעה את ה' כמי לי מכסי" וכל ברואי עול יבינו שהכל
מאיתו יתבר ואי עוד מלבדו.
ש ב ת – ש ל ו  !!

טור זה נתר ,לעילוי נשמת המנוח ר' שלו בוסי זצ"ל .
תנצב"ה .ולעילוי נשמת המנוח רפאל ב מאיר מגדלי ז"ל .
תנצב"ה.
"אל גינת אגוז"
עורכי :עו"ד יאיר בוסי הי"ו.
הרב יואב שוכר הי"ו.
חברי המערכת המייסדי :הרב חיי בוסי ,זצ"ל .רפי מגדלי
ז"ל .מזל אושרת שער ז"ל.
כתובת המערכת :הנוטע  1נתניה )יאיר בוסי(
אי מיילyairus@gmail.com :
פקס09-8829751 :
נית לשלוח חומר בקוב.WORD %

שבת הגדול
מידי שנה אנו חוזרי ושואלי את השאלה :מדוע נקראת השבת
שלפני הפסח "שבת הגדול" .הש שבת הוא כידוע ש נקבה
והיינו צריכי לומר שבת הגדולה.
בקריאת ההפטרה מוזכר "יו ה' הגדול" התשובה המקובלת
היא :כידוע שלשבת זו ,שלא כמו לארבעת הפרשיות ,אי קריאה
מיוחדת בתורה אלא הפטרה מיוחדת בלבד .והפסוק המסיי את
הפטרת השבת מסו& ספר מלאכי ,הנבואה האחרונה בספרי
הנביאי ,הוא" :הנה אנכי שולח לכ את אליה הנביא לפני בוא
יו ה' הגדול והנורא" .ולכ השבת שבה קוראי את הפסוק שבו
המילה ה'גדול' נקראת :שבת הגדול.
בהפטרה רמזי רבי לפסח הממשמש ובא .הנביא מלאכי מבשר
את בשורת הגאולה לעתיד לבוא .מיכה הנביא אומר על גאולת
העתיד" :כימי צאת מאר' מצרי אראנו נפלאות ".ואמרו חז"ל
בניס נגאלו ובניס עתידי להיגאל .הבשורה על גאולת מצרי
הייתה בשבת לפני הפסח ,ובדומה לכ אנו קוראי בשבת שלפני
הפסח את בשורת גאולת העתיד.
בפסח נידו העול על התבואה .כאשר מביאי בני ישראל מעשר,
ה מתברכי .ודרשו במדרש" :עשר תעשר " עשר בשביל
שתתעשר" .ובנבואה הנקראת להפטרה ,קורא מלאכי" :הביאו
את כל המעשר אל בית האוצר ,ויהי טר& בביתי ,ובחנוני נא בזאת
אמר ה' צבאות ,א לא אפתח לכ את ארובות השמי,
והריקותי לכ ברכה עד בלי די".
בבלי תענית ד& ט' ע"א למדנו :
אשכחיה ר' יוחנ לינוקא דריש לקיש )מצא ר' יוחנ ילד ,תלמיד(
אמר ליה :אימא לי פסוקי .אמר לו עשר תעשר " עשר בשביל
שתתעשר .אמר ליה :מנא ל )מני ל(? אמר ליה :זיל נסה) .ל
נסה( .אמר ליה :ומי שרי )מותר( לנסוייה להקב"ה ,והכתיב לא
תנסו את ה'? אמר ליה :הכי אמר ר' הושעיה חו' מזו " שנאמר:
"הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ,ובחנוני נא בזאת.
כידוע בערב פסח מתקיימת מצוות ביעור המעשרות ווידוי
המעשרות ,ועל כ מובנת קריאת הפסוק 'הביאו את כל המעשר
אל בית האוצר' כהכנה לפסח.
ליל הסדר הוא החג המשפחתי ביותר מכל החגי .האב חייב
לקיי מצוות והגדת לבנ .הפסוק :המסיי את ההפטרה מתאר
את תפקידו של אליה הנביא" :והשיב לב אבות על בני ולב בני
על אבות" ,פסוק מתאי לקריאה לפני ליל הסדר.
"שבת" – זכר או נקבה?
ואול השאלה הנדושה שאנו שואלי כמסורת כנראה שאינה
שאלה .שבת היא אמנ ש נקבה כפי שאנו מוצאי בפסוק:
)טז( וְ ְָ 3מר 2בְ נֵי יִ ְָ 0ראֵ ל אֶ ת הַ ַ ָ*,ת ַלעֲ0וֹת אֶ ת הַ ַ ָ*,ת לְ ֹדרֹתָ  *ְ ִרית
ע ֹולָ) :יז( *ֵ ינִי 2בֵ י *ְ נֵי יִ ְָ 0ראֵ ל אוֹת ִהוא לְ ֹעלָ  ִ6י ֵ3ֶ 3ת י ִָמי עָ ָ0ה
9ר' 2בַ 8וֹ הַ ְ,בִ יעִ י ָ3בַ ת וַ ָ7 ִ8פַ ) .3שמות ל"א
ה' אֶ ת הַ ָ,מַ יִ  וְ אֶ ת הָ ֶ
טז"יז(.
א שבת היא ג קיצור מיו השבת .זָ כוֹר אֶ ת יוֹ הַ ַ ָ*,ת לְ ַק ְֹ 3:ו.
)שמות כ' ז ( .ולפיכ בתפילה אנו אומרי ג וינוחו בה )בערבית(
א ג וינוחו בו )בשחרית( ,ואנו מברכי איש את רעהו בשבת
שלו ומבור ולא ומבורכת.
ג התשובה אינה לגמרי מדויקת .לפי מנהג תימ אי קוראי
הפטרה זו ,כיוו שהרמב" אינו מזכירה ,ובכל זאת השבת
מכונה שבת הגדול .מקור הכינוי לשבת שלפני הפסח אינו ברור.
ולפיכ ניתנו טעמי רבי לכינוי הזה.
הגדול שבקהילה דורש
יש המבארי כי השבת נקראת כ משו שהגדול בקהילה ,כלומר
רב הקהילה דורש דרשה גדולה מענייני הפסח ודיניו .יש מי
שמוסי& כי הדרשה הייתה ארוכה מאד ,ונמשכה עד אחרי חצות
יו ,ולפיכ נראה לה יו השבת גדול וארו.
נהגו בשבת הגדול להוציא בדרשה חובת ציבור .וזהו אחד מ
הטעמי שנקרא "שבת הגדול" ,על דר שנקרא יו כיפורי

"צומא רבה" ,לפי שמאריכי בו בתפלה ובתחנוני ,כ מאריכי
כא בדרשות ,משו דנפישי וחמירי הלכות פסח .והפייט קאמר
"להוציא חובת ציבור" ,אלמא דחובה היא לדרוש.
ולעול דורשי בשבת הגדול כשאי ערב פסח חל בו ,דאז צריכי
להקדי ולדרוש .ועמדו רבותינו הפייטני ותיקנו את סדר דר
כללות בקוצר ,והיה בו די לראשוני .שוב נתמעטו הלבבות,
ועמדו פרשני כגו הר"ר שמואל מפלייזא פי' הפיוט ד"אלהי
הרוחות" ,וגדול א' פי' הפיוט ד"אדיר דר מתוחי" .וסמכינא
אהא דכל בעל בית ילמוד הסדר ,ובעו"ה מרוב טרדות ומיעוט
הלבבות ג זה לא נעשה.
לזכר הנס של לקיחת הפסח
במסורת האשכנזית הסבר אחר לש שבת הגדול :רש"י כור את
הש בשבת שלפני יציאת מצרי .בני ישראל נצטוו לקחת בעשור
לחדש ניס שה תמי ,ולשמרו עד ליו ארבעה עשר לחדש ,לש
קרב פסח .העשירי לחדש ניס של יציאת מצרי היה שבת.
המצרי ניסו לפגוע בה ולא עלה ביד .לזכר הנס הגדול קבל
היו את התואר הגדול.
וזה לשו ספר הפרדס המיוחס לרש"י ולשו סידור רש"י סימ
שנ"ב :
שבת שלפני הפסח נהגו בני אד לקרוא אותו 'שבת הגדול' ,ולא
ידעו על מה הוא גדול מכל שבתות השנה ,אלא לפי שניס שבו
יצאו ממצרי חמישי בשבת היה ,כדאמרינ בסדר עול ,ומקחו
של פסח מבעשור היה ,בשבת שלפני הפסח .אמרו בני ישראל :ה
נזבח את תועבת מצרי לעיניה ולא יסקלונו'? אמר לה
הקב"ה :עתה תראו הפלא אשר אעשה לכ .הלכו ולקחו איש
איש את פסחו להיות לה למשמרת עד ארבעה עשר יו .כשראו
כ המצרי היו רוצי לקו ולנקו מה ,והיו מעיה מחותכי,
ובאש נדעכי ,ונידוני בייסורי ובחוליי רעי ,ולא הזיקו
לישראל .ועל ש שנעשו בו ניסי לישראל נקרא שבת שלפני
הפסח' שבת הגדול '.מפי רבי אברה נוחו עד.
ג בתוספות מסכת שבת ד& פז עמוד ב ד"ה ואותו יו חמישי
בשבת היה כו' " וא כ ברביעי שחטו פסחיה ונמצא בשבת
שעברה לקחו פסחיה ,שאז היה בעשור לחדש .ועל כ קורי
אותו שבת הגדול ,לפי שנעשה בו נס גדול כדאמרינ במדרש
)שמות רבה תנחומא פ' בא( כשלקחו פסחיה ,באותה שבת
נתקבצו בכורות אומות העול אצל ישראל ,ושאלו למה היו
עושי כ .אמרו לה זבח פסח לה' ,שיהרוג בכורי מצרי .הלכו
אצל אבותיה ואל פרעה לבקש ממנו שישלחו ישראל ,ולא רצו.
ועשו בכורות מלחמה ,והרגו מה הרבה .הה"ד למכה מצרי
בבכוריה ).הטע שהובא בספר הפרדס מוזכר ג במקורות אלה :מחזור
ויטרי )סימ רנט( ,ספר האורה )חלק ב' סב[ די שבת הגדול( ,טור אורח חיי
)סימ תל( ,בית יוס& אורח חיי סימ תל(

"גדול" – שנתחייב במצוות
כאשר קט נכנס למצוות הוא הופ להיות גדול .המצווה
הראשונה שנצטוו ישראל הייתה" :בעשור לחדש הזה " ויקחו
לה איש שה לבית אבות" .ע ישראל הפ להיות 'גדול מצווה
ועושה".
וכ אומר רבי דוד ב יוס& אבודרה ,מחכמי ישראל בספרד
במאה הארבע עשרה בספרו 'פירוש הברכות והתפילות :שלכ
נקרא שבת הגדול שהוא שבת ראשו שנכנסו למצוות.
"גדול" – בגלל ראשו של פסח הקרוי "שבת"
יש המבארי כי השבת נקראת השבת הגדול כיוו שאחריה יו"ט
ראשו של פסח המכונה א& הוא לפי מסורת חכמי "שבת".
"וספרת לכ ממחרת השבת" .כנגד הצדוקי המכחישי את
מסורת חכמי ,וקובעי כי ממחרת השבת היא שבת ממש,
מכני את השבת שלפני פסח שבת הגדול ,לציי שלאחריה יבוא
יו שבת נוס& ,שבת קט.
בסידור העתיק לפי מנהג קורפו נקראת ג השבת שלפני חג
השבועות "שבת הגדול" ,ויש בו "סדר לשבת הגדול של שבועות".
טור זה נתר ע"י אייל בוסי הי"ו לברכה ולהצלחה ,לו ולמשפחתו.
ולעילוי נשמת סבו המנוח הרב חיי ב ר' שלו בוסי זצ"ל.

"שואלי ודורשי בהלכות הפסח קוד הפסח
שלשי יו
שאלה :מקובלנו כי "שואלי ודורשי בהלכות הפסח קוד הפסח
שלושי יו" .מה גדריה של הלכה זו?
תשובה:
שתי תקנות
בגמרא במסכת פסחי )ו,א( מובאת מחלוקת תנאי
בברייתא" :שואלי ודורשי בהלכות הפסח קוד הפסח
שלשי יו ,רב שמעו ב גמליאל אומר :שתי שבתות".
הגמרא מנסה לבאר את טעמי התנאי ומציעה סימוכי מ
התורה לכל אחת מ השיטות " פסוקי שבה משה מורה
הלכות פסח לע )במדבר ט,ה"ו; שמות יב,ב(.
לעומת זאת ,במסכת מגילה )לב,א( מובא כי התקנה היא
לשאול ולדרוש ביו עצמו " "משה תיק לה לישראל שיהו
שואלי ודורשי בענינו של יו ,הלכות פסח בפסח ,הלכות
עצרת בעצרת ,הלכות חג בחג".
הדר הפשוטה ליישב את שתי הברייתות היא שמדובר בשתי
תקנות .במגילה מדובר על תקנת משה שהיא חלק מתקנות
קריאה בתורה ובמקראי הקודש התקנה מהווה חלק מקדושת
היו לדרוש בעניינו של יו .והתקנה השנייה ,שזמנה אינה מצוי,
היא לשאול ולדרוש בהלכות הפסח קוד הפסח ,וזאת על מנת
לדעת את ההלכות.
לחכמי או לכל יחיד
על פי ההבנה שראינו קוד ,שתי התקנות נוגעות ליחיד.
לעומת זאת ,הירושלמי )תחילת פסחי( מציג את החובה ללמוד
את ההלכות במהל היו כחובה על הכול ואת הברייתא
המדברת על לימוד לפני החג במתייחסת לחכמי שבבית הוועד:
"שואלי בהילכות הפסח בפסח הילכות עצרת בעצרת הילכות חג
בחג .בבית וועד שואלי קוד לשלשי יו רב שמעו ב גמליאל
אומר שתי שבתות".
בית הוועד הוא מקומ של החכמי וה נדרשי לדעת מוקד
יותר על מנת שיוכלו להשיב לשואלי.
הסבר דומה מופיע אצל כמה ראשוני )ר" ,רשב"א ומאירי( שא&
הוסיפו על כ את דברי התוספתא בסנהדרי )ז,ז( על החובה
להקדי את "השואל כעניי" שאותה פירשו כחובה לענות למי
ששואל על הלכות רלוונטיות.
א אכ הדגש בלימוד המוקד הוא בשאלות מהציבור מסתברת
גירסת הרי"& שגורס רק "שואלי בהלכות" ומשמיט "דורשי".
דברי דומי כתבו בספר אור"חדש )פסחי( ובטורי"אב )מגילה(
שהדגישו כי דברי משה שלושי יו קוד לפסח שני היו בתגובה
לשאלת הטמאי.
ייחודה של התקנה לפסח
הטור )תכט( נקט בדר אחרת והסביר כי הדי של שלושי יו
רלוונטי רק לפסח בגלל ששלושי יו לפניו מתחילה חובת
הביעור ,ואילו בשאר החגי ההלכות רלוונטיות רק באותו היו.
בדומה לטור ,הבית"יוס& נוקט בשלוש דרכי המצמצמות את די
השלושי יו רק לפסח .ראשית ,הוא מסביר כי פסח הינו חג
המרובה בהכנות ובהלכות הנוגעות להכנות אלו ולכ יש להקדי
לו לימוד" :דדיני פסח על כל פני צרי להודיע לע קוד

לפסח שלשי יו כדי שיהיה לה שהות רב להתעסק בטחינת
החיטי ואפיית מצה והגעלת כלי וביעור חמ'" .במיוחד
אמורי הדברי משו שמה שלא נעשה קוד הפסח לא יכול
להיעשות כהלכה בתו ימי החג.
על ריבוי ההלכות מוסי& הבית יוס& את העובדה שלאור הטרחה
הרבה בענייני פסח אי לאד אפשרות ללמוד את ההלכות בחג או
בערבו ,מה שאי כ בסוכות או עצרת" :עוד שאי טרחת סוכה
ולולב מרובה ודיי להתעסק בה בערב החג ומשו הכי לא בעי
לשאול ולדרוש בהלכותיו כל כ זמ קוד".
לשיטתו ,בהלכות סוכות די לעסוק ימי סופרי קוד החג,
ובשבועות אי הלכות מיוחדות.
בחג עצמו ,מבאר הב"י ,עוסקי בטעמי היו ובהלכות המותר
והאסור ביו טוב ועניי זה שווה בכל המועדי" :והא דתניא
ששואלי בהלכות פסח בפסח והלכות חג בחג היינו לדרוש
בטעמי שבעבור נצטוינו במועד ההוא וג כ לדרוש בדברי
שאסור ומותר לעשות ביו"ט".
הסבר שלישי מצמצ )בעקבות הגמרא בע"ז ה,ב( את די
שלושי יו לענייני קרב פסח שממנו ומבדיקית מומיו השתלשל
כל ההכרח בלימוד מוקד" :מפני הקרב כדי לבודקו ממומי...
שיהא שהות לכול ליקח לה קרבנות בדוקי ממומי וא& על
גב דהשתא בעוונותינו אי לנו קרב כיו דבזמ שהיה קרב
התקינו שיהו דורשי שלשי יו קוד תקנה לא זזה ממקומה".
לפי דר זו ,בשלושי הימי שקוד הפסח צרי לעסוק בהלכות
קרב פסח ,וכ אנחנו נוהגי בקהילת עתניאל.
השו"ע פסק את די שלושי יו לחג הפסח בלבד והמג אברה
הרחיבו ג לשאר הרגלי.
הרמב" הביא את תקנת משה בהלכות תפילה )יג,ח( וראה
אותה חלק ממצוות תלמוד תורה המבוטאת בקריאת התורה ולא
הביא את די שלושי יו קוד הפסח.
סיכו
ההנהגה הראויה היא שהחל מפורי יעסקו מחד בקורב הפסח
ומאיד ,בהלכות הרלוונטיות למעשה .בנוס& ,בכל רגל ורגל חלה
חובה לשאול ולדרוש בהלכות היו כחלק מתקנות משה ללימוד
התורה) .הרב רא" הכה ישיבת עתניאל(

מדרשי לפרשה
/0קד עַ ל הַ ִ.זְ (ֵ חַ +א ִתכְ (ֶ ה" )ויקרא ו ו(
ַ
"אֵ ִ 0ָ 2מיד
השל``ה הקדוש מביא בש הקדוש ר' משה קורדובירו;
שסגולה נפלאה להנצל מהרהורי עברה ,לומר פסוק זה; "אֵ 3
?2קד עַ ל הַ ִ>זְ *ֵ חַ @א ִתכְ *ֶ ה".
ָ? ִמיד ַ
ה"כתב סופר" מוצא רמז לסגולה הנפלאה בעצ משמעות דברי
הפסוק .וכ הוא מבאר; כל מי אשר בלבו יוקדת אש תמיד לה',
ופוע בו הרצו לקיי את מצוותיו ,ה' עוזר לו שינצל ממחשבה
זרה מחשבת פגול .ומכל שכ שלא יבוא לעשות עבירה בפועל,
כמו שאמרו חז"ל; "מצוה מגינה ומצילה".
/0קד עַ ל הַ ִ.זְ (ֵ חַ +א ִתכְ (ֶ ה" .המזבח
וזה מה שכתוב; "אֵ ִ 0ָ 2מיד ַ
הלוא הוא האד עצמו ,שהוא מזבח אדמה .ומש ,ממקו
המזבח ,נוצר האד הראשו ,כמו שמבואר בפירוש רש"י בפרשת
"|בראשית" .ולפיכ@" ,א ִתכְ *ֶ ה" האש .הבא ליטהר מסייעי
אותו .והמקדש עצמו מלמטה מקדשי אותו מאש מזבח של
מעלה.
טור זה נתר לעילוי נשמת מזל אושרת שער ז"ל תנצב"ה

פרפראות

חידו לפרשת צו ושבת הגדול

"זאת תורת העלה היא העלה על מוקדה"
אמרו חכמי" :כל המתגאה אינו נידו אלא באש ,שנאמר' :זאת
תורת העולה – היא העולה על מוקדה" )ויקרא רבה ז ,ו(.
ועוד אמרו חכמי" :תלמיד חכ צרי שיהא בו אחד משמונה
בשמינית" )סוטה ,ה,א( ומפרש רש"י" :צרי שיהיה בו מעט
גאווה ,שלא יהיו קלי הראש מסתוללי בו ,ויהיו דבריו מתקבלי
עליה בעל כורח".
וקבעו חכמי" :במקו שאי מכירי אותו ,מותר לו לאד
להודיע על עצמו ולומר' :אני תלמיד חכ צורבא"דרבנ ,והקדימו
את דיני לשל האחרי ,בשביל כבוד תורתי".
רמז לכ" :זאת תורת העולה" – במה יתגאה תלמיד חכ?
ב"זאת התורה") .ש(.
והרבי מקוצ'ק אמר :חז"ל התירו לתלמיד חכ ,שתהיה לו
שמינית שבשמינית של גאווה ,הצרה היא ,שהרבה תלמידי
חכמי אינ יודעי חשבו.
ועל אלה שמגזימי בניפוח עצמי נאמר בויקרא רבה )צו(" :אי
עולה באה לכפר אלא על גסי הרוח" .לפיכ נאמר בה" :צו את
אהר ואת בניו" ,ללמדנו ,שבעיקר צריכי להיזהר בזה אנשי
גדולי וחשובי ,ה ובניה) .עפ"י ה"כתב סופר"(

שאלות
10 .1טעמי יש לש "שבת הגדול" .ציי  3מה.
 .2לאילו ממועדי ישראל נצמד התואר קט?
 .3בהפטרה כתוב " :הנה אנוכי שולח לכ את אליה הנביא " .כמה פעמי מופיע
אליה בתנ" ומדוע?
 .4הנביא מלאכי אומר בהפטרתנו " :והיו כל הזדי וכל הרשעה קש" .ציי 2
מקורות נוספי לדימוי הרשעי לקש.
 .5ציי שמות של  5סוגי מצות.
 .6מה פירוש המילה " :אפיקומ? "
 .7אילו דברי בהגדה של פסח קשורי למספר ?4
 .8מה משות& לחגי :פסח ,פורי וחנוכה?
 .9על איזה קרב נאמר" :מצות תאכל"?
 .10באיזה קרב מקריבי ג חמ'?

"ולבש הכה מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו"
"כה גדול שלבש בגדי כה הדיוט – עבודתו פסולה" .כי אסור
לאד גדול ל"שחק" בענווה יתירה) .הספרי( .וב"ילקוט שמעוני"
אומר" ,שלא ילבש בגדי חול עימה" ,כלומר ,שהכה לא ישתמש
בבגדי הקודש לענייני חולי ,שלא ינצל את בגדי הקודש ומעמדו
למטרות שאינ קדושות.
"והרי את הדש"
ביו הקדוש ביותר – יו הכיפורי ,במקו הקדוש ביותר –
קודש הקודשי ,מתחיל הכה הגדול את עבודת הקודש )סדר
העבודה( ב...הרמת הדש ,כלומר ,בהורדת האפר מעל המזבח.
ללמדנו ,שאת עבודת הקודש יש להתחיל מהדברי הפשוטי.
מלמטה .כ ג בעבודת הקודש – החינו.
זאת ועוד .את הרמת הדש מבצע הכה הגדול בעצמו ,לא עוזריו
השוני.ללמדנו :שאי מלאכה בזויה .ואומר על כ רבי שמחה
בוני מפשיסחה :התורה חששה ,שהכה הגדול בקודש הקודשי
ביו הכיפורי יעסוק רק בענייני הרוחניי הנשגבי ,וישכח
להתפלל על הענייני ה"פשוטי" ,הגשמיי ,פרנסת של ישראל
וצרכיה ה"פשוטי" האחרי .לפיכ נצטווה הכה הגדול ,שע
היכנסו לקודש הקודשי ,יחלי& את בגדי הכהונה בבגדי
פשוטי ,ויתחיל דווקא בעבודת חולי הכי פשוטה .אז ,ודאי
יזכור ,כי "מרובי צרכי עמ".
"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"
אמרו חכמינו" :המוריד גחלת מעל גבי מזבח וכיבה – חייב"
)זבחי צא ,ב( .א מכבה גחלת מעל המזבח הגשמי עובר בלאוו:
"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" ,קל וחומר למכבה גחלת
רוחנית עליונה ,מעל המזבח הרוחני .אדרבא ,צרי להוסי& "אש
מ ההדיוט" – בטוב טע ובשכל טוב ,באור תורה ונר מצווה ,כדי
שתהא עולה ומוסיפה כוח וגבורה ,בכל דרגות החיי) .הרב
אברה יצחק הכה קוק(.
כי שבעת ימי ימלא את ידכ" .ימלא' את' ידכ'" סופי תיבות
"אמת" ,רמז שההול בדר האמת אינו מפסיד ,אלא אדרבה ידיו
מלאי בהרחבה גדולה.
בסו 4פרשת "צו" כתוב שיש  96פסוקי ,בגימטריה "צו" .אמנ
באמת יש  97פסוקי ,וזה גימטריה צו ע הכולל.
טור זה נתר ע"י וואשדי אברה הי"ו לברכה והצלחה,
לבריאות טובה ,ורפואה שלמה  ,לו ולכל משפחתו הי"ו .
ויקויי בו מקרא שכתוב "וכל אשר יעשה יצליח" .אכי"ר.

תשובות
 .1א .ע"ש הנס הגדול שנעשה לב"י ב .בגלל הפסוק בהפטרה " :לפני בוא יו ה'
הגדול והנורא" ג .בגלל דרשת רב העיר = הרב הגדול .
 .2יו כפור קט= ערב ראש חודש ב .פורי קט
 6 .3פעמי כנגד  6פעמי יעקוב ע ו' .המספר  6בא ללמדנו שאליהו יבשר את
הגאולה באל& ה  6וג  = 6ו' החיבור כלומר שאליהו יבשר את ביאת המשיח רק
כאשר ע ישראל יתחבר ויתאחד!
 .4א .תהילי פרק א'  : :לא כ הרשעי כי א כמו' אשר תדפנו רוח " ב.
הנביא עובדיה אומר" :והיה בית יעקב לאש ובית עשו לקש " ) א' )18
 .5סוגי מצות :שמורה ,שרויה,עשירה ,עבודת יד ,עבודת מכונה.
 .6מילה בארמית שפירושה :אפיקו= הוציאו מנא= כלי .או אפיקו קמ=
הוציאו לפנינו .
 4 .7קושיות 4 ,בני 4 ,כוסות 4 ,לשונות גאולה 4 ,אמהות.
 .8המלה אור משותפת :בפסח=לב"י היה אור בכל מושבות" ,בפורי
"ליהודי היתה אורה ושמחה" חנוכה= חג האורי
 .9קרב מנחה.
 .10קרב תודה.

הודעה בדבר סיו מסכת
בסיעתא דשמיא ובשעטו"מ ,זוכי אנו לסיי מסכת
נוספת )"סוכה"( ,בסעודת מצוה .ולהתחיל בחדשה
מסכת"ביצה".
ברכות ללומדי המתמידי וג לנשי התומכות
והמעודדות וא 4לתומכי כ"זבולו"" .חפ %ד' בידיכ
יצלח" "..וישראל עושה חייל."..
וכל החפצי להצטר 4לחבורה ולהסתופ 4באהלה של תורה
ולזכות לאורה ,ג ברוכי יהיו.
השיעור בימי שני וחמישי משעה  18:30עד 19:30
בביהכנ"ס "גינת אגוז" .רמת ח נתניה
ברכות לרפואה שלמה ברמ"ח אבריה ושס"ה גידיה ,למזל בת
סוזי הי"ו  ,ויקויי בה מקרא שכתוב :אל נא רפא נא לה.
אכי"ר.

תרומות וחסויות ,קודש להוצאת העלו
יתקבלו בברכה וכל המזכה את הרבי
זכות הרבי תלויה בו.
לתרומות ,חסויות והפצה נא לפנות לעו"ד יאיר בוסי
טל052 2545521 .

שבת שלו

