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פרשת בהעלתך תשפ"ב
פסח שני
במדבר פרק ט

אתם מֵּ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם בַ חֹדֶ ש הָ ִראשון לֵּאמֹר( :ב) וְ ַיעֲׂשּו
(א) ַויְדַ בֵּ ר יְֹקוָֹק ֶאל מֹשֶ ה בְ ִמ ְדבַ ר ִסינַי בַ שָ נָה הַ שֵּ נִית לְצֵּ ָ
מעֲדו כְ כָל חֻ ק ָֹתיו
בְ נֵּי י ְִׂש ָר ֵּאל ֶאת הַ פָסַ ח בְ מועֲדו( :ג) בְ ַא ְרבָ עָ ה עָ ׂשָ ר יום בַ חֹדֶ ש הַ זֶה בֵּ ין הָ עַ ְרבַ יִם ַתעֲׂשּו אֹתו בְ ֹ
ּוכְ כָל ִמ ְשפָטָ יו ַתעֲׂשּו אֹתו( :ד) ַויְדַ בֵּ ר מֹשֶ ה ֶאל בְ נֵּי י ְִׂש ָר ֵּאל ַל ֲעׂשֹת הַ פָסַ ח( :ה) ַו ַיעֲׂשּו ֶאת הַ ֶפסַ ח בָ ִראשון
בְ ַא ְרבָ עָ ה עָ ׂשָ ר יום ַלחֹדֶ ש בֵּ ין הָ עַ ְרבַ יִם בְ ִמ ְדבַ ר ִסינָי כְ כֹל אֲ שֶ ר צִ ּוָה יְֹקוָֹק ֶאת מֹשֶ ה כֵּן עָ ׂשּו בְ נֵּי י ְִׂש ָר ֵּאל( :ו) ַוי ְִהי
אֲ נ ִָשים אֲ שֶ ר הָ יּו ְטמֵּ ִאים ְל ֶנפֶש ָאדָ ם וְ ל ֹא יָכְ לּו ַל ֲעׂשֹת הַ פֶסַ ח בַ יום הַ הּוא ַוי ְִֹק ְרבּו לִפְ נֵּי מֹשֶ ה וְ לִפְ נֵּי ַאהֲ רֹן בַ יום
ֹאמרּו הָ אֲ נ ִָשים הָ הֵּ מָ ה ֵּאלָיו אֲ נ ְַחנּו ְטמֵּ ִאים ְל ֶנפֶש ָאדָ ם לָמָ ה ִנג ַָרע לְבִ ל ְִתי הַ ְֹק ִריב ֶאת ָֹק ְרבַ ן יְֹקוָֹק
הַ הּוא( :ז) וַי ְ
מעֲדו בְ תוְך בְ נֵּי י ְִׂש ָר ֵּאל( :ח) וַי ֹאמֶ ר אֲ לֵּהֶ ם מֹשֶ ה עִ ְמדּו וְ ֶא ְש ְמעָ ה מַ ה יְצַ ּוֶה יְֹקוָֹק ָלכֶם :פ (ט) ַויְדַ בֵּ ר ְיֹקוָֹק ֶאל
בְ ֹ
מֹשֶ ה לֵּאמֹר( :י) דַ בֵּ ר ֶאל בְ נֵּי י ְִׂש ָר ֵּאל לֵּאמֹר ִאיש ִאיש כִ י י ְִהיֶה טָ מֵּ א ָל ֶנפֶש או בְ דֶ ֶרְך ְרח ָֹֹקה ָלכֶם או ְל ֹדר ֵֹּתיכֶם
ּומר ִֹרים י ֹאכְ לֻהּו:
וְ עָ ׂשָ ה פֶסַ ח לַיֹקוָֹק( :יא) בַ חֹדֶ ש הַ שֵּ נִי בְ ַא ְרבָ עָ ה עָ ׂשָ ר יום בֵּ ין הָ עַ ְרבַ יִם ַיעֲׂשּו אֹתו עַ ל מַ ּצות ְ
(יב) ל ֹא י ְַש ִאירּו ִממֶ ּנּו עַ ד ב ֶֹֹקר וְ עֶ צֶ ם ל ֹא י ְִשבְ רּו בו כְ כָל חֻ ַקת הַ פֶסַ ח ַיעֲׂשּו אֹתו( :יג) וְ הָ ִאיש אֲ שֶ ר הּוא טָ הור
מעֲדו חֶ ְטאו יִשָ א
ּובְ דֶ ֶרְך ל ֹא הָ יָה וְ חָ דַ ל ַלעֲׂשות הַ פֶסַ ח וְ נִכְ ְר ָתה הַ ֶּנפֶש הַ ִהוא מֵּ עַ מֶ יהָ כִ י ָֹק ְרבַ ן יְֹקוָֹק ל ֹא ִה ְֹק ִריב בְ ֹ
הָ ִאיש הַ הּוא( :יד) וְ כִ י יָגּור ִא ְתכֶם גֵּר וְ עָ ׂשָ ה פֶסַ ח לַיֹקוָֹק כְ חֻ ַקת הַ פֶסַ ח ּוכְ ִמ ְשפָטו כֵּן ַיעֲׂשֶ ה חֻ ָקה ַאחַ ת י ְִהיֶה
ָלכֶם וְ ַלגֵּר ּול ְֶאזְ ַרח הָ ָא ֶרץ:
רש"י

רמב"ן

(י) וטעם בדרך רחקה  -כתב רש"י שהיה חוץ לאסֹקופת
העזרה כל זמן השחיטה ,והוא נרמז בנֹקוד כפי הדעת הזאת.
ואני תמה עליו למה תפס לו שיטת רבי אליעזר ,והנכון
לתפוס בשיטתו של רבי עֹקיבא ,מן המודיעים ולחוץ ,וכן
דעת האמוראים בגמרא (פסחים צג ב) דאמר עולא כל שאינו
יכול ליכנס בשעת שחיטה .והוא פשוטו של מֹקרא ,כי העומד
בתחילת בין הערבים במֹקום שלא יגיע לעזרה בעת השחיטה
דרך רחוֹקה היא לו ופטור .ויתכן שטעם הנֹקודה ,שהיא דרך
רחוֹקה לו בעשיית הפסח לא רחוֹקה ממש ,ולכך חזר ואמר
(בפסוֹק יג) ובדרך לא היה ,ולא הזכיר "רחוֹקה" :וצוה
הכתוב לטמא ולמי שהיה בדרך רחוֹקה לעשות השני ,והוא
הדין והטעם לכל מי שלא עשה הראשון ואפילו במזיד שחייב
לעשות השני כדברי רבותינו (פסחים שם) .ולא הזכיר הכתוב
אלא לומר שיעשו השני ברשות ,ולמנוע הטמא מלעשות
הראשון ,אבל מי שהיה בדרך פטור מן הראשון ועושה השני,
ואם רצה לצאת בראשון וצוה ושחטו עליו הורצה ,דֹקיימא
לן (שם צב ב) מיחס הוא דחס רחמנא עילויה ואי עביד תבא
עליו ברכה .ויתכן שלכך הזכיר הכתוב "רחוֹקה" ,כי בדרך
הֹקרובה בידו לעשות השני או הראשון ,שישחטו ויזרֹקו עליו
ויבא ויאכל לערב:

(א) בחדש הראשון  -פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד
אייר ,למדת שאין סדר מוֹקדם ומאוחר בתורה .ולמה לא
פתח בזו ,מפני שהוא גנותן של ישראל ,שכל ארבעים שנה
שהיו ישראל במדבר לא הֹקריבו אלא פסח זה בלבד:
(ב) במועדו  -אף בשבת .במועדו אף בטומאה( :ג) ככל חקתיו
 אלו מצות שבגופו ,שה תמים זכר בן שנה :וככל משפטיו -אלו מצות שעל גופו ממֹקום אחר ,כגון שבעת ימים למצה
ולביעור חמץ[ .מצות שבגופו ,שה תמים זכר בן שנה .שעל
גופו ,צלי אש ראשו על כרעיו ועל ֹקרבו .שחוץ לגופו ,מצה
וביעור חמץ]( :ד) וידבר משה וגו'  -מה תלמוד לומר ,והלא
נאמר (ויֹקרא כג ,מד) וידבר משה את מועדי ה' ,אלא
כששמע פרשת מועדים מסיני ,אמרה להם ,וחזר והזהירם
בשעת מעשה( :ו) לפני משה ולפני אהרן  -כששניהם יושבין
בבית המדרש באו ושאלום .ולא יתכן לומר זה אחר זה,
שאם משה לא היה יודע ,אהרן מנין לו( :ז) למה נגרע  -אמר
להם אין ֹקדשים ֹקרבים בטומאה .אמרו לו יזרֹק הדם עלינו
בכהנים טהורים ויאכל הבשר לטהורים .אמר להם עמדו
ואשמעה ,כתלמיד המובטח לשמוע מפי רבו .אשרי ילוד
אשה שכך מובטח ,שכל זמן שהיה רוצה היה מדבר עם
השכינה .וראויה היתה פרשה זו להאמר ע"י משה כשאר כל
התורה כולה ,אלא שזכו אלו שתאמר על ידיהן ,שמגלגלין
זכות ע"י זכאי( :י) או בדרך רחקה  -נֹקוד עליו ,לומר לא שרחוֹקה ודאי ,אלא שהיה חוץ לאסֹקופת העזרה כל זמן שחיטה.
פסח שני מצה וחמץ עמו בבית ואין שם יום טוב ,ואין איסור חמץ אלא עמו באכילתו( :יד) וכי יגור אתכם גר ועשה פסח -
יכול כל המתגייר יעשה פסח מיד ,תלמוד לומר חֹקה אחת וגו' ,אלא כך משמעו ,וכי יגור אתכם גר ובא עת לעשות פסח עם
חביריו כחֹקה וכמשפט יעשה:
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