
  .בס"ד
  למה נגרע?                                    

  
  ) ספר במדבר פרק ט 1(

  ַויְַדֵּבר יְדָֹוד ֶאל מֶׁשה ְבִמְדַּבר ִסינַי ַּבָּׁשנָה ַהֵּׁשנִית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ֵלאמֹר:
  ְּבמֹוֲעדֹו:(ב) ְויֲַעׂשּו ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהָּפַסח 

  ָטיו ַּתֲעׂשּו אֹתֹו:(ג) ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַּבחֶֹדׁש ַהּזֶה ֵּבין ָהַעְרַּביִם ַּתֲעׂשּו אֹתֹו ְּבמֲֹעדֹו ְּכָכל ֻחּקָֹתיו ּוְכָכל ִמְׁשּפָ 
  (ד) ַויְַדֵּבר מֶׁשה ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַלֲעׂשת ַהָּפַסח:

אׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ֵּבין ָהַעְרַּביִם ְּבִמְדַּבר ִסינָי ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה יְדָֹוד ֶאת מֶׁשה ֵּכן (ה) ַוּיֲַעׂשּו ֶאת ַהֶּפַסח ָּברִ 
  ָעׂשּו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל:

ַוּיְִקְרבּו ִלְפנֵי מֶׁשה ְוִלְפנֵי ַאֲהרֹן ַּבּיֹום (ו) ַויְִהי ֲאנִָׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים ְלנֶֶפׁש ָאָדם ְו6א יְָכלּו ַלֲעׂשת ַהֶּפַסח ַּבּיֹום ַההּוא 
  ַההּוא:

ן יְדָֹוד ְּבמֲֹעדֹו ְּבתֹו; ְּבנֵי (ז) ַוּיֹאְמרּו ָהֲאנִָׁשים ָהֵהָּמה ֵאָליו ֲאנְַחנּו ְטֵמִאים ְלנֶֶפׁש ָאָדם ָלָּמה נִּגַָרע ְלִבְלִּתי ַהְקִריב ֶאת ָקְרּבַ 
  יְִׂשָרֵאל:

  ם מֶׁשה ִעְמדּו ְוֶאְׁשְמָעה ַמה ּיְַצֶּוה יְדָֹוד ָלֶכם:(ח) ַוּיֹאֶמר ֲאֵלהֶ 
  (ט) ַויְַדֵּבר יְדָֹוד ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר:

  ְוָעָׂשה ֶפַסח ַלידָֹוד:(י) ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵלאמֹר ִאיׁש ִאיׁש ִּכי יְִהיֶה ָטֵמא ָלנֶֶפׁש אֹו ְבֶדֶר; ְרחָֹקה ָלֶכם אֹו ְלדֹרֵֹתיֶכם 
  חֶֹדׁש ַהֵּׁשנִי ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ֵּבין ָהַעְרַּביִם יֲַעׂשּו אֹתֹו ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו:(יא) ּבַ 

  
  ערך מועדים  - ) ספר עצות ישרות 35(
בענין פסח שני מרומז כי אין שום יאוש בעולם, כי אפלו מי שהוא טמא או בדרך רחוקה מאד מהשם יתברך ואינו  

ריב את קרבן השם במועדו, דהינו שאינו זוכה לעבד עבודתו תמיד בסדר, במועדו ובזמנו, כראוי לאיש יכול להק

ישראל, אוף על פי כן אם אינו מיאש את עצמו מחמת זה והולך אל הצדיק האמת, שהוא בחינת משה, לדרש את 

אתי את נפשי ונתרחקתי השם, ושואל ומבקש: למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן השם וכו', כי אף על פי שטמ

מהשם יתברך, אוף על פי כן אני שואל עצה ותחבולה איך להתקרב אל השם יתברך מעתה על כל פנים, כי בודאי 

יש עצה גם בשבילי איך להתקרב להשם יתברך, ואז השם יתברך מרחם עליו וזוכה על ידי זה לתכלית העליה, 

שמבקשין ומחפשין איה מקום כבודו, על ידי זה זוכין אחר כך וזוכה על ידי זה להוסיף פרשה בתורה, כי על ידי 

  להתגלות התורה, התורה, כמבאר במקום אחר

  הלכות ברכת הפרות הלכה ה  - ) ספר ליקוטי הלכות או"ח 36(

ֻקָּדה ַהַּתְחּתֹונָה ַּבּנְֻקָּדה ָהֶעְליֹונָה ֶׁשּזֶהּו ְוִדין ֶּפַסח ֵׁשנִי זֶה ְּבִחינַת ַהּבּוָׁשה ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים ֶׁשְּצִריִכין ִלְסּבֹל ְּכֵדי ְלַקֵּׁשר נְ 

ָהיּו ְטֵמִאים ְלנֶֶפׁש ָאָדם ְו6א ְּבִחינַת ַהָּוא"ו ֶׁשְּבתֹו; ָהָאֶלף ֶׁשִהוא ְּבִחינַת ָׁשַמיִם ְוכּו' ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ָׁשם. ִּכי ֵאּלּו ָהֲאנִָׁשים ׁשֶ 

ִלְׁשאֹל ָלָּמה נִָּגַרע. ֵאּלּו ָׁשֲאלּו ַּכהֹגֶן. ְוִתְּקנּו ָּבזֶה ַהְרֵּבה ְמאֹד, ִּכי נְִתּגְַלּגֵל זְכּות ַעל יָָדם יְָכלּו ַלֲעׂשֹות ַהֶּפַסח ֶׁשָּבאּו 

ה ַהּנַ"ל, ִּכי זֶה ִעַּקר יְֵדי זֶה ְלמֶֹׁשה ִּדין ֶּפַסח ֵׁשנִי ֶׁשהּוא ִּתּקּון ּגָדֹול ֶׁשהּוא ְּבִחינַת ַהְמָׁשַכת ֶּדֶר; ַהְּתׁשּובָ  - ֶׁשּנְִתַּגָּלה ַעל 

 -ִמַּמֲעָׂשיו ָהָרִעים, ַאף ְׁשֵלמּות ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשֲאִפּלּו ְּכֶׁשרֹוֶאה ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ָרחֹוק ְמאֹד ֵמה' יְִתָּבַר; ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו 

י ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ְוִלְפנֵי ה' יְִתָּבַר; ְויְִׁשַאל ַעל נְַפׁשֹו ְּכמֹו ֶׁשָּׁשֲאלּו ֵכן יְַחּזֵק ֶאת ַעְצמֹו ְויָבֹוא ְּבִקיָדה ְוַהְכנָָעה ִלְפנֵ  - ִּפי  - ַעל 

ֶאָחד ַעל נְַפׁשֹו ִאם יֹוֵדַע  ֵאּלּו ָהֲאנִָׁשים ֶׁשָהיּו ְטֵמִאים ֶׁשָּׁשֲאלּו ָלָּמה נִּגַָרע ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרַּבן ה' ְוכּו'. ְּכמֹו ֵכן יְִׁשַאל ָּכל

ֵכן ָלָּמה ֶאּגַָרע ְלַהְקִריב ָקְרַּבן  - ִּפי  - ַעל  - ֻטְמָאתֹו ִמַּמֲעָׂשיו ֶׁשּיָבֹוא ְויְִׁשַאל ְוִאם נְַפִׁשי ְמֻטָּמָאה ְּבַמֲעַׂשי ָהָרִעים ַאף  ְּבַעְצמֹו

ֵּכן  - ָקְרָּבנֹות? ִּכי ְּבַוַּדאי יֵׁש לֹו ִּתְקָוה ּגַם ה' ְּדַהיְנּו ְלִהְתָקֵרב ַלה' יְִתָּבַר; ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ּוְלִהְתַּפֵּלל ְוכּו' ֶׁשהּוא ְּבִחינַת 

 ְלמֶֹׁשה ִּתּקּון ַהֶּפַסח ֵׁשנִי ֶׁשהּוא ְלִהְתָקֵרב ַלה' יְִתָּבַר;. ְוָאז ְּבַוַּדאי יְִמָצא לֹו ה' יְִתָּבַר;  ִּתּקּון ְויֹוִדיַע ְלַהַּצִּדיק ְּכמֹו ֶׁשהֹוִדיעַ 

זְַמן ִעַּקר זְַמן ַהֶּפַסח הּוא ַרק ִּבְׁשַעת יְִציַאת ִמְצַריִם ֶׁשָאז ִּדֵּלג ה' יְִתָּבַר; ַעל ַהֵּקץ ּוגְָאָלם. ְוָאז ִעַּקר ְּפִליָאה נְִׂשָּגָבה, ִּכי 

ֶהָאָרה נְִפָלָאה ְוַכּנַ"ל,  ַהְקָרַבת ַהֶּפַסח. ְוַעל ֵׁשם זֶה נְִקָרא ֶּפַסח ְלׁשֹון ְּפִסיָחה ְוִדּלּוג ֶׁשִּדֵּלג ַעל ַהֵּקץ, ִּכי ֵהִאיר ֲעֵליֶהם ָאז

ַרֲחָמיו ִּגָּלה ַהּסֹוד ְלמֶֹׁשה ֲאָבל ִמי ֶׁשָהיָה ָטֵמא ְו6א ֵקֵרב ֶאת ַהֶּפַסח ְּבמֹוֲעדֹו ֵאי; יִזְֶּכה ְלַהְקִריב ֶּפַסח עֹוד, ֲאָבל ה' יְִתָּבַר; ּבְ 

ִאים יְַקִריבּו ֶּפַסח ֵׁשנִי ְּבִאּיָר ִּביֵמי ַהְּסִפיָרה. ּוָבזֶה הֹוָרה ָלנּו ֶּדֶר; יְֵדי ְׁשֵאַלת ַהְּטֵמִאים ַּדיְָקא, ְוהֹוִדיַע לֹו ֶׁשַהְּטמֵ  - ַעל 

יֵׁש  ִּפי ֶׁשָעַבר זְַמן ֶׁשל ִעַּקר ַהִּתּקּון ַוֲאנְַחנּו ְטֵמִאים ְּבַמֲעֵׂשינּו ֲעַדיִן - ַעל  - ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשֵאין ׁשּום יֵאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל, ִּכי ַאף 

ַעָּתה ּוְבָכל יֹום ָויֹום. ּוִבְלַבד ְקָוה ֲאִפּלּו ֶׁשLא ִּבזְַמּנֹו, ִּכי יֵׁש ִּתּקּונִים נְִפָלִאים ְונְֶעָלִמים ְמאֹד ֶׁשּיְכֹוִלים ְלַתֵּקן אֹוָתנּו ּגַם ּתִ 

  ִריב ֶאת ָקְרַּבן ה' ְוַכּנַ"ל:ֶׁשLא נְיֵָאׁש ַעְצֵמנּו ִמְּצָעָקה ּוְתִפָּלה ִלְׁשאֹל ְּבָכל ַּפַעם ָלָּמה נִָּגַרע ְלַהקְ 


