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 לפסח שני         י"בעזהש

 

 

ר ד( א)" אֹמר' ַוְיַדבֵּ ִראשֹון לֵּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבֹחֶדש הָּׁ ם מֵּ אתָּׁ ִנית ְלצֵּ ה ַהשֵּ נָּׁ  :ֶאל מֶשה ְבִמְדַבר ִסיַני ַבשָּׁ

ַסח ְבמֹוֲעדֹו( ב) ל ֶאת ַהפָּׁ אֵּ י ִיְׂשרָּׁ  :ְוַיֲעׂשּו ְבנֵּ

ר יֹום ַבֹחֶדש ַהֶזה( ג) ׂשָּׁ ה עָּׁ עָּׁ ַעְרַבִים ַתֲעׂשּו ֹאתֹו ְבֹמֲעדֹו ְבַאְרבָּׁ ין הָּׁ יו ַתֲעׂשּו  ,בֵּ טָּׁ ל ִמְשפָּׁ יו ּוְככָּׁ ל ֻחֹקתָּׁ ְככָּׁ

 :ֹאתֹו

ַסח( ד) ל ַלֲעׂשת ַהפָּׁ אֵּ י ִיְׂשרָּׁ ר מֶשה ֶאל ְבנֵּ  :ַוְיַדבֵּ

ַעְרַביִ ( ה) ין הָּׁ ר יֹום ַלֹחֶדש בֵּ ׂשָּׁ ה עָּׁ עָּׁ ִראשֹון ְבַאְרבָּׁ יַוַיֲעׂשּו ֶאת ַהֶפַסח בָּׁ ה ד .ם ְבִמְדַבר ִסינָּׁ ' ְכֹכל ֲאֶשר ִצּוָּׁ

ל אֵּ י ִיְׂשרָּׁ ׂשּו ְבנֵּ ן עָּׁ  :ֶאת מֶשה כֵּ

ְכלּו ַלֲעׂשת ַהֶפַסח ַביֹום ַההּוא( ו) ם ְולֹא יָּׁ דָּׁ ִאים ְלֶנֶפש אָּׁ יּו ְטמֵּ ִשים ֲאֶשר הָּׁ י מֶשה  ,ַוְיִהי ֲאנָּׁ ַוִיְקְרבּו ִלְפנֵּ

י ַאֲהֹרן ַביֹום ַההּוא  :ְוִלְפנֵּ

יו( ז) לָּׁ ה אֵּ מָּׁ הֵּ ִשים הָּׁ ֲאנָּׁ ם :ַויֹאְמרּו הָּׁ דָּׁ ִאים ְלֶנֶפש אָּׁ ְרַבן ד .ֲאַנְחנּו ְטמֵּ ַרע ְלִבְלִתי ַהְקִריב ֶאת קָּׁ ה ִנגָּׁ מָּׁ ' לָּׁ

ל אֵּ י ִיְׂשרָּׁ  ?ְבֹמֲעדֹו ְבתֹוְך ְבנֵּ

ֶהם מֶשה( ח) ה ַמה ְיַצֶּוה ד :ַויֹאֶמר ֲאלֵּ ֶכם' ִעְמדּו ְוֶאְשְמעָּׁ  :לָּׁ

ר דַוְידַ ( ט) אֹמר' בֵּ  :ֶאל מֶשה לֵּ

יֶכם ְועָּׁ ( י) ֶכם אֹו ְלֹדֹרתֵּ ה לָּׁ ֶנֶפש אֹו ְבֶדֶרְך ְרֹחקָּׁ א לָּׁ מֵּ אֹמר ִאיש ִאיש ִכי ִיְהֶיה טָּׁ ל לֵּ אֵּ י ִיְׂשרָּׁ ר ֶאל ְבנֵּ ה ַדבֵּ ׂשָּׁ

 :'ֶפַסח ַלד

ַעְרַבִים ַיֲעׂשּו ֹאתֹו( יא) ין הָּׁ ר יֹום בֵּ ׂשָּׁ ה עָּׁ עָּׁ ִני ְבַאְרבָּׁ  :ַעל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים יֹאְכֻלהּו ,ַבֹחֶדש ַהשֵּ

ל ֻחַקת ַהֶפַסח ַיֲעׂשּו ֹאתֹו ,לֹא ַיְשִאירּו ִמֶמּנּו ַעד ֹבֶקר ְוֶעֶצם לֹא ִיְשְברּו בֹו( יב)  (במדבר ט)"              :ְככָּׁ

 

 

תּובו כמ , שתהי וקדּו"צריך כל איש להשתוקק בכל לבבו על א"...  'שאלו שלום ירושלים'  שכָּׁ

ן התשוקה יָּׁ נועִ  .(א"השנה ל ע-ראש)' י דרישהעֵּ לל דבָּׁ כְ ִמ ' (יז, ירמיה ל) 'ציון דורש אין לה', (ו, תהלים קכב)

ינועלת בעצמה על הגאולה העתידה בהיא מֹו בו דברי ים האדם על לִ ֹשִ כשיָּׁ  - ינווהיְ . מהרה בימֵּ

 , ב נחלה ממטה למטה אחרסֹוכי הקפידה התורה שלא ִת  ,'הה למטֶ ב נחלה ממטֶ סֹולא ִת 'הכתוב של 

ים עשר ,ולםשכ ף על פיא  ף על פי כןא ?ומה חילוק בין זה לזה ,שיםכולם קדֹו ,ה-שבטי י שנֵּ

שה היא תחת יד רץ הקדֹור כל ֶא "אשר בעוה ,בזמן הזה ןל שכמכ .ל זההקפידה התורה ע

את  מּוֹשָּׁ  ,דשךויכל קאת הֵּ  מאויים בנחלתך טיבאו גו'נה וִה  ,שוהירָּׁ יִ רים וַ ה זָּׁ לעּובַ יְ וַ  ,םהישמעאלי

לעורר  ,ה"אל הקב ל זהשצריך לקרוע לבב איש לצעוק ע ןל שכמכ ,(א, תהלים עט)' יםיִ עִ ירושלים לְ 

ההתעוררות הלזה של תשוקת  ,נהוִה . יות לתוכה בשמחה במהרהועל הארץ ועל קיבוץ גל םרחמי

נה בזה מעורר ִה  ,שהץ הקדֹורשידאב באמת בנפשו על כבוד ֶא  ,מעומק הלב ,כשתהיה באמת ,הארץ

תּובו כמ ,והרצון על הגאולה במהרה םלמעלה הרחמי  –על ידי כך  –' לום ירושליםְש  לּושאֲ ' שכָּׁ

רע בעיניהם י עד שהֵּ "שמכח תשוקתם לא ,י יוסףוכן מצינו זה בבנֵּ . ינומהרה בימֵּ ב' ךיִ אוהבָּׁ  יּולָּׁ ְש יִֹ '

 הואם לא הי .ל"כנ ,'הה למטֶ טֶ ב נחלה ממַ סֹולא ִת '' דהמשיכו הציווי מעל ידי כך ...סוב נחלהישת

ן פסח שני במאמר האנשים יָּׁ נעִ וכן מצינו כדומה לזה בְ . השיגו הציווי בזאת לאתשוקתם כל כך 

קריב הַ רע מֵּ גָּׁ ילמה נ'ומקירות לבבם צווחו  ,שהיתה תשוקתם גדולה מאד לעשות הפסח ,הטמאים

תשוקתם הנכונה  ל ידיכי ע ,ת פסח שניצוַ להם ִמ  ונתן' דעתר להם נֶ  ל כןע (ז, במדבר ט) ?' 'דקרבן 

אל  י ישראלאם תגבר התשוקה בלב איש מבנ ,נה כמוהםִה . ל"נהמשיכו הלכות חדשות ה' דלפני 
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ֹ  – ן בית המקדשניָּׁ בִ הארץ ּו ֹ  ,להם תרעָּׁ יֵּ  א חיש מהרהל רק  ,א הוא בנוי ועומד הוא למעלהכי הל

 'ולירושלים עירך ברחמים תשוב'באמת בתפילה כי כל האומר כן ...שצריך לבקש עליו להורידו

תּובוהוא ...ל"כנ ,ירוב הגאולהנה פועל באמת זה למעלה על קֵּ ִה  בניכם  ,ואמר הדור האחרון' שכָּׁ

 למה תלה - ש להביןשיֵּ  ,(כא, דברים כט)' ככה לארץ הזאת' דה עשה על מֶ ...אשר יקומו מאחריכם

כי הדור ההוא אשר  ,נה כמו שבארנואך ִה  ?לכן ולא ישאלו זה קודם ,וקא בדור האחרוןוד הכתוב

י תשוקתם "וע ,ל"כנ ,והם ידאבו על חורבן הארץ וירושלים ,הזל יתנו עיניהם ולבבם לשאול ע

 ..."ל"כנ ,והם יהיו הדור האחרון קודם הגאולה ,נה יתעוררו הגאולהודאבון נפשם על הארץ ִה 

  (מסעי, תפארת שלמה ,ר רבי שלמה מרדומסק"אדמו)        

 

 

וכן במטה  (ו, במדבר ט) 'ויקרבו'בלשון  ןכם ן פסח שני כתיב גיָּׁ נעִ וכן בְ . 'וגו 'בנות צלפחד ותקרבנה'" 

מה שלא מצינו  ,שה מקומות הללוויבה זו בשליש להבין טעם קִר . 'ויקרבו' (א, שם לו)אמר בני יוסף נֶ 

יבה של מעמד הר ן הקִר יָּׁ נעִ  וזה...'משהבואו לפני יָּׁ וַ ' ימריה למֵּ וה לֵּ והו ,בכל התורה כולה דוגמתה

יבה הוא על ן הקִר יָּׁ נשעִ  ',ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בוער באש' (יא, דברים ד)אמר שנֶ  ,סיני

פרחה ' (ח ;צג ,רבה-ראשיתב)ל "חז ו שאמרומכ, תורה-תןמסירות נפש שהיה בשעת מ ,רבןוהק נתבחי

 'מלכנו לשמך הגדול נּותָּׁ בְ רָּׁ וקֵּ 'וכן  ,'לפני הר סיני נּובָּׁ ְר וקֵּ ' (בהגדה של פסח)וזהו . 'נשמתם מהם

ל כי בכ ',יבהקִר 'ל נכתב לשון "שה מקומות הנובשל ולזה...רשוובמסירות נפש לחזור ולהתדבק בש

לכך הוצרכו  ,אמרו אזכות והתורה שנֶ י הלָּׁ דושֵּ יר חנה הוא עבּוִה  'יבהִר ְק 'שון שנכתב לְ  מקום

ת כֹולְ ן בנות צלפחד ִה יָּׁ נעִ כְ  ,ל ידםינין והתורה שנתחדש בהם עלה כדי להפיק הדימסירות נפש תח

                        .." .ל"כנ ,הלכות ידושיה בני יוסף גם כן חולמטֶ , ן פסח שניניָּׁ ועִ . נחלות

 (פנחס, תפארת שלמה ,ר רבי שלמה מרדומסק"אדמו)                                                           

 

 

רע למה אֵּ  - בם מתמרמר עליהם מאדיכשנזדמן כזאת לפניהם ל ,האנשים ההם ילאוממֵּ "...

עם כל זה צעק  ,הגם שלא היה בשאט נפש ?שת ישראללל קדּוכְ חים ִמ להיות נְד  ,לפניהם כזאת

ואמר להם  ,נםניָּׁ עלם תוכן עִ ה נֶ "נו עובאמת גם ממשה רב, ?'וגו 'רע לבלתי הקריבגָּׁ ילמה נ'בם יל

והמה , 'בר יומו בטל קרבנועָּׁ 'ד ,הדין לא היה שום תיקון לזה-כי על פי שורת ,'וגו 'דו ואשמעהמעִ '

ל "זז זה אמרו חכמינו מֵּ ַר לְ ּו...המשכת התורה פרשת פסח שני ,בםיפעלו תיקון לזה על ידי שבירת ל

קא על פרטי נפשות ישת פסח שני הוא דיְ ן קדּוניָּׁ דכל עִ , (ב"פסחים סו ע) 'איש נדחה ואין ציבור נדחין'

ועל ידי תשובה כזו נתקנו בשורש להיות  ,שת ישראלשהמה רחוקים בנפשם מבחינת כלל קדּו

ן יָּׁ נאמנם עִ ...ילאשת פסח מצרים הוא רק מכח אתערותא דלעֵּ קדּו דעיקר...יותונעשים זדונות כזכ

שת קדּולל כְ שמרגיש בנפשו שנתרחק מאד ִמ  ,יקא על ידי אתערותא דלתתאא דיְ ופסח שני ה

 ..."שורשתקן הכל בַ להיות נִ  ,ועל ידי זה זוכה לתכלית התיקון ,נשבר בקרבו בוישראל ול

 (ג, פסח שנילפרי צדיק , ר רבי צדוק הכהן מלובלין"אדמו)                          

 

 

לוק יש בין יכי ח, חידבא בשביל עבודת היָּׁ  ',פסח קטן'הנקרא בלשון חכמים  ,אמנם פסח שני"...

 ,לללל מצד הכְ כְ ש עבודה לַ וכמו שיֵּ , חידובין היָּׁ  ,יהםקלאשר הקדוש ברוך הוא הוא א ,הכלל

לוק יש חויֵּ  .רטיו של זה הפְ קלשהוא א ,רטכך יש עבודה מצד הפְ , שזה העם הוא לו יתברך :כלומר
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יו קלא וביחיד הוא, יהם על כל פניםקלך עליהם והוא אלֶ כי המרובים הקדוש ברוך הוא מֶ ...ביניהם

 - ינודהיְ , בור ופסח שני ליחידיצפסח ראשון לַ  :י פסחיםולפיכך יש שנֵּ ...ותוקלכאשר הוא מקבל א

יתברך -שאף בטומאתם השם ,כי רבים אין צריכים הכנה, חיםְד ייחיד נדחה לפסח שני ואין רבים נ

טהרה חיד הוא צריך אבל היָּׁ  .ם מצד עצמםיין ראויגב שאֵּ -על-שאף, יהם והם עובדים לוקלא

אין השם יתברך לו  -ואם לא , יםקלחיד יש לו הכנת עצמו אז השם יתברך לו לאשאם היָּׁ , שהוקדּו

רק יום ( אלא) = דש השני ואינו ושהוא בא בח - ה על העבודה של יחידיםוהוא מוֶר ...יםקללא

מצד  (אהי=  )כי העבודה הראשונה , מספר כללי ,בעהת הוא ִש צֹואבל חג המַ , יום פרטי בלבד ,אחד

והוא , ולכך הוא יום אחד ,ופסח שני מצד הפרטי, 'י ישראלקֵּ לא'אשר נקרא  ,ומה הכלליתהא

 ..." יתִט רָּׁ כ הפְ "ית ואחלִ לָּׁ דה הכְ כי ראשון הוא עבֹו ,כי ראוי הוא כך ,דש השניובח

 (פרק לח', גבורות ד, ל מפראג"מהר)           

 

אין "המלמדנו  ש, קיומו של פסח שניואפילו תחושת התֹודה הפנימית על , ר ההכרהגם לאחַ ..."

גם אחרי כל זה עלולה להישאר , ושתמיד אפשר לתקן" אין שום יאוש בעולם כלל"ו" דבר אבוד

-פרס'נו של פסח שני הוא בעצם מין ניָּׁ כאילו כל עִ . 'פיספוס'של , מצהעדיין בנפש תחושה של הְח 

נסדר גם  -אז אם אתם כל כך רוצים , טוב, נו': כאילו אומרים להם', משקיענים'שכזה ל' תנחומים

מ ְ'שגם לכם יהיה משהו ', ִמְקֶצה שיפורים, 'כזה' איזה מועד ב, לכם משהו איזה תחליף  ,'קֹוםבִּ

: בעת כאילו מוסיפים בלחש-ובה',  'לא בעניינים'שלא תרגישו , שנשתדל שיהיה דומה קצת למקור

 .'כולם יודעים שבאמת זה לא ממש זה -אבל בינינו '

 

שהרי בעצם היא עדיין מותירה על כנה את , מנוגדת לעצם מהותו של פסח שני, ית זוושה מוטעֵּ תח

דית לחוסר נכונותה של חּוהוכחה יִ . ?'רעלמה ניגָּׁ ': התביעה שהולידה את גילויו של יום זה

אלו שהיו , בזמן הבית. המקדש אינו קיים בפועל-התחושה הזאת קיימת דווקא בזמן שבית

נואם כל . ום היו באמת רק אותם שלא יכלו להקריב בחודש ניסןמציינים את הי של היום היה  ִעניָּׁ

לא היה כל מקום להזכיר , כביכול' לא יוצלחים'ל', נחשלים אחריך'ל' לסדר משהו'באמת רק  

עם  כלמקדש -ין ביתדווקא בזמן שאֵּ , נהוִה ? מינא-שהרי למאי נפקא, ין מקדשאותו בכלל בזמן שאֵּ 

ה את עומק , את היוםין ישראל מציֵּ  נוויש לכך משמעות עצומה המגלָּׁ יום שנקבע לדורות . ִעניָּׁ

, יבט מסויים של עצמיותהחודי של הֵּ יביטוי י-גוון, יהנֶ פָּׁ -ו מקלסתרחייה של האומה הינו ַק -ידרֵּ בִס 

ן לשו" )ש היוםדֹוַיְרֶבה בשמחה כי קָּׁ ", של פסח שני נוגע לכל עם ישראל ֹורככן שעֶ -ומתברר אם

ונקלעה למצב ' יתרע מזלהִא 'לא רק לבני קבוצה מסויימת ש .(א לגבי פסח שני"דשו של החידקו

נו, מסובך הוא מיועד בר שהוא בְ : קק הֶמסר האלקי בכל שנה ושנהחָּׁ כולנו צריך להֵּ -אלא בכּולָּׁ דָּׁ

תבוא  -יפך וגם כשעל פני השטח נראה כאילו להֵּ . יכההפִ -לא תיתכן החמצה בלתי -עצם המהות 

, שנדע שאת אותו קרבן עצמו, יחודי הזהיּוְתגלה את המבוקש האלקי ה' רבת דות הרצון של ִק יכאֵּ 

, בהתחדשות הראשונה, ישנם המגלים בחודש הראשון, אלקים-יכות בדיוק של קרבתאותה אֵּ 

 .התחדשות השניהבַ , חודש השנישנם המגלים דווקא בַ ויֶ 

 

בדיוק כמו את , הוא החיוב לאוכלו, שני עצמן-כות קרבן פסחבהלְ , יבט המחדד עוד את הדבריםהֵּ 

, כר לשעת החיפזוןה זֵּ ינָּׁ הרי אכילת המצה ִה ? מדוע, לכאורה". ת ומרוריםעל מצֹו", פסח ראשון

לא : הדבר רק מחדד את התשובה? מה טעם לאכול מצה בחודש אייר, שהיתה רק בחודש ניסן

ר קודש נמשך -אותו ערך. ן עצמו בדיוקניָּׁ אלא באותו עִ , של פיצוי' המצאה'ב, מדובר בקרבן אחֵּ



 4 

, בחודש הראשון ובחודש השני - פעמייםומתפרֹש על ציר הזמן ומתגלה כהארת קודש במציאות 

 ".  חוקת הפסח יעשו אותו ככל: "וכפי שְמַסֶכמת התורה

 

גילו לי מהשמיים טעם שנקבע פסח : "בסידורו, רבי יעקב עמדין, ץ"כך מובנים לי דבריו של היעב

, ([הערת הלוח ממנו אני מעתיק את דבריו], שהרי כדי להיטהר היה די בשבועיים) = י ליום זה שנ

שה ההיא ומכאן שהקדּו, ו באייר"יל טת עד לֵּ צֹומהמַ  כלּום אָּׁ יִ שנה הראשונה לצאתם ממצרָּׁ לפי שבַ 

 ".כפי שהיה אז, מו בביתלכן מצה וחמץ עִ , נמשכה עד לילה זה

 

ככל שהדבר , לפי ערך ההכנה הנצרכת לקראתו -בין השאר  -דבר נמדד  של ֹורכעֶ : כל זאת ועוד

וכפי שהדבר מתבטא כמובן בימי ספירת העומר שאנו , גדול יותר כך יש להתכונן לקראתו יותר

מופיע , רוחני-לק התורניהחֵּ , לק מההתרגשות וההתכוננות המיוחדת לקראת פסחחֵּ . בעיצומם

שואלין בהלכות פסח קודם : "ערוך-לכות פסח בשולחןבגמרא המובאת במילים הפותחות את ִה 

מן הסתם ! לימודית-חודש שלם אורכת ההכנה התורנית(. ט"ח סימן תכ"או" )לפסח שלושים יום

יכן מהֵּ !! יפךלהֵּ !!  לא?   לא, י ההלכות והחידושיםוּוְר , ראשון-יחס לפסחהדברים אמורים רק בְ 

ברורה -מביא המשנה? לושים יום קודם לחגלומדת הגמרא את החיוב לעסוק בהלכות פסח ש

י משה עומד בפסח ראשון ומזהירן שהרֵּ : "'משך הגמרא בפסחים ושם את הֶ ' קטן א-בראש סעיף

שני ולהלכותיו שלושים יום לפני הופעתו -מכך שצריך להתכונן לפסח"!  על כל הלכות פסח שני

ולפי מה שנכתב עד כה (...  ולשאר החגים)ראשון -הדין גם ביחס לפסח-לומדים שהוא, בפועל

, בעיצומו של הפסח הראשון...    אלא רק ישר על ישר, הפּוך-על-מתברר שזה לא בבחינת הפּוך

ה שעִ -מופיעה תביעת', לכתחילי'ה  - הודו והדרו זהו עדיין גילוי חלקים כל האמת הנשמתית המגלָּׁ

ובלא , שגם הם צריכים להופיע ולהתברר, הפסח בעולם-שתישנם גם גוונים אחרים של הופעת קדּו

על ֹופיכות הגילוי שבַ והן מבחינת אֵּ , ("יום שלושים")שורשית -הן מבחינה תורנית, פחות עוצמה

 "(.      חוקת הפסח ככל)"

 

 

לק הינו חֵּ  -כבדיעבד גמור , ממבטנו האנושי, שגם מה שנראה לנו, שני-כן הלימוד של פסח-זהו אם

מה של קוראמּוב ה "ובלשונו של רבנו הרצי. האדם-רמראש ויוצֵּ -הדורות-ֶנה בתוכנית אלקית שלֵּ

הּוכח , תהם התגלּות ממשּועִ ', בדיעבד'כי , אומרים בשם גדולים על פעולה מסויימת: "ל"זצ

נים ניָּׁ י העִ ד לתהליכֵּ חּויִ בְ , לראות בזה אכן יש. היתה טובה ונכונה' לכתחילה'ונתברר שמ

, החובקת זרועות עולם ואדם, את תפיסת האמת של ערכי ההנהגה העליונה, ם הגדוליםסטורייהִה 

י . כשהיא מתבררת מתוך המציאות הממשית של מעשי הדורות וקורותיהם ינֹות ִמְפְלֹשֵּ ִמבֵּ

ת תמים דעים ותוֶכן עלילותיו אֹולְ פְ י המסיבות מתגלה האור הבהיר של ִמ הערפילים של סיבוכֵּ 

. וונה הכוללת אותם וקובעת את מובנם ואת קיומםת הכַ שֶ רֹ הולכת ומתפ, תיוי האדם ודורובחיֵּ 

ר שנברא מאחַ 'מתוך ההכרח של ', בדיעבד'משפט הצדק האנושי המצומצם הוא של 

מתוך מגמת החופש של ', לכתחילה'להי הוא של -עומתו משפט הצדק המוחלט האל...'העולם

 "חיים-יליצירת נפשות וסידורֵּ , יותשפעת הווה לבריאת עולמים והן המקורי המתגלֶ יוּוהכ

 ..."(קלה' עמ' לנתיבות ישראל א)
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ִני( יז" ֹעֶמר ּוְבִחיַנת ֶפַסח שֵּ ֹעֶמר ...ְוֶזה ְבִחיַנת ְסִפיַרת הָּׁ ה ְצִריִכין ִלְסֹפר ְסִפיַרת הָּׁ ַלת ַהתֹורָּׁ ִכי ֹקֶדם ַקבָּׁ

ה את ִמֻטְמאָּׁ צֵּ י לָּׁ ה יֹום ְכדֵּ ִעים ְוִתְשעָּׁ ה ַאְרבָּׁ ֳהרָּׁ ה ,ְלטָּׁ א ֶשֶזהּו ְבִחיַנת ְתשּובָּׁ ה . ַכמּובָּׁ ְוִעַקר ַהְתשּובָּׁ

ה הּוא ַעל ֳהרָּׁ ה ְלטָּׁ את ִמֻטְמאָּׁ צֵּ ה ְוַהִחפּוׂש ֶשְמַחְפִׂשין ּוְמַבְקִשין -לָּׁ שָּׁ י ַהַבקָּׁ -ֶשַעל, 'ַאיֵּה ְמקֹום ְכבֹודֹו'ְידֵּ

ֲעִליָּׁה י ֶזה זֹוִכין ְלַתְכִלית הָּׁ ֹעֶמרשֶ , ְידֵּ ִמים ִמיֹום ֶאל יֹום ,ֶזהּו ְבִחיַנת ְסִפיַרת הָּׁ  ,ֶשּסֹוְפִרין ּומֹוִנין ַהיָּׁ

ר' ְבִחיַנת ,'ַאיֵּה'ֶשֶזהּו ְבִחיַנת  ש , (לג ישעיה) 'ַאיֵּה ֹספֵּ ר ּוְמַבקֵּ ן הּוא ְכִמי ֶשמֹוֶנה ְוסֹופֵּ ה ְוַהִמְניָּׁ ִכי ַהְּסִפירָּׁ

א  ׂש ַעד ֶשִיְמצָּׁ שֹוּוְמַחפֵּ ה זֹוִכין -ְוַעל. ִלַגע ְלַתְכִלית ְמֻבקָּׁ י ַהְּסִפירָּׁ יֹום ִמימֵּ ל יֹום וָּׁ ה ֶשל כָּׁ י ַהְּסִפירָּׁ ְידֵּ

ד ֶשל ֻטְמאָּׁ  את ִמַשַער ֶאחָּׁ צֵּ הלָּׁ ד ֶשל ְקֻדשָּׁ יֹוםּוַמְמִשיִכין ֹמַח ְוַדַעת  ,ה ְלַשַער ֶאחָּׁ ל יֹום וָּׁ ה ְבכָּׁ  ,ִדְקֻדשָּׁ

ר ַעל ִעקָּׁ י ַהְּס -ְוהָּׁ הְידֵּ ה ְוִחפּוׂש ,ִפירָּׁ שָּׁ ה ַעל ,ל"ַכּנַ  ,ֶשהּוא ְבִחיַנת ַבקָּׁ ַלת ַהתֹורָּׁ בּועֹות ְלַקבָּׁ -ַעד ֶשזֹוִכין ְבשָּׁ

י ֶזה  . ל"ְוַכּנַ  ,ְידֵּ

 

ַרְך תֹו ִיְתבָּׁ חֹוק ִמְקֻדשָּׁ ם רָּׁ דָּׁ אָּׁ ת ֶשהָּׁ ל ,ִכי ְבעֵּ ד ּוְמֻטְלטָּׁ נָּׁ ע וָּׁ  ,ִחי ֶאל ֶדִחיתֹו ִמדֶ ֻדשָּׁ ְודֹוִחין אֹותֹו ִמְק  ,ְוהּוא נָּׁ

א נָּׁ ׂש -ִפי-ַעל-ַאף ,ִלְצַלן ַרֲחמָּׁ ש ְוִלְדֹרש ּוְלַחפֵּ ק ְוַאִמיץ ְלַבקֵּ זָּׁ ן ִאם הּוא חָּׁ ה כֵּ ֲהבָּׁ ש ֶאת ֶשאָּׁ ְוִלְכֹסף ּוְלַבקֵּ

ַרְך ,ַנְפשֹו ִנים ַהְרבֵּ -ַעל-ֲאַזי ַאף ,ִלְמצֹא אֹותֹו ִיְתבָּׁ ְצאֹו ִפי ֶשֲעַדִין עֹוְבִרים יִָּׁמים ְושָּׁ ינֹו זֹוֶכה ְלמָּׁ ה ְואֵּ

יו לָּׁ ב אֵּ רֵּ ַרְך ּוְלִהְתקָּׁ ת-ִפי-ַעל-ַאף - ִיְתבָּׁ עֵּ ת וָּׁ ל עֵּ ַדע ְוַיֲאִמין ִכי ְבכָּׁ ן יֵּ ה ְוַעל-ַעל ,כֵּ שָּׁ ה ּוַבקָּׁ שָּׁ ל ַבקָּׁ י כָּׁ י -ְידֵּ ְידֵּ

ׂש ִלְמצֹא ְכבֹוד ְקדֻ  ש ּוְמַחפֵּ ש ּוְמַבקֵּ ה ֶשדֹורֵּ ה ּוְדִרישָּׁ ל ְדִרישָּׁ ַרְךכָּׁ תֹו ִיְתבָּׁ ה ְוַגְעגּוַע -ְוַעל ,שָּׁ טָּׁ ל ַהבָּׁ י כָּׁ ְידֵּ

ַרְך יו ִיְתבָּׁ ינֹו ְלַרֲחמָּׁ ה ּוְתנ-ְוַעל ,ֶשַמִביט ְותֹוֶלה עֵּ ל ְתנּועָּׁ י כָּׁ הְידֵּ ה ֶשפֹוֶנה ְלַהְקֻדשָּׁ ל ֶזה זֹוֶכה -ַעל -ּועָּׁ י כָּׁ ְידֵּ

ל ַפַעם ר חֹומֹות ַבְרֶזל ְוַדְלתֹות נְ  ְבכָּׁ ל ַפַעם-ִפי ֶשַאַחר-ַעל-ַאף ,ֹחֶשתְלַשבֵּ יו ְבכָּׁ לָּׁ ְך ִמְתַגְבִרין עָּׁ א , כָּׁ נָּׁ ַרֲחמָּׁ

ִריק-ִפי-ַעל-ַאף, ִלְצַלן ין ְיִגיעֹו לָּׁ ן אֵּ לֹום, כֵּ ה ֶשפֹוֶנה ְלַהְק , ַחס ְושָּׁ ין שּום ְתנּועָּׁ ה ֶנֱאֶבֶדת ַחס ְואֵּ ֻדשָּׁ

לֹום ש ,ְושָּׁ ק ְוַאִמיץ ְלַבקֵּ זָּׁ ר ְוִאם הּוא חָּׁ ׂש יֹותֵּ ה ,ּוְלַחפֵּ יו מָּׁ לָּׁ ל-ְבַוַדאי סֹוף - ַאף ִאם ַיֲעֹבר עָּׁ סֹוף ִיְזֶכה -כָּׁ

ַרְך  . ל"ְוַכּנַ  ,ִלְמצֹא אֹותֹו ִיְתבָּׁ

 

ה י-ַעל-ֶשַאף ,ֶשֶזהּו ְבִחיַנת ְסִפירָּׁ את ְלַגְמרֵּ צֵּ ין זֹוִכין לָּׁ יֹום ֶשּסֹוְפִרין ּומֹוִנין ֲעַדִין אֵּ ל יֹום וָּׁ  ִפי ֶשְבכָּׁ

ה ל ֶאת ַהתֹורָּׁ ה ּוְלַקבֵּ ֳהרָּׁ ה ְלטָּׁ בּועֹות-ִפי-ַעל-ַאף, ִמֻטְמאָּׁ ה זֹוִכין ְלשָּׁ ן ְבסֹוף ַהְּסִפירָּׁ ה ,כֵּ ל ֶאת ַהתֹורָּׁ  ,ְלַקבֵּ

ִעים וְ -ַעל ְפרּו ַאְרבָּׁ י ַהֹכַח ְוַהְזכּות ֶשּסָּׁ ה יֹוםְידֵּ ה ְמַקְבִלין .ִתְשעָּׁ י ַהְּסִפירָּׁ יֹום ִמימֵּ ל יֹום וָּׁ  ,ֹמַח ְוַדַעת ִכי ְבכָּׁ

ז ה אָּׁ ם ַהַדַעת ְביֹום ַהֲחִמִשים ּוְמַקְבִלין ֶאת ַהתֹורָּׁ ל ְזַמן. ַעד ֶשִּנְשלָּׁ ם ּוְבכָּׁ דָּׁ ל אָּׁ ן הּוא ְבכָּׁ ֶשְּצִריִכין  ,ְכמֹו כֵּ

ה ִנים ַהְרבֵּ ן ְוִעדָּׁ יו ִעדָּׁ לָּׁ פִ  ,ַלֲעֹבר עָּׁ ימֹות ְמֻחלָּׁ רֹות ּוְתהֹומֹות ּומֵּ ה ַיִמים ּוְנהָּׁ יוְוַכמָּׁ לָּׁ  ,ים ְצִריִכין ַלֲעֹבר עָּׁ

ֶהם ַעד ֲאֶשר זֹוֶכה ִריְך ַלֲעֹבר בָּׁ ִאים צָּׁ ִשים ְוַעְקַרִבים ְגדֹוִלים ְונֹורָּׁ ִאים ְנחָּׁ רֹות ַהְמלֵּ ה ִמְדבָּׁ ס  ּוְבַכמָּׁ נֵּ ִלכָּׁ

ה ֶבֱאֶמת י ַהְקֻדשָּׁ ר ּוְלַספֵּ . ְלַשֲערֵּ אֵּ ר ּוְלבָּׁ ר ַלֶפה ְלַדבֵּ ר ִאי ֶאְפשָּׁ בָּׁ ִריְך ְוֶזה ַהדָּׁ ן הּוא צָּׁ יכָּׁ רֹו ַעד הֵּ ד ַלֲחבֵּ ר ֶאחָּׁ

ק אֹות ַעל ֶזה-ַעל-ְוַאף. ְלִהְתַחזֵּ ה תֹורֹות ְגבֹוהֹות ְונֹורָּׁ ה ַכמָּׁ כָּׁ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּׁ ה ַרבֵּ ר ִגלָּׁ ה  ,ִפי ֶשְכבָּׁ ְוַכמָּׁ

אֹות ַעל ֶזהֹשִ  יְך לְ  ,יחֹות נָּׁ ת אֵּ ִבין ְקצָּׁ ֶהם יּוַכל ַהַמְׂשִכיל ְלהָּׁ ִמיד ְוִלְבִלי ְלַהִּניַח ֶאת ְמַעט ֶשמֵּ ק תָּׁ ִהְתַחזֵּ

ש ַפל ִלְשאֹול ַתְחִתיֹות ַממָּׁ לֹום, ַהטֹוב ֶשיָּׁכֹול ַלֲעׂשֹות ֲאִפלּו ִאם נָּׁ ה, ַחס ְושָּׁ ֶזה ַהְרבֵּ ר ִדַבְרנּו בָּׁ ַאְך , ּוְכבָּׁ

ִעי-ִפי-ַעל-ַאף ן ֲעַדִין ְצִריִכין ְלמֹודָּׁ ר ְלהֹו ,כֵּ ר ַהֹכלְוִאי ֶאְפשָּׁ אֵּ ד ִנְדֶמה שֶ , ִדיַע ּוְלבָּׁ ל ֶאחָּׁ נּו  ָעָליוִכי ְלכָּׁ ין אָּׁ אֵּ

ינּו רֵּ ֶלה הּואִכי , ְמַכְּוִנים ִבְדבָּׁ אֵּ ְך ,יֵּש לֹו ְמִניעֹות כָּׁ ל כָּׁ תֹו כָּׁ תֹו ּוִבְמצּודָּׁ ס ְבַתֲאוָּׁ ַעד ֶשְלִאיש ְכמֹותֹו  ,ְוִנְתפָּׁ

שּוב ֶבֱאֶמת לַ ִא  ר לָּׁ ר, ַרְךִיְתבָּׁ ' די ֶאְפשָּׁ ִנים  יִָּׁמים ִכי ְכבָּׁ  ַעד ֲאֶשר לֹא ַיֲאִמין שּוב ,ַבֶמה ֶשִּנְלַכד ֶשִּנְלַכדְושָּׁ

א ד, ִמִּני ֹחֶשְך ְשיֵּצֵּ ל ֶאחָּׁ ְך ִנְדֶמה ְלכָּׁ ר ַעל ֶזה ְמֹאד. כָּׁ א ִתגָּׁ יָּׁה קֹורֵּ ה הָּׁ כָּׁ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּׁ ַמר ְבֶזה  ,ְוַרבֵּ ְואָּׁ

שֹון ש ַזייט ַאייְך! דִגיַוואלְ ' :ַהלָּׁ ַבת  'ִניט ְמיָּׁאֵּ ַשְך ְמֹאד תֵּ ֹוִלים ִלְזכֹות ִכי ֶבֱאֶמת ַהֹכל ְיכ ',ִגיַוואְלד'ּומָּׁ

ב לַ  רֵּ ַרְך ֶבֱאֶמת' דְלִהְתקָּׁ ר ֶזה ַהּנַ -ּו ַעלליֲאפִ  ,ִיְתבָּׁ י ַמֲאמָּׁ ִנים ְיַחְפׂשּו ִויַבְקשּו , ל ְלַבד"ְידֵּ ל פָּׁ ְדַהְינּו ֶשַעל כָּׁ

ַרְךְויִ  יו ִיְתבָּׁ לָּׁ שּוב אֵּ ב לַ . ל"ְוַכּנַ  ,ְצַטֲערּו ְוִיְתַגְעְגעּו לָּׁ רֵּ ל סֹוף ִיְתקָּׁ ין שּום ' דְוסֹוף כָּׁ ז ִיְרֶאה ֶשאֵּ ַרְך ְואָּׁ ִיְתבָּׁ
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לֹום ה ֶנֱאֶבֶדת ַחס ְושָּׁ ַרְך-ְוַעל ,ְתנּועָּׁ ש ֶאת ְכבֹודֹו ִיְתבָּׁ ה ֶשהּוא ְמַבקֵּ שָּׁ ה ּוַבקָּׁ ל ְתנּועָּׁ י כָּׁ ה ַלֲעׂשֹות  ְידֵּ כָּׁ זָּׁ

יֶזה ִתקּון ֲעִליָּׁה ,אֵּ ה, ַעד ֶשִיְזֶכה ַלֲעלֹות ְבַתְכִלית הָּׁ ַלת ַהתֹורָּׁ ה ְוַקבָּׁ  :ל"ְוַכּנַ  ,ֶשֶזהּו סֹוד ְסִפירָּׁ

 

ֹעֶמר ְׂשעֹוִרים ,ְוֶזה ְבִחיַנת ֹעֶמר ְׂשעֹוִרים ַפת הָּׁ מָּׁ , ֶשּסֹוְפִרין ַלֲהנָּׁ ֶשהּוא  ,הִכי ְׂשעֹוִרים הּוא ַמֲאַכל ְבהֵּ

ה ה'ִכי , ְבִחיַנת ִמְנַחת ְקנָּׁאֹות ֶשל ַהּסֹוטָּׁ מָּׁ ה ְבהֵּ ה ַמֲעׂשֵּ ְׂשתָּׁ ה, ִהיא עָּׁ מָּׁ ּה ַמֲאַכל ְבהֵּ נָּׁ ְרבָּׁ ְכמֹו , 'ַאף קָּׁ

ְמרּו ַר  הֶשאָּׁ כָּׁ ם ִלְברָּׁ ינּו ִזְכרֹונָּׁ ש וְ -ְוַעל ,בֹותֵּ ַפת ֹעֶמר ְׂשעֹוִרים ְמַרְמִזין ֶשְיכֹוִלין ְלַבקֵּ י ֲהנָּׁ ִלְמצֹא ְכבֹודֹו ְידֵּ

ַרְך ֲאִפלּו ִבְבִחיַנת ַבֲהִמיּות ִפים, ֶשהּוא ְבִחיַנת ִהְתַגְברּות ַהַתֲאוֹות ,ִיְתבָּׁ ל ֶזה  ,ְבִחיַנת ְמקֹומֹות ַהְמֻטּנָּׁ ְוכָּׁ

ה ְוַהִחפּוׂש -ַעל שָּׁ י ַהַבקָּׁ ה ְוכּו ,'ַאיֵּה ְמקֹום ְכבֹודֹו'ְידֵּ  :ל"ְוַכּנַ  ,'ֶשֶזהּו ְבִחיַנת ְסִפירָּׁ

ִני ה ַעל ,ְוֶזה ְבִחיַנת ֶפַסח שֵּ ה זֹו לֹא ִנְתנָּׁ ִאים -ֶשִמְצוָּׁ ֲאלּו ַהְטמֵּ י ֹמֶשה ַעד ֶששָּׁ ַרע לְ 'ְידֵּ ה ִנגָּׁ מָּׁ ִבְלִתי לָּׁ

ְרַבן  ם - ל"ַהְינּו ַכּנַ  ,'ְוכּו ' 'דַהְקִריב ֶאת קָּׁ עֹולָּׁ ין שּום יֵּאּוש בָּׁ ֶזה ְמַרְמִזין ֶשאֵּ י ֲאִפלּו ִמי ֶשהּוא כִ , ֶשבָּׁ

א מֵּ ה ְמֹאד מֵּ  ,טָּׁ ַרְך' דאֹו ְבֶדֶרְך ְרחֹוקָּׁ ינֹו  ,ִיְתבָּׁ ְרַבן ְואֵּ ינֹו זֹוֶכה ַלֲעֹבד  ,ְבמֹוֲעדֹו' דיָּׁכֹול ְלַהְקִריב ֶאת קָּׁ ֶשאֵּ

ל אֵּ אּוי ְלִאיש ִיְׂשרָּׁ רָּׁ ֶדר ְבמֹוֲעדֹו ּוִבְזַמּנֹו כָּׁ ִמיד ַכּסֵּ תֹו תָּׁ ֲחַמת -ִפי-ַעל-ַאף, ֲעבֹודָּׁ ש ַעְצמֹו מֵּ ינֹו ְמיָּׁאֵּ ן ִאם אֵּ כֵּ

ְך ,ֶזה ש  ,'דִלְדֹרש ֶאת ...ְוהֹולֵּ ל ּוְמַבקֵּ ה נִ 'ְושֹואֵּ מָּׁ ְרַבן לָּׁ ַרע ְלַהְקִריב ֶאת קָּׁ ִפי -ַעל-ִכי ַאף', ְוכּו ' 'דגָּׁ

אִתי ֶאת ַנְפִשי ְוִנְתַרחַ  ַרְך' דְקִתי מֵּ ֶשִטמֵּ ן ֲאִני שֹו-ִפי-ַעל-ַאף ,ִיְתבָּׁ ה ְוַת כֵּ צָּׁ ל עֵּ ב לַ אֵּ רֵּ יְך ְלִהְתקָּׁ ה אֵּ ' דְחבּולָּׁ

ַרְך ה ַגם בִ , ִיְתבָּׁ צָּׁ ב לַ ִכי ְבַוַדאי יֵּש עֵּ רֵּ יְך ְלִהְתקָּׁ ַרְך ַאף' דְשִביִלי אֵּ ִייִת -ַעל-ִיְתבָּׁ א ּוְבֶדֶרְך ִפי ֶשהָּׁ מֵּ י טָּׁ

ה מֵּ  ַרְך' דְרחֹוקָּׁ יו וְ ' דֲאַזי  – ִיְתבָּׁ לָּׁ א ַרֲחִמים עָּׁ לֵּ ַרְך מָּׁ ֲעִליָּׁה-זֹוֶכה ַעלִיְתבָּׁ י ֶזה ְלַתְכִלית הָּׁ -ְוזֹוֶכה ַעל, ְידֵּ

ה ה ַבתֹורָּׁ שָּׁ רָּׁ י ֶזה ְלהֹוִסיף פָּׁ י ֶשְמַבְקִשין ּוְמַחְפִׂשין -ִכי ַעל. ְידֵּ י ֶזה זֹוִכין -ֶשַעל, 'ַאיֵּה ְמקֹום ְכבֹודֹו'ְידֵּ ְידֵּ

ֲעִליָּׁה ',ַאיֵּה'ִלְבִחיַנת  י ֶזה זֹוִכין-ַעל, ל"ַכּנַ  ,ֶשהּוא ַתְכִלית הָּׁ ה-ַאַחר ְידֵּ י תֹורָּׁ ם ִחדּושֵּ ְך ְלַהְמִשיְך ִמשָּׁ  ,כָּׁ

ם ְך ִמשָּׁ ה ֶשִּנְמשָּׁ ַלת ַהתֹורָּׁ ִני ֶשִּנַתן , ל"ְוַכּנַ  ,'ַאיֵּה'ִמְבִחיַנת  ,ֶשהּוא ְבִחיַנת ַקבָּׁ ַשת ֶפַסח שֵּ רָּׁ ֶשֶזהּו ְבִחיַנת פָּׁ

א ַעל ַלת הַ -ַדְיקָּׁ י ְשאֵּ ִאים ְידֵּ ַרע'ְטמֵּ ה ִנגָּׁ מָּׁ ה  ,?'לָּׁ שָּׁ ה ּוַבקָּׁ לָּׁ ה , 'ַאיֵּה'ֶשהּוא ְבִחיַנת ְשאֵּ צָּׁ יֹפה מֹוְצִאין עֵּ אֵּ

ב ִלְכבֹודֹו ִיְתבָּׁ  רֵּ נּו ְמֹאדְלִהְתקָּׁ ִאתָּׁ חֹוק מֵּ י ֶזה זֹוִכין -ֶשַעל, 'ַאיֵּה ְמקֹום ְכבֹודֹו'ֶשֶזהּו ְבִחיַנת  ,ַרְך ֶשרָּׁ ְידֵּ

ֲעִליָּׁ  הְלַתְכִלית הָּׁ ם ְמַקְבִלין ַהתֹורָּׁ  (ג, ת חוביַ גבִ , ליקוטי הלכות, רבי נתן מברסלב)       "ל"ְוַכּנַ  ,ה ֶשִמשָּׁ

 

( ב"ע פסחים צג)ל "הא דדרשו חז, דושט הק"בעשהתלמידי  רשּוישפֵּ  ,או שהיו בדרך רחוקה"...

ֹ . ת פסח ראשוןעֵּ רה בְ ת העזָּׁ פַ קּוְס ִא מד חוץ לְ שעָּׁ  היה , חת נוספתסיעה אא אילו היה מתקרב פהל

, החדיר בו פחד מלעבור את המפתן, מכך עֹונָּׁ ְמ  ר הרעצאלא שהיֵּ . במועדו' דיכול להקריב קרבן 

ין המדובר בדברים שלמעלה שעה שאֵּ בְ  -ד בוולא יוכל עמֹו חותיווינו מתאים לכלחש לו כי הדבר אֵּ 

גם אלו נפקדו  ,בפסח שני ,עתה. נים העזרהכנס אל פְ ילה, אלא בפסיעה אחת קדימה, חותיוומכ

וזמן זה מעניק הזדמנות מחודשת לכל אחד . שהה הקדּוי מחנֶ לתוככֵּ  בּוושָּׁ , בתוך כלל ישראל

 (ה"קדושים תשע-אחרי, שיחות קודש, א"ניץ שליט'ויז-יקוב'ר מדז"ק אדמו"כ).."     .כנס אל הקודשילה

 

ל ֲאִני'בפסוק " אֵּ י ִיְׂשרָּׁ פש על ר הנֶ סֹוְמ ל לִ "דרשו חז (לב, ויקרא כב)' ְמַקִדְשֶכם 'ד ְוִנְקַדְשִתי ְבתֹוְך ְבנֵּ

תּובהו וז. איש ישראלשה שנמצא בְ נתגלה הקדּו נפש-ירותכי במס. 'שת שמו יתקדּו  'ֲאִני ד' שכָּׁ

שה בכח נתגלה הקדּו נפש-ירותובכח מס...שה בכל נפש מישראלה נתן קדּו"כי הקב', ְמַקִדְשֶכם

תּובו כמ ,האדם והמה  ,ישראל שה לבנילק קדּותן חֵּ ה נָּׁ "כי הקב -דה יוכן הוא המ .'ְוִנְקַדְשִתי' שכָּׁ

ן ניָּׁ וכן הוא העִ . צריכים להרחיב זאת הנקודה ואז זוכין להשפעה חדשה בכח התעוררות שלהם

 ',לעצמכם' 'וספרתם לכם'כתיב  ,בימים אלו ,כ"ואח ,ללָּׁ כְ שה בַ כי בפסח יורד קדּו ,י הספירהימֵּ בִ 

 .." .וזה רמז תנופת שתי הלחם. הכוחות שניכ בשבועות מתחברין "ואח ,א כח האדםהו

 (ב"תרנ, אמור, שפת אמת)              


