
  

 / שלום רוזנברג בהעלותךפרשת 

 המוצא מהמחנקפסח שני: 

 

. לוח העבריהדפי על שעיקרי האמונה היהודית כתובים העיר ר' שמשון רפאל הירש בצדק 

הקובעים את  מיזוג המיוחד בין שנת החמה לחודשי הירחב, הם כתובים בצורות שונות

מצויינים על ההימים המיוחדים מערכת בהתייחסות לעונות שנה, ובעיקר ב, מבנה הלוח

מחזורי החגים, המועדים וימי הזיכרון, . בקצה האחד יש רמות שונות זאתהלוח. במערכת 

שוכחים. אחד הימים  סתם מתעלמים אומהם אנו , המודגשים בצניעותימים בקצה השני 

ש ָאָדםכי היו ". מסופר בה פרשתנוב "נולד"האלה עים והצנ פֶׁ ים ְלנֶׁ ר ָהיּו ְטֵמאִׁ ים ֲאשֶׁ  ,ֲאָנשִׁ

ַסח זבח בהמשתתפים כידוע, . ניסןב ט"ו-לכך, י"ד וועדנש בימים" ְולֹא ָיְכלּו ַלֲעׂשת ַהפֶׁ

טיפלו עסקו במצווה חשובה, היו טמאים כי אלה טהורים. אנשים  להיותחייבים  הפסח

 במצוקתםהקרבת הפסח הייתה עבורם טראומטית. ללהיטהר עד במתים. אי האפשרות 

ים ָהֵהָמהיֹאְמ וַ ": פונים למשההם  ת ָקְרַבן ... רּו ָהֲאָנשִׁ יב אֶׁ י ַהְקרִׁ ְלתִׁ ָגַרע ְלבִׁ ְבֹמֲעדֹו  ה'ָלָמה נִׁ

ְׂשָרֵאל 'פסח , יום חדש בלוח העברימתוך כך נולד ם, ?" הקב"ה נענה לבקשתְבתֹוְך ְבֵני יִׁ

ְך ְרֹחָקהשני': " רֶׁ ש אֹו ְבדֶׁ פֶׁ ְהיֶׁה ָטֵמא ָלנֶׁ י יִׁ יש כִׁ יש אִׁ ַסח לַ  ְוָעָׂשה... אִׁ יה' פֶׁ ש ַהֵשנִׁ ", דהיינו ַבֹחדֶׁ

ים יֹאְכֻלהּו. קרבן הפסח שיובא אז, יהיה דומה לפסח הראשון "איירבי"ד  , ַעל ַמּצֹות ּוְמֹררִׁ

ר ּנּו ַעד ֹבקֶׁ מֶׁ ירּו מִׁ ְשְברּו בֹו ְכָכל ,לֹא ַיְשאִׁ ם לֹא יִׁ צֶׁ ַסח ַיֲעׂשּו ֹאתֹו ְועֶׁ דומה, יהיה זה ". ֻחַקת ַהפֶׁ

 ערבוביה.ו בחמץ ומצה משמשים בב'פסח שני', זהה. אך לא 

ומתוך כך גילתה את , התעמקה בהםהחסידות . נוסף טקסט הלכתילכאורה לפנינו 

לקוטי ) תלמידו וסופרו של רבי נחמן מברסלב ,ר' נתןזו משמעות . היטיב להאיר החבויה בו

ם המופלאיהיבטים העל שני עמד . ר נתן (הלכה ג ,הלכות גבית חוב, חושן משפטהלכות 

שמצוה זו לא "נתינת המצווה: ת האדם הביאה להבקשה והתשובה. רק בקש :שבפרשה

אלא שמאחורי שאלתם ההלכתית חבוי רובד  ",נתנה על ידי משה עד ששאלו הטמאים

שאדם שהוא אל אותה וקיומי. ש פֶׁ טומאה היא סמל להטומאה הריטואלית , כשָטֵמא ָלנֶׁ

ְך ְרֹחָקהצוי אדם המ. שואל אותה הנפשית רֶׁ  שאלתם. "ד מה' יתברךובדרך רחוקה מא, "ְבדֶׁ

אף על פי כן  ,כי אף על פי שטמאתי את נפשי ונתרחקתי מה' יתברךדרך "פירושה בקשת 

הם  ".אני שואל עצה ותחבולה איך להתקרב לה' יתברך, כי בודאי יש עצה גם בשבילי

ָגַרע'קוראים  . "ַאֵיה ְמקֹום ְכבֹודֹו, הם שואלים "חלק בקהילת האמונה אין לנו, למה 'ָלָמה נִׁ

. מוהדושיח עהקרבה להקב"ה ואפשרות הם שואלים על לדברים אלה יש הקשר דתי ברור. 

ים ָהֵהָמה" בקשותאלא ש גם  ותמתייחס ןיותר. ה הרבה גם בטווח רחב ות" נכונָהֲאָנשִׁ

 מוצא? מהםהאם יש לייאוש, , ני אדםדיכאון היכול לאמלל במחנק הנפשיות, להמצוקות ל

, להיתכנות אפשרותה של הזדמנות נוספתל, 'שני-'פסחבשורת ההתשובה לשאלות מצויה ב

דתי זה  עיקרון". יאוש בעולםישבזה מרמזין שאין שום ... וזה בחינת פסח שני: "התיקון

אשון והשלב הרהייאוש אסור באיסור מוחלט. חייב לחדור לכל רקמות הקיום האנושי. 



  

ָגַרעשאלה 'עצם המצוי ב התשוקה לטוב, לא לאבד את הנדרשת מכל אדם ', בדרישה ָלָמה נִׁ

 התשוקה לשנות את המציאות לטובה, תשוקה שיש עמה תקווה ושכר. 

פונה לאדם הוא מברסלב. רבי נחמן המאבק נגד הייאוש הוא אחד מיסודות שיטתו של 

מהדורא , ליקוטי מוהר"ן) ללא מוצא ךחשובחדר  המצוי אסירלבמחנק, עצמו  המרגיש

", אלא שך הזה לצאת משםושיש פתחים הרבה בח", הוא אומר לו, ": "ודע(קיב ,קמא

 אותם !כן ". האמנם יש פתחים?ואין יודע למצוא הפתח ,האדם הוא עיוור" רבות שפעמים

ם הפתחי ינויה – וכיון שנמצא שם פתחים"האדם למאסר האיום הזה,  נפלדרכם הפתחים 

ֵלאֹמר , ט(: "ישעיה מטהנביא )לאנשים אלה נקרא ". לת לצאתויכ" קיימת", שנפל על ידם

ָגלּו ְך הִׁ ר ַבֹחשֶׁ ים ֵצאּו ַלֲאשֶׁ השוכנים אתם לצאת, ואסורים ". מסוגלים אתם ַלֲאסּורִׁ

 :הקלאסיות משמעות המלים כאן נעוצה. להיגלות להחשףבחושך, מסוגלים המסתתרים 

ְש "ה'  י ְויִׁ יאֹורִׁ  ", יש אור ויש ישע.עִׁ

דברי הפעם משל רבי צדוק הכהן מלובלין ), אחרתפסקה חסידית הוסיף ל נכוןואולי 

וכל ... בין בעניני הנפש... אין ליהודי להתייאש משום דבר, בין בעניני הגוף" :(טז, סופרים

מאת ה' היתה  ...אומה הישראלית היה אחר היאוש הגמור דאברהם ושרה זקניםהן יבני

: באוזנינווהוא מוסיף . ”להאמין שאין להתייאש כלל !כי זה כל האדם הישראלי... זאת

 ."וכן הישועה דלעתיד"


