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 ה יפסח השנה השני
 יוסף פריאל

 

ה במדבר את קרבן ילוקי להקריב גם בשנה השני-חמשת הפסוקים הראשונים בפרק ט בבמדבר, עוסקים בציווי הא
 ולגופה של פרשה: 1החל מפס' ו מתחילה פרשת פסח שני.רק  ,ובביצוע של צו זה ,הפסח

ר[ א] נָּה ִסיַני-ְבִמְדַבר ֹמֶשה-ֶאל' ה ַוְיַדבֵּ ִנית ַבשָּ ם ַהשֵּ אתָּ ֶאֶרץ ְלצֵּ ִראשֹון ַבֹחֶדש ִמְצַרִים מֵּ אֹמר הָּ  ְוַיֲעׂשּו [ב: ]לֵּ
ל-ְבנֵּי אֵּ ַסח-ֶאת ִיְׂשרָּ ה[ ג: ]ְבמֹוֲעדוֹ  ַהפָּ עָּ ר ְבַאְרבָּ ׂשָּ ין ַהֶזה ַבֹחֶדש ֹוםי-עָּ ַעְרַבִים בֵּ ל ְבֹמֲעדוֹ  ֹאתוֹ  ַתֲעׂשּו הָּ -ְככָּ

יו ל ֻחֹקתָּ יו-ּוְככָּ טָּ ר[ ד: ]ֹאתוֹ  ַתֲעׂשּו ִמְשפָּ ל ְבנֵּי-ֶאל ֹמֶשה ַוְיַדבֵּ אֵּ ַסח ַלֲעׂשֹת ִיְׂשרָּ  ַהֶפַסח-ֶאת ַוַיֲעׂשּו[ ה: ]ַהפָּ
ִראשֹון ה בָּ עָּ ר ְבַאְרבָּ ׂשָּ ין ֶדשַלחֹ  יֹום עָּ ַעְרַבִים בֵּ ה ֲאֶשר ְכֹכל ִסינָּי ְבִמְדַבר הָּ ן ֹמֶשה-ֶאת' ה ִצּוָּ ׂשּו כֵּ ל ְבנֵּי עָּ אֵּ  .ִיְׂשרָּ

 פרשה זו מפתיעה משתי סיבות:
לעשותו ועשוהו ברוב אומץ כמתואר  בני ישראל וורק לפני שנה צֻ  לואראשית, מה צורך בציווי על הפסח, ה

ב"משנה אלא  ןאין דרכה של תורה לחזור על מצוות שכבר ציוותה עליהך כלל ובדר 2,באריכות רבה בשמ' יב
כלומר התורה  זכר שש פעמים בפרשה,נה" -ׂש-רש "עוכפי שהודגש, הש :גם נוסח הציווי מפתיע ,שנית תורה"?

מה  הציווי לא היו עושים. ללאומדוע? על כורחנו עלינו להניח ש .הרגיל את הציווי והעשייה מןתר ומדגישה י
 סיבת הדבר? 

בספר  פעמייםבפירוש כך כתוב  3מצווה התלויה בארץ.א וההתשובה המפתיעה היא שהפסח, קרי, קרבן הפסח, 
 שמות:

יָּה ֹבאּו-ִכי ְוהָּ ָאֶרץ-ֶאל תָּ ן ֲאֶשר הָּ ֶכם' ה ִיתֵּ ר ַכֲאֶשר לָּ ה-ֶאת ּוְשַמְרֶתם ִדבֵּ ֲעֹבדָּ יָּה ;(כה:יב מ'ש) "ַהֹזאת הָּ -ִכי ְוהָּ
ֱאֹמִרי ְוַהִחִתי ַהְכַנֲעִני ֶאֶרץ-ֶאל' ה ֲאָךְיִבי ֶתת ַלֲאֹבֶתיָך ִנְשַבע ֲאֶשר ְוַהְיבּוִסי ְוַהִחִּוי ְוהָּ ְך לָּ ַבת ֶאֶרץ לָּ ב זָּ לָּ ש חָּ  ּוְדבָּ

ַבְדתָּ  ה-ֶאת ְועָּ ֲעֹבדָּ  .(ו-ה:יג) 'הלַ  ַחג ַהְשִביִעי ּוַביֹום ַמֹצת ֹתאַכל יִָּמים ִשְבַעת. ַהֶזה ַבֹחֶדש ַהֹזאת הָּ
 התורה. בדיעבד נעשה שהדבר לומר אלא לנו אין ?היהשני בשנה הפסח את להקריב זאת בכל ווצֻ  מדוע, כן ואם

 בפועל) שנה ארבעים עוד במדבר ישראל בני של לסיבובם הביא המרגלים שחטא( לד:יד' דבמ) בפירוש אומרת
                                                           

  וושינגטון" "גבעת ובמכללת ישראל" ביהדות, במכללת "אורות יסוד ללימודי במרכז ך"לתנ מרצה פריאל יוסף ר"ד הרב. 
האגף , במדבר –מדריך למורה )ירושלים תשמ"ח(; י"מ רוזנברג )עורך(,  דעת מקראציינו זאת נכון י"צ מושקוביץ בסדרת   1

, הוצאת מעלות, ירושלים תשנ"ה. דרכי לבמדבר, מ' חסון )ואחרות(לתכניות לימודים, ירושלים תשנ"ב; המדריך למורה בעריכת 
, ח"א, פירוש על ספר במדבר(; ליכט בפירושו לבמדבר )י' ליכט, 3991אביב -)תל עולם התנ"ךלא עשו כן י' מילגרום בסדרת 

 (WBC Philip בוד בסדרת ICC (George Buchanan Gray, Edinburgh 1903.;)סדרת (; גריי ב313ירושלים תשמ"ה, עמ' 

(J. Budd, Texas 1984.; לוין בסדרת Anchor Bible Baruch A. Levine, New York 1993). ;) דיוויס בסדרתNCB 
(Earl W. Davies, Grand Rapids 1994.) קניירים וקוטס בסדרת  OTL(Rolf P. Knierim & George W. Coats, 

Michigan  2005 ):יצרו הגדרת ביניים "The Report about the Passover at Sinai".  
  :כבר שאלת ר' אבא בזוהר בהעלותך אתוז  2

"א"ר אבא: מ"ט אזהר להון הכא על פסחא והא אתמר להו במצרים? אלא בשנה השנית הוה, דישראל חשיבו דהא פסח לאו איהו      
כיון דעבדו ליה זמנא חדא במצרים חשיבו דלא אצטריך יתיר. אתא קודשא בריך הוא ואזהר לון עליה, דלא אלא במצרים, ו

מדוע הזהירם על פסח, הלוא הוא כבר נאמר להם במצרים? אלא ששנה . ]=יחשבון דהא קא עבר זמניה במצרים ולא יצטריך"
וכיוון שעשו אותו פעם אחת במצרים לא יהיו חייבים בו  שנייה הייתה, וישראל חשבו שפסח זה נקבע להיעשות במצרים בלבד,

 עוד. בא הקדוש ברוך הוא והזהירם עליו, שלא יחשבו שעבר זמנו במצרים ולא יצטרכו עוד.[ 
 שהרי אלו פסוקים מפורשים כפי המצוטט מעלה. ,כי אין צורך במדרש זה ףא ,כך בספרי בהעלותך סז, ובעקבותיו הרמב"ן )ט:א(  3



2 

 

 שבשנה למצב בכלל הגיע ישראל שעם גרם העגל שחטא אומרת לא התורה אך(, שנים וחצי ושמונה שלושים
 4.האמת כנראה אתז אך, במדבר הוא היהשני

 ימים שיםיחמ: החישוב פי על ,המובטחת הארץ לגבול העםיגיע  ימים מאה שבתוך יתהיה לוקית-הא התכנית
 םש) לוחות לקבל כדי הרב משהשהה  ימים ארבעים 5,(יא:יט שם) תורה מתן עד( נא:יב' שמ) מצרים מיציאת

 "כסה – (ב:א' דב" )ברנע קדש עד שעיר הר דרך רבמחֹ  יום עשר אחד" של דרך להם תהיהי צפויה ועוד(, יב:כד
 6לקבל לעלות משה נאלץ השבירה בעקבות שהרי הארוך לעיכובהביאו  הלוחות ושבירת העגל חטא. ימים מאה

 של ניסן חודש ראש הגעתו 10,יהיהשנ נהשב 9ניסןב' בא וחניכתו הקמתו 8,המשכן ציווי בא 7כך אחר. שניים לוחות
 מדגישה, התכנון מן חריגה היה שהדבר כיוון 11.במדבר גם הפסח קיום של מפתיע ציווי גררה היהשני השנה

 החריף הניסוח מן 12לומדים ל"חז ,ואכן. צפויה תהיהי לא זו היעשי כי ,"ה-ש-ע" עלוהפ את ושוב שוב התורה
יֶכם" ֶחְרַפת ִמְצַרִיםַהיֹום ַגּלֹוִתי ֶאת " – העם את יהושע שמל המילה בסיפור ֲעלֵּ  שום מלבדו עשו שלא ,(ט:ה' יהו) מֵּ

 13.במדבר פסח
 כלומר, השמיני היום הואש ,(א:ט' דבמ) הראשון לחודש באחד ניתן עליו הציווי. זה לפסח היבט עוד יש אבל

 אש אותה: נתפס בלתי זה ביום םהע שחווה המשבר. ואביהוא נדב מות יום גם הוא אבל, המשכן כתוחנ יום
ניסה  לואי(. ב:י שם) אהרן בני שני את אכלה דקות שכעבור היא( כד:ט' קוי) הקרבנות את ואכלה מהשמים שירדה

 איזו על שהרי, מבין השומע היה לא, רותיח שמשמעותה הפסח מצוות קיום על כך-כל השבור העם עם לדבר אדם
 אצל העלה ואביהוא נדב מות 14?נכשלה העגל חטא את לתקן שתדלותושה האדם שמרגיש לאחר לדבר יש רותיח

 המודגש הציווי לבוא נצרך כן על אשר"? אוכלת אש" או" אהבה של אש': "ה כבוד מהו השאלה את הנוכחים
 השנה פסח שפרשת למדים נמצאנו. ועיקר כלל לעם ברור היהלא  הדבר כי", תעשו"; "תעשו"; "ויעשו: "כך-כל

 .העם בתולדות חשובה אך היא קטנה פרשה היהשני

                                                           
 רמח.-, במדבר ח"א, ירושלים תשמ"ד, עמ' רמזספר הפרשיות, טוב-הניח הרב אליהו כיכך גם   4
 .סיוןבומחלוקת בבבלי, שבת פו ע"ב, אם ו' או ז'   5
 שהרי לוחות אלו פסל משה בעצמו )שמ' לד:א ורש"י שם(. ,לא באותה צורה  6
 למטרת תפילה.יתה עליה אמצעית של ארבעים יום נוספים ילפי רש"י )שמ' לג:יא(, ה  7
)תשס"ג(, עמ'  351, שמעתיןלכתחילה או בדיעבד?"  –והדברים כנראה נבעו אלו מאלו. ראו למשל א' שילה, "בניית המשכן   8

88-91. 
 תה בח' בניסן.יראב"ע )וי' ט:א( מניח שהחנוכה הי  9

ספר לאירוע ראו הרב יהושע שפירא, "משכן ' ז:א. על המבט השונה של כל דהדבר מופיע הן בשמ' מ:יז, הן בויק' ט:כג והן בבמ  10
 (.919, תשנ"ח )מס' דף שבועי לפרשת נשאאחד שלוש חנוכות", 

חיזוק לדרכנו שגם חטאים אחרים מלבד המרגלים גרמו עיכוב במדבר הם דברי חזקוני בפס' א )המרחיבים את דברי רש"י(: "גנות   11
ִני ְבֶעְׂשִרים ַבֹחֶדש' וגו' הוא להם, שאם לא חטאו במתאוננים היו נכנסים לארץ ב ִנית ַבֹחֶדש ַהשֵּ נָּה ַהשֵּ אותו אייר כדכתיב 'ַוְיִהי ַבשָּ

ב... ֹנְסִעים ֲאַנְחנּו ֶאל קֹום וגו' )שם כט(, ופרש"י-)במד' י:יא( 'ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ְלֹחבָּ מיד עד שלשה ימים אנו נכנסים לארץ וכו',  :ַהמָּ
ד ֹתאְכלּון...ַעד ֹחֶדש יִָּמים' )שם יא:יטושיו חטאו פסחיהם בארץ, ועכ ןוהיו עושי כ(. משם באו -עשו שם חדש כדכתיב 'ֹלא יֹום ֶאחָּ

רֹות )שם יא:לה( ועשו שם שבעת ימים להסגר מרים  ". לֲחצֵּ
ספרו של הרב בבלי יבמות עא ע"ב; תוס' קידושין לז ע"ב, ד"ה "הואיל ונאמרה"; גור אריה למהר"ל על במדבר ט:א, ודיון ארוך ב  12

 נג. -, ירושלים תשנ"א, עמ' טנתעלמה ממנו הלכהיהודה קופרמן, 
ל ֹלא-הסיבה היא שלא היו נימולים, והתורה דורשת "ְוכָּל  13 רֵּ א אלו שיצאו וֹיאַכל בֹו" )שמ' יב:מח(. ניתן לשאול על מדרש זה, והל-עָּ

, ולכן גם הנימולים כנזכר לעילמצווה התלויה בארץ,  אתשזהיא הדבר סיבת ממצרים היו נימולים ויכלו לעשות? אלא שכנראה 
 הפסח במדבר.את לא קיימו 

ה ַבֹבֶקר ַבֹבֶקר' )שמ' לו:ג( ב  14 בָּ יו עֹוד ְנדָּ לָּ ִביאּו אֵּ ם הֵּ אמר ר' יוחנן: לשני בקרים  –תנחומא )בובר( נשא כט נאמר: "מה כתיב שם 'ְוהֵּ
 בתנאי גלם חומרי איסוף של הרבים הקשיים למרות המשכן בהקמת דואמ השתדל שהעם מכאן עולההביאו כל מלאכת המשכן". 

עד מהרה  אך(, ניסן' א) החנוכה ביום לשיאו הגיע זה תהליך. העגל מעשה על תשובה של תהליך היתה המשכן הקמת כךו, מדבר
 . גדול משבר ליום הפךנ


