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  לימוד בגנותן וחיבתן של ישראל

  (ממליץ לראות גם את הדברים מתוך השיחה של הרבי מליובאוויטש אוצר ליקוטי שיחות בהעלותך, שיחה א')  

  "ויעשו בני ישראל את הפסח":   .א

  פרק ט' מתחיל את סיפור פסח שני: 

ֶאל ֹמֶ�ה ְבִמְדַ�ר ִסיַני ַ�ָ#ָנה ַהֵ#ִנית ְלֵצאָת  ֵמֶאֶר" ִמְצַרִי  ַ�ֹחֶד� ָהִרא�ֹו�  (א) ַוְיַדֵ�ר ְיֹקָוק
ֵלאֹמר: (ב) ְוַיֲע&, ְבֵני ִיְ&ָרֵאל ֶאת ַהָ+ַסח ְ�מֹוֲעדֹו: (ג) ְ�)ְרָ�ָעה ָעָ&ר יֹו  ַ�ֹחֶד� ַהֶ%ה ֵ�י� 

ֹ/ָתיו ,ְכָכל ִמְ�ָ+ָטיו ַ-ֲע&, ֹאתֹו: (ד) ַוְיַדֵ�ר ֹמֶ�ה ֶאל ְ�ֵני ָהַעְרַ�ִי  ַ-ֲע&, ֹאתֹו ְ�ֹמֲעד ֹו 1ְָכל ח0
ִיְ&ָרֵאל ַלֲעֹ&ת ַהָ+ַסח: (ה) ַו2ֲַע&, ֶאת ַהֶ+ַסח ָ�ִרא�ֹו� ְ�)ְרָ�ָעה ָעָ&ר יֹו  ַלֹחֶד� ֵ�י� ָהַעְרַ�ִי  

  ְיֹקָוק ֶאת ֹמֶ�ה �1ֵ ָע&, ְ�ֵני ִיְ&ָרֵאל. ְ�ִמְדַ�ר ִסיָני 1ְֹכל ֲאֶ�ר ִצָ,ה 

עד כא� התיאור של עשיית הפסח במועדו, בשניה השניה. זהו הפסח הראשו� שנעשה מחו" 
מדוע יש צור9 בציווי נוס8 על עשיית הפסח? הרי כבר צווינו בספר  –למצרי . יש כא� לשאול 

י� לא הצטווינו לעשות פסח במדבר. שמות. אלא התשובה היא כבר בספר שמות. כי הרי עדי
ולא במדבר. אל לנו  –בפרשת בא נאמר: "והיה כי תבואו אל האר" ושמרת  את העבודה הזו" 

להתבלבל ולהגיד שזוהי מצווה התלויה באר". אלא כדי לקיי  את הפסח היה צרי9 למול כי "כל 
ל רוח מדברית שמזיקה, או ערל וכל ב� נכר לא יאכל בו", וכיו� שלא היו מלי  במדבר ( או בגל

בגלל שהיא אפשר להירפא) ממילא אי אפשר לקיי  את הפסח במדבר. ולכ� הפסח הראשו� שבני 
לא עשו  –הוא גזירת הכתוב מיוחדת. א9 מהשנה הבאה עד הכניסה לאר"  –ישראל הצטוו כא� 

  את הפסח. 

ו בדר9. ומיד אח"כ בספר יהושע בעת הכניסה לאר", שיהושע מל את כל יוצאי המדבר שלא מל
  עושי  את הפסח. 

כא� בציווי לא חזרו ואמרו לנו את כל הפרטי  על עשיית הפסח, אלא ישנו כא� רק ציווי כללי 
  "ככל חוקותיו וככל משפטיו". ואז מגיעי  אלו שלא יכלו לעשות את הפסח במועדו: 

ָיְכל, ַלֲעֹ&ת ַהֶ+ַסח 2�ַֹו  ַהה,א ַו2ְִקְרב,  (ו) ַוְיִהי ֲאָנִ�י  ֲאֶ�ר ָהי, ְטֵמִאי  ְלֶנֶפ� >ָד  ְו;א
 �ִלְפֵני ֹמֶ�ה ְוִלְפֵני )ֲהֹר� 2�ַֹו  ַהה,א: (ז) ַו2ֹאְמר, ָהֲאָנִ�י  ָהֵהָ=ה ֵאָליו ֲאַנְחנ, ְטֵמִאי  ְלֶנֶפ

ֹו? ְ�ֵני ִיְ&ָרֵאל: (ח) ַו2ֹאֶמר ֲאֵלֶה  >ָד  ָלָ=ה ִנָ<ַרע ְלִבְלִ-י ַהְקִריב ֶאת ָקְרַ�� ְיֹקָוק ְ�ֹמֲעדֹו ְ�ת
  ֹמֶ�ה ִעְמד, ְוֶאְ�ְמָעה ַמה ְיַצֶ,ה ְיֹקָוק ָלֶכ . 

כי הרי ה  לא יכלו לעשות בזמ�, ולכ� ה   –ה  שואלי  "למה נגרע"? ולכאורה התשובה ברורה 
  ייגרעו. 

ֵני ִיְ&ָרֵאל ֵלאֹמר ִאי� ִאי� 1ִי ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפ� אֹו (י) Aֵַ�ר ֶאל �ְ  (ט) ַוְיַדֵ�ר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶ�ה ֵ@אֹמר:
(יא) ַ�ֹחֶד� ַהֵ#ִני ְ�)ְרָ�ָעה ָעָ&ר יֹו  ֵ�י� ָהַעְרַ�ִי   ְבֶדֶר? ְרֹחָקה ָלֶכ  אֹו ְלֹדֹרֵתיֶכ  ְוָעָ&ה ֶפַסח ַליֹקָוק

ַ/ת (יב)  ַיֲע&, ֹאתֹו ַעל ַמBֹות ,ְמֹרִרי  ֹיאְכל0ה,: ;א ַיְ�ִאיר, ִמֶ=C, ַעד ֹ�ֶקר ְוֶעֶצ  ;א ִיְ�ְ�ר, בֹו 1ְָכל ח0
(יג) ְוָהִאי� ֲאֶ�ר ה,א ָטהֹור ,ְבֶדֶר? ;א ָהָיה ְוָחַדל ַלֲע&ֹות ַהֶ+ַסח ְוִנְכְרָתה ַהCֶֶפ�  ַהֶ+ַסח ַיֲע&, ֹאתֹו:

(יד) ְוִכי ָיג,ר ִאְ-ֶכ  ֵ<ר  ִריב ְ�ֹמֲעדֹו ֶחְטאֹו ִיDָא ָהִאי� ַהה,א:ַהִהוא ֵמַעֶ=יָה 1ִי ָקְרַ�� ְיֹקָוק ;א ִהקְ 
ָ/ה )ַחת ִיְהֶיה ָלֶכ  ְוַלֵ<ר ,ְלֶאְזַרח ָה> ַ/ת ַהֶ+ַסח ,ְכִמְ�ָ+טֹו �1ֵ ַיֲעֶ&ה ח0   . ֶר"ְוָעָ&ה ֶפַסח ַליֹקָוק 1ְח0

שני בפרשיות אלו. הרי הפרשה ממשיכה  היא מה עניי� פסח –השאלה הראשונה שעלינו לשאול 
  מכא� והלאה בהקמת המשכ�: 

 �1ָ�ת ,ָבֶעֶרב ִיְהֶיה ַעל ַהִ=ְ (טו) ,ְביֹו  ָהִקי  ֶאת ַהִ=ְ�Eָ1ִ �1ָה ֶהָעָנ� ֶאת ַהִ=ְ��1ָ ְלֹאֶהל ָהֵעד0
  1ְַמְרֵאה ֵא� ַעד ֹ�ֶקר. 

  וכ� דברי רש"י בתחילת הפרק: 
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   למדת שאי� סדר מוקד  ומאוחר בתורה.למדת שאי� סדר מוקד  ומאוחר בתורה.למדת שאי� סדר מוקד  ומאוחר בתורה.למדת שאי� סדר מוקד  ומאוחר בתורה.א נאמרה עד אייר, פרשה שבראש הספר ל

הא  מכא� לומדי  שאי� מוקד  ומאוחר בתורה? הרי מפרשת בראשית אנו לומדי  זאת, אז מהי 
לשו� רש"י כא�? ג  אולי יש להבי� מהו לשו� "אי� סדר"?  הרי הביטוי המוכר הוא "אי� מוכר 

  ומאוחר בתורה", אז מדוע השוני? 

  כעת רש"י רוצה להסביר לנו מדוע התורה בחרה לא להגיד ע"פ הסדר? 

ולמה לא פתח בזו, מפני שהוא גנות� של ישראל, שכל ארבעי  שנה שהיו ישראל במדבר 
  לא הקריבו אלא פסח זה בלבד. 

ה  על הפסוק הראשו� המצווה על פסח עצמו, ולכ� מדבריו יוצא  –דברי  אלו של רש"י 
שכל ארבעי  שנה עשו פסח רק בשנה הזו. ולכ� לא פתחו  –נות� של ישראל שפסוקי  אלו ה  ג

  כי היא גנות� של ישראל.  –בפרשיה זו בספר במדבר 

מדוע זה גנות� של ישראל? הרי הקב"ה  –א  הקב"ה אמר לא להקריב פסח במדבר  –ממה נפש9 
אמר לה  לא להקריב? וא  זה אשמת ישראל, מדוע לספר את זה בפרק ט'? הא  אי� בעיה לספר 

מדוע דווקא בתחילת הספר יש בעיה להכניס את  –ג  לא בהתחלה? (כלומר  –בגנות� של ישראל 
  אי� בעיה"? )ל, אבל אח"כ גנות� של ישרא

  פתיחת הספרים:   .ב

  וזוהי מעלת ישראל.  –הפתיחה היא בכוח מעשיו הגיד לעמו  –בספר בראשית 

  בספר שמות פותחי  בשמות  ישראל, וזהו המעלה של ישראל ששמרו על שמ  ג  במצרי . 

  הרי המילה "ויקרא" מיותרת? –הוא ספר המצוות. ושואל רש"י בתחילה  –ספר ויקרא 

לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויי  קדמה קריאה, לשו� חבה, לשו� שמלאכי השרת 
משתמשי  בו, שנאמר (ישעיה ו ג) וקרא זה אל זה, אבל לנביאי אומות העול  נגלה 

  עליה� בלשו� עראי וטומאה, שנאמר (במדבר כג ד) ויקר אלהי  אל בלע . 

וק הראשו� נשאר בטע  טוב על ישראל. פותח בספר התוכחות, א9 עדיי� הפס –ספר דברי   
  ודורשי  ש  לשבח).  –("ולכ� וחצרות ודי זהב" 

  הוא ספר הדר9, וכיצד רש"י פותח את הספר ? F ספר במדבר

מתו9 חיבת� לפניו מונה אות  כל שעה, כשיצאו ממצרי  מנא�, וכשנפלו בעגל מנא� לידע 
בניס� הוק  המשכ�, ובאחד  מני� הנותרי . כשבא להשרות שכינתו עליה� מנא�. באחד

  באייר מנא .

הנושא של החיבה במניי� ישראל, כבר תיארנו בספר שמות. וג  שאל שאלנו מדוע "חבר ומנא " 
  וג  ש  התשובה הייתה מתו9 חיבת .  –

  "סדר מוקדם ומאוחר":   .ג

 –בפעמי  הקודמות בה  רש"י הזכיר אי� מוקד , אי� תיארו9, אלא אנחנו ע"פ ההבנה שלנו 
סבירי  שפרשת הר סיני באה לפני או אחרי שיתרו הגיע. אבל אי� סדר בתורה באיזה תאריכי  מ

  מדוייקי  בדיוק הדברי  קרו. אנחנו ה  אלה שלומדי  את הסדר והתאריכי  של הדברי . 

ג  לפרק א' יש תארי9, וג  לפרק ט' יש תארי9, ולכ� רש"י אומר : למדת שאי� סדר מוקד  
ש"י הבי� שהיה צרי9 לפתוח את ספר במדבר בפרשיית פסח, ופסח שני. אז ומאוחר בתורה". ר

  מדוע לא? 
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א  ספר שמות מתאר את מניי� ישראל, ויקרא את הציווי , ספר במדבר מתאר את הנהגת ישראל 
 –את הניסיונות ואת ההליכה בדר9 ה'. פרשת הפסח   Fבמדברת, ואת לכת9 אחרי במדבר.. 

הציווי הוא על עשיית הפסח במועדו והתיאור הוא שע  ישראל מקיי  פותחת במילי  נפלאות : 
  את מצוות ה'. אז לכאורה היה הכי מתאי  לפתוח את הספר בפרשיה זו?

הרי הקב"ה לא ציווה את הטמאי  אל עשיית פסח שני, וה  באי  מיוזמת  (!)  :וג  בהמש9
  ראל מפרשיה זו? ורוצי  לעשות את הפסח. אז מה הגנות כא�? היש יותר שבח ליש

שה  אלו שהטרידו את רש"י. שהרי פרשה זו   Fכל השאלות הללו מסביר הרבי מליובאוויטש 
  הייתה המתאימה ביותר לפתוח את ספר במדבר. 

הרי כ9 ציווה  –על כ9 מתר" רש"י: שהגנות היא שארבעי  שנה ה  עשו רק פסח אחד. ושאלנו 
  אלא מסביר הרבי: הקב"ה? אז מה הבעיה? 

באו הטמאי  וביקשו פסח שני, הקב"ה הסכי  ונת� לה  פסח שני. זה יהודי  שבאי  כש
והקב"ה מסכי . ולכ� הגנות היא: "אי9 ייתכ� שכל לט שנה שהיו ישראל  –ומבקשי  מלמטה 

  במדבר, לא ביקשו מהקב"ה למה נגרע?". וממשי9 הרבי: 

  הקב"ה אפשרות ובמכל שכ� וק"ו ומה כשאחדי  מישראל טענו למה נגרע, נת� לה
להקריב את קרב� הפסח, על אחת כמה וכמה אילו היו כל ישראל מבקשי  ותובעי  

מהקב"ה שרצונ  להקריב את קרב� הפסח כמו שעשו במדבר בשנה השנית, בוודאי היה 
  הדבר עולה ביד . 

  ב'היו  יו ' מופיע: 

אי� מצב אבוד. תמיד אפשר לתק� ולהשלי  אפילו מי שהיה טמא  –עניינו של פסח שני 
  הכל אפשר לתק�.  –מי שהיה בדר9 רחוקה, אפילו לכ  כלומר שהיה הדבר ברצו�, על א8 

שהרי כול  צריכי  לשאול מדוע ה  לא  –הרבי מתייחס לשאלה זו שאלת הב� חמש למקרא 
שנה?  ולכ� הפרשייה הזו הייתה צריכה לפתוח את הספר והיא  ביקשו 'למה נגרע' בכל הארבעי 

שמגלה שאי� כזה דבר שיהודי לא מביא פסח. אז מה הגנות? שה  לא  –גדולתה של ישראל 
  ביקשו להמשי9 לעשות זאת ארבעי  שנה. 

מדוע א  באמת היה אפשר, מדוע משה ואהר� לא פנו להקב"ה להמשיF  9אז ממשי9 ושואל הרבי  
  ? להקריב

וזהו כל עניינ  לחשוב על בני ישראל ולפעול למענ . הכוח של משה  –אלא תפקיד נשיאי ישראל 
אזי ה  כביכול אומרי   –ואהר� זה שא  ה  היו פוני  להקב"ה להמשי9 לעשות פסח במדבר 

להקב"ה שהע  לא במדרגה לבקש זאת, ואזי ה  היו מזכירי  את גנות� של ישראל. לכ� ה  
  שות פסח לט שני , כדי לא להזכיר גנות  של ישראל בפני הקב"ה. העדיפו לא לע

פרשיה זו מלמדת אותנו את הכוח שיש לישראל להפ9 את הכל. פסח שני הוא כוח התיקו� אותו 
אנו לומדי  ג  לימינו אנו. פסח שני הוא ההבנה שכל יהודי יכול להביא את הקורב� על היציאה 

י  בכל דור, וממילא הוא חייב להביא ג  קרב� על כ9. א9 ממצרי . כל יהודי חייב לצאת ממצר
  גנות� של ישראל הייתה שלא המשיכו לבקש לעשות זאת בכל הלט' שני . 

ולהבי� שבכל יו  אנו יכולי   –ובוודאי התיקו� שלנו היו  הוא לזעוק בכל יו  ויו  "למה נגרע" 
יע את הה'תערותא דלתתא' לתק� את המציאות. כל זמ� אפשר לתק� ולשפר, רק צרי9 להופ

  ולבקש מהקב"ה.  –מלמטה 

הגנות של ישראל היא האיבוד של האמונה בעצמו ובכוח שהקב"ה נת� לו להפ9 את הכל. לכאורה 
שמראה את  –פרשיה זו הייתה צריכה לפתוח את הספר כי הרי היא החיבה הכי גדולה לישראל 

ההיפו9 והתיקו� שלנו. א9 יש בפרשיה זו לימוד עצו  על כוחה של ההפיכה והתיקו�, שאל לנו  כוח
  לעול  להתייאש ממנו. שנזכה. 


