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 1התלויה בארץ מצוה    – פסח  

ָך לְׁ ק  חָּ לְׁ ה  ַהזֶּ ר  בָּ ַהדָּ ת  אֶּ ם  תֶּ ַמרְׁ ַעד    ּושְׁ יָך  נֶּ בָּ רֶּ   ם:לָּ עֹוּולְׁ אָּ הָּ ל  אֶּ ֹבאּו  תָּ י  כִּ יָּה  הָּ ַכאֲ וְׁ ם  כֶּ לָּ ה'  ן  תֵּ יִּ ר  ֲאשֶּ ר  ץ  בֵּ דִּ ר  שֶּ

ת ם אֶּ תֶּ ַמרְׁ ה ַהזֹאת:  ּושְׁ ֲעֹבדָּ ֲעֹבדָּ   הָּ ה הָּ ם מָּ יכֶּ נֵּ ם בְׁ יכֶּ רּו ֲאלֵּ י יֹאמְׁ יָּה כִּ הָּ ם:וְׁ כֶּ ַסח הּוא    ה ַהזֹאת לָּ ַבח פֶּ ם זֶּ תֶּ ַוֲאַמרְׁ

ַסח   ר פָּ י יִּ עַ ַלה' ֲאשֶּ נֵּ י בְׁ תֵּ צְׁ ל בָּ מִּ ל בְׁ אֵּ רָּ פֹו אֶּ שְׁ גְׁ נָּ ם בְׁ םַריִּ עָּ ֹקד הָּ יל ַויִּ צִּ ינּו הִּ תֵּ ת בָּ אֶּ ם וְׁ ַריִּ צְׁ שְׁ   ת מִּ יב    )שמות  :ַתֲחוּוַויִּ

 2. (כז- גכ

 ֹ ת ַהיֹואמֶּ ַוי כֹור אֶּ ם זָּ עָּ ל הָּ ה אֶּ אתֶּ ר ֹמשֶּ צָּ ר יְׁ ה ֲאשֶּ םם ַהזֶּ ַריִּ צְׁ מִּ ה   ם מִּ זֶּ ם מִּ כֶּ תְׁ יא ה' אֶּ ק יָּד הֹוצִּ ֹחזֶּ י בְׁ ים כִּ דִּ ית ֲעבָּ בֵּ   מִּ

ץ: מֵּ ל חָּ כֵּ לֹא יֵּאָּ אִּ ַהיֹום אַ   וְׁ ם ֹיצְׁ יתֶּ בִּ אָּ ש הָּ ֹחדֶּ הַ   ב:ים בְׁ י וְׁ ַנֲענִּ ץ ַהכְׁ רֶּ ל אֶּ יֲאָך ה' אֶּ בִּ י יְׁ יָּה כִּ הָּ י  וְׁ ּוִּ ַהחִּ י וְׁ ֱאֹמרִּ הָּ י וְׁ תִּ חִּ

בּו ַהיְׁ ר נִּ וְׁ י ֲאשֶּ ַבע לַ סִּ יָך  שְׁ תֲאֹבתֶּ תֶּ ב ּו  לָּ לָּ ַבת חָּ ץ זָּ רֶּ ְך אֶּ עֲ לָּ ת הָּ תָּ אֶּ ַבדְׁ עָּ ש וְׁ בָּ ה:דְׁ ש ַהזֶּ ה ַהזֹאת ַבֹחדֶּ ַעת  ֹבדָּ בְׁ ים    שִּ יָּמִּ

י ַחג ַלה':תֹאַכל ַמֹצת ּוַביֹו יעִּ בִּ ַעת הַ   ם ַהשְׁ בְׁ ת שִּ ל אֵּ כֵּ ָך חָּ ַמצֹות יֵּאָּ ה לְׁ אֶּ לֹא יֵּרָּ ים וְׁ לֹאיָּמִּ ץ וְׁ ה    מֵּ אֶּ ֹאר בְׁ יֵּרָּ ָך שְׁ ל  לְׁ כָּ

ָך: ֻבלֶּ ָך ַביֹום ַההּוא לֵּ   גְׁ נְׁ בִּ תָּ לְׁ ַגדְׁ הִּ רָּ וְׁ צְׁ מִּ י מִּ אתִּ צֵּ י בְׁ ה ה' לִּ שָּ ה עָּ ם:אֹמר ַבֲעבּור זֶּ אֹות ַעל יָּ   יִּ ָך לְׁ יָּה לְׁ הָּ ין  וְׁ רֹון בֵּ כָּ זִּ ָך ּולְׁ דְׁ

יֶּה תֹועֵּ  הְׁ ַמַען תִּ יָך לְׁ ה הֹוינֶּ קָּ יָּד ֲחזָּ י בְׁ יָך כִּ פִּ ם:ַרת ה' בְׁ יִּ רָּ צְׁ מִּ ֲאָך ה' מִּ תָּ אֶּ   צִּ ַמרְׁ שָּ ה הַ וְׁ ים  ת ַהֻחקָּ יָּמִּ ּה מִּ מֹוֲעדָּ זֹאת לְׁ

ה: פ ימָּ  3.(י - גג  י   )שמות יָּמִּ

 הכתוב בביאה לארץתלה  – פרשה יבמסכתא דפסחא  בא מכילתא דרבי ישמעאל

תי  והבא"  ?ברד  והיכן  -"  כאשר דבר"תלה הכתוב לעבודה זו מביאתן לארץ ולהלן.    -  "או אל הארץ ווהיה כי תב"

 4. )שמות ו ח( " אתכם אל הארץ וגו'

 לספר יהושע  הקשר – יב כהמלמד( שמות -מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי )אפשטין 

"  ושמרתם את העבדה הזאת "   5שה.וזו ארץ של  - "  לכםה'  אשר יתן  "   .זו ארץ שבעה  -"  והיה כי תבוא אל הארץ"

ר:  וכן הוא אומ  .לארץ עתידין לעשות את הפסחנסין  כנל  רא וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שכשיש  גלוי  -

 6. ה י(  שע)יהו" ָשר יֹום ַלֹחֶדׁש ָבֶעֶרב ְבַעְרבֹות ְיִריחֹוַוַיֲחנּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ַבִגְלָגל ַוַיֲעשּו ֶאת ַהֶפַסח ְבַאְרָבָעה עָ "

 
ו מועד "יציאתך  ואכילתו בליל ט"  ר חצות היוםאחבניסן  פסח בי"ד  הקרבת קרבן  כ( הוא  בד""פסח" בלשון המקרא )כך גם בחז"ל    1

 . קרא "חג המצות" במ ג הפסח נקראג שאנו מכנים בימינו חח. שבעת ימי הממצרים" 
ְוָהָיה ַהּיֹום  ":  יד  וכבר שם נזכר פסח לדורות בפסוק  "החודש הזה לכם"  :ה ואהרוןשל הקב"ה למש  פותח בציווי  שמות  פרק יב בספר  2

ם ֻחַקת עֹוָלם ְתָחגֻהּו ם ֹאתֹו ַחג ַלה' ְלֹדֹרֵתיכֶּ ם ְלִזָכרֹון ְוַחֹגתֶּ ם  בְ   ִכי " ...    יז:  וחותם בפסוק  "ַהזֶּה ָלכֶּ צֶּ ם  אתִ ַהזֶּה הֹוצֵ   ַהּיֹום עֶּ ת ִצְבאֹוֵתיכֶּ י אֶּ
ם ֻחַקת עֹוָלם ת ַהּיֹום ַהזֶּה ְלֹדֹרֵתיכֶּ ם אֶּ ץ ִמְצָרִים ּוְשַמְרתֶּ רֶּ וכאן    ,"צאן  "משכו וקחו לכם:  לעם  בקריאהבהמשך הפרק משה פונה    ."ֵמאֶּ

בטחת  מוהאו לארץ  תבו  כאשר?  ודה הזאתהעב י תשמרו את  ץ. מתבקשר ברור עם הכניסה לאר  הציווי של פסח לדורות  חוזר
: "מה םראו ואולי גם לא שמעו מכלי ראשון את יציאת מצרילא    אשר  ל חירות ונחלה ישאלו הבניםבדיבור ה'. ושם, ממקום ש

מה מושם    , ומשום, עוד לפני "והגדת לבנך" שבפרק יגל מצוות ההגדה לבניםהאזכור הראשון ששזה אגב  העבודה הזאת לכם"? )
 בני חורין.   שלא תמיד היינובנים רו לתספבארץ ושם  .(הרשע בהגדה!בן י הבפ

כגון  הציוויים הנלווים  וכל  דורות  ח  על פס   חוזר הציוויאחר תיאור יציאת בני ישראל ממצרים,  ברוגע ל ת יותר  אולי קצ   ,בפרק יג  3
ק . וגם כאן פסו(המורות אדם ובהכת במכן מצווחר  השתרבבה כאן )ומיד לא  תפילין   ותמצו   וגם  ומצוות ההגדהאיסור החמץ  

ץ ַהְכַנֲעִני ְוהַ מפורש: " רֶּ ל אֶּ ר נִ ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך ה' אֶּ יָך  ְשַבע לַ ִחִתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֲאשֶּ תֲאֹבתֶּ ץ ָזַבת ָחָלב ּו  ָלתֶּ רֶּ ְדָבש ְוָעַבְדָת  ָלְך אֶּ
ת ָהעֲ  מאיסור    ילכל שבעה )להבד ואיסור חמץ  " שנוהג שבעה ימיםר שגם "חג המצות נרצה לומ  ם לאוא   ."ש ַהזֶּהֹבָדה ַהֹזאת ַבֹחדֶּ אֶּ

ה  , נצטרך לתקוע תריז ברור בין פסוק  "והיה כי יביאך"כאשר יתקיים  נוהגים רק    תפילין  וות ומצ   חמץ של הקרבת קרבן הפסח(
לא תחומה רק  ותיים לאחריו, אם נקוד פותח ע   שפטאו מה כותרת  והפסוקים שאחריו ולומר ש"העבודה הזאת בחודש הזה" איננ

 פסח. אבל מצוות "הפסח" נוהגת בפשט הפסוקים רק "והיה כי יביאך". לעבודת קרבן ה
יג  שמות  )בובר( ומדרש שכל טוב בפסח דורות.בני ישראל "והיה כי תבואו אל הארץ" כפשוטו. רק מהכניסה לארץ ואילך יתחייבו  4

ירויחו דורשי הפרשה ויבינו בה  : "אין מצוות הפסח נוהגת אלא בארץ  לארץ חרי הכניסה  שגם אדק מדקו  רחיב את המכילתא מכה  
?  ולבניך עד עולם )פסוק כד(, שומעני בין בארץ בין בחוצה לארץ  לפי שנאמר לחק לך  ?וסמוך לה פרשת ביאת הארץ. ולמה נסמכה

  ."לארץ אי אתם צריכים לשומרה  אבל בחוצה...    ןלהלארץ ויאת ההכתוב העבודה מבארץ, תלה  והיה כי תבואו אל ה  תלמוד לומר:
הפסוק שכבר נזכר קודם  ותשובתו:  ?  שואל הדרשן  וק. מהו הדיבורויש לשים לב לתוספת הדרשה על המילים "כאשר דיבר" שבפס 

ת יָ ח פרשת וארא: "בשמות ו   ר ָנָשאִתי אֶּ ץ ֲאשֶּ ל ָהָארֶּ ם אֶּ ְתכֶּ ם  ְלִיְצָחק ּולְ   ָהםְברָ  ְלא ִדי ָלֵתת ֹאָתּהְוֵהֵבאִתי אֶּ ַיֲעֹקב ְוָנַתִתי ֹאָתּה ָלכֶּ
ץ ַהְכַנֲעִני ְוהַ : "הפסוק לעיל משמות יג, אליו יש להוסיף את  "  מֹוָרָשה ֲאִני ה' רֶּ ל אֶּ ִסי  ִחִתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך ה' אֶּ

ר נִ  תיָך  ֲאֹבתֶּ ְשַבע לַ ֲאשֶּ רֶּ   ָלְך  ָלתֶּ ָזַבת ָחָלב ּואֶּ ת ָהעֲ ְדָבש  ץ  ש ַהזֶּהְוָעַבְדָת אֶּ וזו מצדה    מצריםגאולת  פסח יסודו ב  ".ֹבָדה ַהֹזאת ַבֹחדֶּ
ואגב אורחא,  .  ה שהובטח  בארץ משעה שתתקיים ההבטחה ורק  , לפיכך אין לך פסח לדורות, אלא  לאבות ת הארץ  קשורה להבטח

 )דברינו בפסח(.  לכוס החמישית והבאתיע גדול כאן סיויש  הזמכילתא מדרש מנראה ש
   טא יח כד(.פרי זו)סדן ע"א כמה אפשרויות מי היא "ארץ שלושה" שמעבר לשבעת העמים ועבר היר וו גמרא בבא בתרא נרא 5
רץ ה העולם שכשישראל נכנסין לאאמר והילפני מי ש ושמרתם את העבודה הזאת. גלוי וידועיב כה: "מדרש הגדול שמות כך גם ב 6

עשר יום לחדש בערב בערבות    ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח בראשון בארבעה  :הפסח. וכן הוא אומר  עתידין לעשות את
   .הפסח שעשה יהושע בכניסה לארץ עם ל פסוקי פסח דורות שהרי לנו קשר ישיר . "י( היריחו )יהושע 

https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%9b%d7%95%d7%a1-%d7%97%d7%9e%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%95%d7%94%d7%91%d7%90%d7%aa%d7%99
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ל ַמר ה' אֶּ יא אָּ ת ַההִּ עֵּ בֹות    בָּ ָך ַחרְׁ ה לְׁ הֹוֻשַע ֲעשֵּ ית:יֻצרִּ יְׁ נִּ ל שֵּ אֵּ רָּ שְׁ י יִּ נֵּ ת בְׁ שּוב ֹמל אֶּ ם    ...  ם וְׁ עָּ ל הָּ יּו כָּ ים הָּ י ֻמלִּ כִּ

לּו: ם לֹא מָּ ַריִּ צְׁ מִּ ם מִּ אתָּ צֵּ ְך בְׁ רֶּ ר ַבדֶּ בָּ דְׁ ים ַבמִּ ֹּלדִּ ם ַהיִּ עָּ ל הָּ כָּ ים וְׁ אִּ כּו  ַהֹיצְׁ לְׁ ה הָּ נָּ ים שָּ עִּ בָּ י ַארְׁ ר  כִּ בָּ דְׁ ל ַבמִּ אֵּ רָּ שְׁ י יִּ נֵּ  בְׁ

ל הַ  ם   י גֹוַעד ֹתם כָּ אֹותָּ י ַהרְׁ תִּ לְׁ בִּ ם לְׁ הֶּ ַבע ה' לָּ שְׁ ר נִּ קֹול ה' ֲאשֶּ עּו בְׁ מְׁ ר לֹא שָּ ם ֲאשֶּ ַריִּ צְׁ מִּ ים מִּ אִּ ה ַהֹיצְׁ מָּ חָּ לְׁ י ַהמִּ שֵּ   ַאנְׁ

ב ּודְׁ  לָּ ַבת חָּ ץ זָּ רֶּ נּו אֶּ ת לָּ תֶּ ם לָּ ַבע ה' ַלֲאבֹותָּ שְׁ ר נִּ ץ ֲאשֶּ רֶּ אָּ ת הָּ ש:אֶּ גָּ   ...  בָּ לְׁ ל ַבגִּ אֵּ רָּ שְׁ י יִּ נֵּ ַסח  וַ   לַוַיֲחנּו בְׁ ת ַהפֶּ ַיֲעשּו אֶּ

יחֹו: רִּ בֹות יְׁ ַערְׁ ב בְׁ רֶּ עֶּ ש בָּ ר יֹום ַלֹחדֶּ שָּ ה עָּ עָּ בָּ ַארְׁ ֹ   בְׁ ם ַהיֹום  ַוי צֶּ עֶּ לּוי בְׁ קָּ ַסח ַמצֹות וְׁ ֳחַרת ַהפֶּ מָּ ץ מִּ רֶּ אָּ ֲעבּור הָּ לּו מֵּ אכְׁ

ה:  7. (יב- ב   יםיהושע פרק ה פסוק ) ַהזֶּ

יַני ַבר סִּ דְׁ מִּ ה בְׁ ל ֹמשֶּ ר ה' אֶּ ַדבֵּ נִּ בַ  ַויְׁ ה ַהשֵּ נָּ רֶּ שָּ אֶּ ם מֵּ אתָּ צֵּ ַריִּ מִּ  ץית לְׁ שם בַ צְׁ אֹחדֶּ רִּ אֹמר: הָּ ל   שֹון לֵּ אֵּ רָּ שְׁ י יִּ נֵּ ַיֲעשּו בְׁ וְׁ

מֹוֲעדֹו: ַסח בְׁ ת ַהפָּ ש  אֶּ ר יֹום ַבֹחדֶּ שָּ ה עָּ עָּ בָּ ַארְׁ ם ַתֲעשבְׁ ַביִּ ַערְׁ ין הָּ ה בֵּ טָּ   ּו ַהזֶּ פָּ שְׁ ל מִּ כָּ יו ּוכְׁ ל ֻחֹקתָּ כָּ ֹמֲעדֹו כְׁ  יוֹאתֹו בְׁ

ה    ַתֲעשּו ֹאתֹו: ר ֹמשֶּ ַדבֵּ לַויְׁ אֵּ בְׁ   אֶּ רָּ שְׁ י יִּ סַ נֵּ ין   ח:ל ַלֲעֹשת ַהפָּ ש בֵּ ר יֹום ַלֹחדֶּ שָּ ה עָּ עָּ בָּ ַארְׁ אשֹון בְׁ רִּ ַסח בָּ ת ַהפֶּ ַוַיֲעשּו אֶּ

בַ  ַערְׁ ר הָּ ֹכל ֲאשֶּ י כְׁ ינָּ ַבר סִּ דְׁ מִּ ם בְׁ ל: יִּ אֵּ רָּ שְׁ י יִּ נֵּ שּו בְׁ ן עָּ ה כֵּ ת ֹמשֶּ ה ה' אֶּ ּוָּ  8. (ה- אבר ט  מד)ב צִּ

 א פסח זהעשו אללא  – ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא סז

  , , בגנות ישראל הכתוב מדבר שלא עשו אלא פסח זה בלבד"ויעשו את הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחודש"

 9. )עמוס ה כה( " הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר וגו'" :וכן הוא אומר

 תא המכילכשיטת  –יב כה רש"י שמות 

אחד שעשו    ולא נתחייבו במדבר אלא בפסחזו בביאתם לארץ,  תלה הכתוב מצוה    -ץ  או אל הארווהיה כי תב

 10ל פי הדבור: בשנה השנית וע

 היא הגנות?מה  –פרשת בהעלותך ט א  רמב"ן במדבר 

  או ו והיה כי תב"  :ך למצוה זו, בעבור שלא נצטוו מתחילה בעשיית פסח דורות אלא בארץ, דכתיברצן שהותכוי

והיה כי  : " ד נאמר שםועו . )שמות יב כה(" תן ה' לכם כאשר דבר ושמרתם את העבודה הזאת אל הארץ אשר י
 

את  ט מכילתא דרשב"י שמזכירה את הפסוק ביהושע, דלגנו היישר לפרק ה ביהושע אשר מתאר  ל, בפרכילתות לעיבעקבות המ  7
והרי    ,מתבואת הארץאל את המצות?  בני ישר. וממה עשו  ולא בכדי נבחר להפטרת החג  הפסח הראשון שעשו בני ישראל בארץ

בכניסה לארץ  יהושע   למילה שמסורת שרק ב להוסיף את היש ו !המןשל ממיני דגן ולא מהלחם הפלאי כהלכתה  עשויה ו מצה  לנ
בכניסה  (.  ה ביהושע    רש"י  , "בעא עיבמות  בגמרא  רבה בר יצחק  שיטת  כ)מצוות הפריעה  היא    –הושלמה המצווה שניתנה לאברהם  

הבטחת הארץ קשורה בברית  סביב שלוש מצוות: נחלת הארץ, מילה ופסח.    משה ויהושע  דמויות: אברהם,רות שלוש  לארץ חוב
ץ ְכַנַען  יא: "-ז יז  בראשית  בספר    המילה  רהם עלבציווי לאבכמפורש    המילה רֶּ יָך ֵאת ָכל אֶּ ץ ְמגֻרֶּ רֶּ יָך ֵאת אֶּ ְוָנַתִתי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך אֲחרֶּ

ם ֵלאֹלהִ ְוָהִייִתי לָ ַלֲאֻחַזת עֹוָלם   ת ְבִריִתי ִתְשֹמר ַאתָ ...    ים:הֶּ יָך ְלֹדֹרתָ ְוַאָתה אֶּ ם  ִריתִ ֹזאת בְ   ם:ה ְוַזְרֲעָך אֲחרֶּ ר ִתְשְמרּו ֵביִני ּוֵביֵניכֶּ י ֲאשֶּ
ם ָכל ָזָכר  יָך ִהּמֹול ָלכֶּ ציווה משה  לארץ כפי שר גם בכניסה  והפסח קשו  "כל ערל לא יאכל בו"שור במילה:  הפסח ק".  ּוֵבין ַזְרֲעָך אֲחרֶּ

נה שהיו  ם ארבעים שכל אות ו  לא מלי ישראל  בנה שמה פשר דבר זאבל הדברים אינם כה פשוטים.    נו לעיל.ראיכמו ש  המפי הקב"
  ? ואילו מלו היו מחויבים בפסח  בכל שנות המדבר  גםמצווים על פסח  האם אנו שומעים בין השיטין שבעיקרון היו    ?במדבר

 צה הגדולה מספר שמות לספר יהושע לא החסרנו פסח מסוים? אם בקפי הדוע לא מלו? ובאמת, מ
ושע בכניסה לארץ, בסיוע שתי המכילתות לעיל, בא  סח שעשה יהשמות לפ  אם בקשנו לקפוץ היישר מציווי פסח דורות בספר  8

לקיים את הפסח כבר    רור את הציוויציג בבומיה לצאת בני ישראל ממצרים,  ינה השנלותך, בשפרשת בהע ספר במדבר  בציווי זה  
סותר    ה והאם הואציווי ז  בחודש זה. מה פשרחנוכת המשכן שהיה  במדבר, ביום השנה הראשון לזכירת יציאת מצרים ובסמוך ל

 ?את הרעיון שפסח דורות הוא מצווה הקשורה בארץ
פעמי ביום  -לא רק כאקט חדו   מסעם במדבר  שנותכוונת התורה הייתה שיקריבו בני ישראל את הפסח בשמדרשה זו עולה בברור    9

וא רק בארץ  שייעוד פסח דורות ה  דרש מכילתא לעילהשנה הראשון לזכירת יציאת מצרים, ואי לכך נראה שמקור זה חולק על מ
ומדוע באמת לא    . מדרשי תנאיםמחלוקת   –  "יתות הללו חולקות זו לזויבר"ט א  במדבר    רא"םכגון   רשנים פישראל. וכבר העירו ה

כמוסבר בגמרא  מלו את הנולדים במדבר  פסח בשנות המדבר "אלא פסח זה בלבד"? משום שהיו ערלים ולא    עשו בני ישראל 
,  "מלו וטבלו ועשו פסחיהן בטהרהפעמי בשנה השנייה: "-)ובפסח החד ו"נזופים" היו  וניתרוח צפ שלא נשבה להם  "א עב עבמות י

על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו  אמר:  לפי שנם "לו כל אותן השני לא מספת מדוע  סיבה נומציע    בה  יהושע  בפירושו לרד"ק  ו  .שם(
ספרי  מדרש  ומסיים  ".  בסכנה מפני הדרך יםוהיו נוסעים יום המילה היו הנמול ואם היו מלים הילודים .ים יום נסעם ולא היו יודע

בפרשת    על דברי עולה וזבח ינו  דברך הרחבנו בועל כ  ,מדברהמנחות בשנות  שגנותם של ישראל הוא שלא הקריבו גם זבחים ולעיל  
 . וזה עניין אחר צו

והציווי בספר במדבר הוא "על פי הדבור",    ץחוייבת רק בארמכשיטת המכילתא שמצוות פסח לדורות  בספר שמות  מפרש רש"י  כך    10
חר שהוא מסביר את פשר סדר הפרקים  , לאת בהעלותךפרשט א  במדבר שו לאבל בפירו .פעמי, מעין הוראת שעה-היינו ציווי חד

השני בשנה  ומאוחר בתורה"( ומדוע קדמה פרשת הדגלים שהיא בחודשספר במדבר שאיננו בסדר העתים )"אין מוקדם   בתחילת 
שני  רבפ  -אין מוקדם ומאוחר בתורה  וא בחודש הראשון בשנה השנית )ראו דברינו  לפרשת הציווי על פסח במדבר שה  ניתהש

  ?ן סדר מוקדם ומאוחר בתורה. ולמה לא פתח בזולמדת שאי   פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר, "  "י:מפרש רש  (,המקרא
  סתירההרי לנו  ולכאורה    ". אלא פסח זה בלבד  ודבר לא הקריבישראל, שכל ארבעים שנה שהיו ישראל בממפני שהוא גנותן של  

אין הוא  ככלל  . דעה רווחת במחקר פרשנות רש"י שכספרי(לפירושו בספר במדבר ))כמכילתא(  בספר שמות    פירוש רש"יבין  ברורה  
ש"י  ראפשר שאבל  ,  "דברי אלהים חיים"ואלה ואלה    נצמד למדרש 'המקומי'ובכל מקום    יואינטגרטיבבא להציג פירוש כוללני  

 מסמן לנו כאן שניתן לפשר בין המכילתא והספרי ועל כך להלן. 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9C-%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%96%D7%91%D7%97
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%A8-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%A8-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90


 פ"בתש פסח

 4מתוך    3עמ'  

 

וצוה  ב"ה  רצה הק. ועכשיו  )שם יג ה("  יביאך ה' אל ארץ הכנעני וגו' ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה

האבות הרואים לבניהם,    ןם משיעשו אותו, כדי שתהיה זכר גאולתם והנסים שנעשו להם ולאבותיהם נעתק לה

או אל הארץ", לומר שאין מצוה זו נוהגת  וילה "והיה כי תב ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. והנה אמר תח 

 ...  11. בחוצה לארץ לדורות, ועכשיו צוה שינהגו בה במדבר

א לאשו  עלא  ויעשו את הפסח בראשון וגו', בגנות ישראל הכתוב מדבר ש"  :תך סז( אמרוואבל בספרי )בהעל 

ר היום והמדבר לרמוז שלא עשו אותו במדבר רק ביום הזה, והוא גנותן. ויתכן שהגנות  כיהז...    " פסח זה בלבד

, ולפיכך נאסרו בכל  הזה הוא קלקלתם בענין המרגלים, שממנה נתנדו ולא נשבה להם הרוח הצפונית ולא מלו

הגו בו, שהן חובת הגוף הנוהגת בכל  נר שת שבעה והשבתת חמץ לא הוצרך לומאבל חג המצו...    12הקדשים 

 13. ורותיכם חוקת עולםקום, וכבר נאמר בהם )שמות יב יז( לדמ

 מצווה זו תיכנס לארץבשביל  –ל" "הואי תוספות מסכת קידושין דף לז עמוד ב

רש"י דפרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר למדת שאין  " פירש  ש הראשוןד ובח" בהעלותך על  בפרשת  

מפני שהוא גנותן של ישראל שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר    ?ולמה לא פתח בזו  .בתורה  וחרמוקדם ומא

א"כ היאך הקריבו גם פסח זה וגם אותו פסח שעשו בימי  ... ואם תאמר:    14.לא הקריבו אלא פסח זה בלבד

היה להם    אן לכיון שמן הדי ם תאמר:  וא  15.שעשו ע"פ הדיבור  יש לומרו   ?יהושע קודם שנכבשה ונחלקה הארץ

כך  דהיינו גנותם שנשתהו ליכנס לארץ עד מ' שנה מפני עון מרגלים ולפי  יש לומר ו   ?מה גנות היה להם  ,לעשות

   16.ואם היו זוכים ליכנס לארץ מיד היו מצווים .לא נצטוו

 
שתהיה  תקף עליהם החפץ ", אבל  וא בארץ ישראללדורות הפסח  עיקר מצוות  ים ש, גם רמב"ן מסכבמדבר ט אי לעיל  בדומה לרש"  11

את יום הזכרון  ציין  לקשה היה שלא  ", ולהם מן האבות הרואים לבניהם  זכר גאולתם והנסים שנעשו להם ולאבותיהם נעתק
נאמר בכאן וידבר ה' אל אמנם מה ש: "עקידת יצחק במדבר שער עד )פרשת נשא(ליציאת מצרים. ראו תוספת פירוש    הראשון

".  אשון אחר גאולתםעיניהם כי הוא פסח ריתכן שהיה זה לחבב המצוה ב   ,משה במדבר סיני ויעשו בני ישראל את הפסח וגו' 
כל זה היה בחודש ניסן בו נחנך המשכן. בא' בניסן הוא היום השמיני נחנך המשכן  עלם מאיתנו( שנמקור ש)בשם    ואנחנו נוסיף

ן על המשכן. בו ביום החלו קרבנות הנשיאים שנמשכו עד י"ב בניסן. ועלתה במחשבה מגבוה ומלמטה שאין  ושכן כבוד ה' בענ
עלו על ראש שמחתם את גאולתם ממצרים.  הפסח וי  הקהל את קרבןשמחה זו ביום י"ד בו יקריבו כל    מתאים יותר מלהמשיך

יה כי תבואו", "והיה כי  "וה  יםקיום הפסוק.  מובטחתלארץ הגם שמחת הכניסה הקרובה  נלוותה  לשמחת הגאולה  ונראה לומר ש
 . יביאך", "והבאתי"

  ות שכבר ראינו ברש"י לעיל ע שתי הד  יד אתאין הוא מעמאך  הביאו.  שלא להיה  יכול  ולא    ספרי הנ"ל  שרמב"ן כרש"י הכיר את מדר  12
דקק למדרשי המכילתות לעיל( ובהמשך  אגב להזוכדרכו בקודש הוא מביא את פירוש הפשט בספר שמות )בלי  ,זו כנגד זובעימות 

הגנות    סוף מה. אבל סוף  ש"י()כפי שמצאנו גם בר  קיימות זו לצד זו חיות ותי הגישות  ש   -  ועל דעת רבותינו"את דברי רבותינו: "
לאחר יציאת מצרים ולא את כל האחרים? האם גנות זו לא אומרת שהכוונה    הראשוןדורות  פסח  אם קיימו רק את    ללישרא
ונראה שאת  ,  ור אריה, ברטנורא ועודאת השאלה הזו שואלים כל פרשני רש"י: רא"ם, גפסח דורות איננו תלוי בארץ?  ש  הייתה

מקיימים רק פסח אחד  בני ישראל  היו  חטא זה  אילולי  חטא המרגלים!    ן. הגנות היאכם בתשובה שנותן רמב"תשובותיהם ניתן לס
היו מקיימים  ואת הבא אחריו כבר    ,המשכן וההכנות למסע אל הארץת  שמח   – דמת  במדבר בשל הסיבות שמנינו בהערה הקו

לא מלו כי לא    לים ולא מלו.היו ערבר כי  לא קיימו פסח בשנות המדבני ישראל  !  בספר שמותהמקורית  ככוונת התורה    בארץ
נזופים? בשל חטא המרגונשבה להם רוח צפונית, לא נשבה להם רוח צפ  נזופים. ומדוע היו  לים והוא שגרם להם  נית כי היו 

ם פסח דורות שייעודו המקורי הוא בארץ. ונראה שמי  שנים עד הכניסה לארץ. ובשנים אלה, אין סיבה לקיי  38ד  ולהשתהות ע
 . שבאים להסביר את הסתירה לכאורה בדברי רש"י לעיל שלהלן ספותי התולהם בעיון זה ם לרמב"ן ברעשקד

סח )בלי קרבן פסח( בשנות המדבר הוא תקדים למה שיקרה לעם ישראל ברבות  האם מצב זה של קיום חג המצות בלי חג הפ  13
 השנים ועד ימינו? 

 לעיל.   10עד כאן דברי רש"י ראו הערה  14
עם הפסח הראשון שעשה    פי שהזכרנו לעיל ישראל בשנה השנייה בצאתם ממצרים כ  יהפסח שעשו בנתוספות את    כאן כורך  15

(, כל "כי תבואו" או  שיטת ר' ישמעאל )שבה דנה שם הסוגיהמשום של  ,הדין' ם משורתני'לפהיה  כניסה לארץ, שגם הואביהושע 
תקופה    –למת כבוש הארץ והתבססות בה  שנו רק לאחר ה, היי ישיבה' ר 'ירושה וח, מצוותם רק לא"והיה כי יביאך" וכו' שבתורה 

ולא עם פסח מצרים כפי  ),  ח שעשו במדברושע עם הפסבין הפסח של יההוא קשר השחז"ל העריכו שנמשכה ארבע עשרה שנים. 
גם  .  יציאת מצריםשנזכר בספר שמות בעיצומה של    הפסח של יהושע עדיין לא היה הפסח של "כי תבואו"שגם  ללמדך,  שפתחנו(.  

 ולרגל השמחה על הכניסה סוף סוף לארץ.כלשון רמב"ן לעיל עדיין בדיבור מיוחד "לזכר גאולתם והניסים שנעשו להם"  הוא היה
דרבי ישמעאל הנ"ל אי לעיל, שהיא מבית מדרשו של ר' עקיבא, תחלוק על שיטה זו. גם מכילתא  ומכילתא דרבי שמעון בר יוח

 . לא תסכים עם שיטה זו אולי 
ושאר    עוון המתאוננים והמתאוויםבגין  לעיל, אלא גם    21בהערה  גלים כפי שכבר הרחבנו על דברי רמב"ן  המר  עווןבגין  רק    ולא  16

ויהי בנסוע הארון ואילך. ראו הרחבת מוטיב זה בהנפילות שבספ )כך גם בפירוש    ט א  במדברחזקוני  פירוש  ר במדבר מפרשת 
אלא    !מצות פסח בביאתן לארץ  הרי בפרשת בא תלה הכתוב  ?הואר אי זה גנות  אם תאמו: ", שפתי כהן ועוד( ריב"א על התורה

נכנסים   גנות הוא להם שאם לא חטאו במתאוננים היו  ויהי בשנה השנית בחדש השני    :כדכתיב  ,לארץ באותו אייר יש לומר 
  , ם לארץ וכו' כנסישה ימים אנו נועד של מיד   : רש"יירש  ופ .בעשרים בחודש וגו' ויאמר משה לחובב נוסעים אנחנו אל המקום וגו'

משם באו לחצרות   ,םדש ימיולא יום אחד תאכלו וגו' עד ח : כדכתיב ,דשוועכשיו שחטאו עשו שם ח   .ץוהיו עושים פסחיהם באר
על מנת    ".וזהו הגנות  ,ושלחו המרגלים שעל ידם נגזר עליהם להיות במדבר ארבעים שנה  ,ועשו שם שבעת ימים להסגר מרים

והתחלת  והחצוצרות,  המפקד  ,  לעיין במקרא כיצד מתחיל ספר במדבר בתיאור המחנות והדגליםיש    ש זהנכון פירויך אל  להער
וכו'   הנפילות הקשות של המתאוננים, המתאווים"כ  אח, וכיצד באות  י-אפרקים    –   בנסוע הארון וכו' " המסע החגיגי לארץ: "ויהי  
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  כנס ימשמע עשה מצוה זו שבשבילה ת  ,כי האי תנא דאמר דביאה הכתוב גבי תפיליןבירא ליה  דס  יש לומרעוד  

 17. וכן משמע ביאה דכתיב גבי פסח ,רץלא

 ר וכש   חג שמח 

 מחלקי המים 

שקיימו בני  בפרט הפסח אחרי כל זאת היינו מצפים לשמוע יותר על קיום מצוות הפסח בארץ, במקרא.  מים אחרונים: 

  ץ. ראו שמא בשנה החמישה עשר לאחר ירושה וישיבה והתבססות בא  ,ץבשנה השנייה לכניסתם לאר  ישראל בימי יהושע

במשכן שילה. אך סתם המקרא ולא סיפר    מתית בארץה מתאים יותר מכינוס כל ישראל לחג הפסח של החירות האמ

כר  כנזועוד ), וחזון דניאל  שתשועת גדעון הייתה בפסח וכן התשועה בימי חזקיהו מידי אשורלספר  לנו דבר. המדרש יודע  

ל דברי הימים ב    ,שעשה חזקיהולנו אלא את הפסח    אין   קראבחצי הלילה(, אך במויהי    –  אז רוב ניסים הפלאת  טבפיו

ַסח ַלה'  ַוִּיְשַלח ְיִחְזִקָּיהּו ַעל ָכל ִיְשָרֵאל  : "א ם ַלֲעשֹות פֶּ ה ָלבֹוא ְלֵבית ה' ִבירּוָשָלִ ְפַרִים ּוְמַנשֶּ ִויהּוָדה ְוַגם ִאְגרֹות ָכַתב ַעל אֶּ

ם  : "כב-כאכג  ב  ים  מלכ  , הואשי הפסח שעשה המלך י . גם  "ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ַסח ַלה' ֱאֹלֵהיכֶּ ת ָכל ָהָעם ֵלאֹמר ֲעשּו פֶּ ְך אֶּ לֶּ ַוְיַצו ַהּמֶּ

ר  ת ִיְשָרֵאל ְוֹכל ְיֵמי ַמְלֵכי ִיְשָרֵאל ּוַמלְ  ַהְבִרית ַהזֶּה: ַכָכתּוב ַעל ֵספֶּ ר ָשְפטּו אֶּ ַסח ַהזֶּה ִמיֵמי ַהֹשְפִטים ֲאשֶּ י  כֵ ִכי ֹלא ַנֲעָשה ַכפֶּ

ַסח בָ : "יח- יז לה  דברי הימים ב  ", ובָדהְיהּו ת ַהפֶּ ת ַחג ַהַּמּצֹות ִשְבַעת ָיִמים: ַוַּיֲעשּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ַהִנְמְצִאים אֶּ ְוֹלא    ֵעת ַהִהיא ְואֶּ

ַסח ָכֹמהּו ְבִיְשָרֵאל ִמיֵמי ְשמּוֵאל ַהָנִביא ְוָכל ַמְלֵכי ִיְשָרֵאל ֹלא ָעשּו ַסחכַ   ַנֲעָשה פֶּ ר ָעָשה ֹיאִשָּיהּו ְוַהֹכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָכל    פֶּ ֲאשֶּ

ם ְיהּוָדה ְוִיְשָרֵאל הַ  ַוַּיֲעשּו ְבֵני  : "כ- יטו  עזרא  כנזכר בואולי נחשיב גם את הפסח שעשו שבי ציון,    ."ִנְמָצא ְויֹוְשֵבי ְירּוָשָלִ

ת ַהָפַסח ְבאְרָבָעה ָעָשר ַלחֹ  שַהגֹוָלה אֶּ ַסח ְלָכל ְבֵני     ָהִראשֹון: דֶּ ָחד ֻכָלם ְטהֹוִרים ַוִּיְשֲחטּו ַהפֶּ ִכי ִהַטֲהרּו ַהֹכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְכאֶּ

ם הַ  ם ַהֹכֲהִנים ְוָלהֶּ   כהלכתו   , בפרט אלה הדרים בארץ, שמקיימים את חג המצות'דורות האחרונים'". אולי  גֹוָלה ְוַלֲאֵחיהֶּ

יצ זכרון  את  ומצוות    יאתומעלים  בשנה  ש "והגדת"  מצרים  ימי נה  להםומימים  אין  'דורות    מה,  בפני  עצמם  לבטל 

   הראשונים'.

 

 
)אולי לא    . שבו אחר כךדתן ואבירם  קרח  מחלוקת  בגם    , אבלאת הארץ   שמאסו   ליםבחטא המרגכמובן  והשיא  .  מפרק יא ואילך 

שבעה ספרי  מפריד בין שני חלקי ספר במדבר. ראו דברינו  נסוע הארון היא ספר תורה לעצמו שבכדי קיימת השיטה שפרשת ויהי ב 
       בפרשת בהעלותך.  ויהי בנסוע הארוןוכן   תורה

  ה ל ספר שמות, הנה מוטיב נוסף שהגמרא כורכת עם מצוות תפילין שגם ברץ שביאה מהירה לא  ואם נחזור לתקווה הגדולה של  17
וגם   .ףוקים שהבאנו בראש הדשלישית "והיה כי יביאך" בפרשת בא, נוסף על הפספעם   טז -יג יא  )ראו שמות  נזכרת הכניסה לארץ

, והרי פשיטא שמצוות תפילין היא  לארץאל "ביאה" זו ע. כיצד יסביר ר' ישמשם נכרכו מצוות תפילין ובכורות עם יציאת מצרים(
מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץ".    יא "עשה! התשובה הכלשון הגמרא בקידושין  "חובת הגוף ונוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ"

שה מצוה זו  ע"  תהציווי על פסח דורות במדבר בשנה השנייה ליציאת מצרים היא בבחינשגם  כאן  תוספות  פירוש  אי לכך, מציע  
ך  כנס בהקדם לארץ. איפת הציפייה לה, מתווסרמב"ן פירוש  . לשמחה ולהתלהבות שראינו לעיל בהסבר  ה תיכנס לארץ"שבילשב
לשנה הראשונה   צוות הפסח הקדמת מוד למצוות תפילין שתתקיים מכאן ואילך בארץ ובחוצה לארץ שכן היא "חובת הגוף", גבני

ומה אירע בשנות המדבר לא משנה    פסח הוא מצווה התלויה בארץ. .  ית ם מצוותה האמתשמבט קדימה אל הארץ שבמדבר היא ב
 לתא ביד אחת ובמדרש ספרי ביד השנייה ואין כאן סתירה. דרש מכיי לאחוז במייעוד מקורי זה. ולפיכך יכול רש"

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%91%d7%a2%d7%94-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%91%d7%a2%d7%94-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%99%d7%94%d7%99-%d7%91%d7%a0%d7%a1%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%95%d7%9f1

