
ב"הב"ה

תובנות לחיים
פרשת בהעלותך

אין דבר אבוד – האמנם?
חג פסח שני נותן הזדמנות נוספת לאלו שלא 
יכלו לחגוג את חג הפסח הראשון. מכאן למדים 
ש"אין דבר אבוד" ותמיד אפשר לתקן. אך 
האם רעיון זה נאמר גם בנוגע לחטאים חמורים 
ת קול מן  ּבַ ביותר? סיפורו של חוטא שלמרות ׁשֶ
השמים הכריזה שהוא לא מוזמן לחזור, בכל 
זאת, גם הוא קיבל הזדמנות נוספת.

חוברת למרצה
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תוכן השיעור:
א. פסח שני - אין דבר אבוד................................................................................................................4

בפרשת השבוע לומדים על קבוצת יהודים טמאי מת שבאה בטענה: למה נגרע! בזכותם תיקן 

הקב״ה את חג פסח שני. )מקור 1(. בגמרא ישנן שלוש דעות מדוע היו טמאי מת: א( נושאי ארון 

יוסף, ב( קוברי נדב ואביהו, ג( עוסקים במת מצוה )מקור 2(. ההוראה מכך: אין דבר אבוד )מקור 

.)3

בשיחה מדגיש הרבי, שההוראה ש"אין דבר אבוד "- היא לא רק הוראה כללית לעם ישראל, אלא 

לכל אחד באופן אישי! הרבי מסביר, שמצד אחד, ההוראה רלוונטית אפילו במקרה שזו אשמתו, 

ולאידך, להזדמנות לתקן מגיעה רק כשיש תביעה ובקשה "למה נגרע?"

ב. אין חוטא שלא יכול לשוב................................................................................................................7

במסכת חגיגה בתלמוד ירושלמי מסופר על אלישע בן אבויה ששנה ופירש ועל הסיבה שבגללה 

לא חזר בתשובה: הוא שמע בת קול יוצאת מקודש הקדשים שאומרת "שובו בנים שובבים חוץ 

מאחר״. )מקור 4(

הרבי מסביר, שעל-אף הבת-קול, הוא היה צריך לחזור בתשובה והיו מקבלים אותו, וזאת משום 

מגבול  לצאת  אומרת  בת-קול  אם  אפילו  מצא".  חוץ   – עשה  הבית  בעל  לך  שאומר  מה  ש"כל 

תלמידיו  הצליחו  מותו  שאחרי  מובא,  התלמוד  דברי  בהמשך  אליה.  להישמע  אסור  הקדושה, 

להביאו לחיי העולם הבא. 

מכאן למדים, שגם במקרים של חטאים חמורים ביותר, אפשר עוד לתקן.
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בפרשתנו קוראים על חג נוסף - פחות ידוע - חג "פסח שני", חג שנוצר עקב תביעה ודרישה של 
יהודים.

קבוצת יהודים טמאי מת שלא יכלו להשתתף בקרבן הפסח ביום י״ד בניסן באה בטענות למשה 
ולאהרן – "למה נגרע!" – מדוע שלא נזכה לקחת חלק בחג הפסח יחד ִעם כל ַעם ישראל? משה 
העביר את טענתם לבורא, וחזר עם תשובה - בשבילכם נעשה חג חדש - פסח שני. שלושים יום 
בדיוק לאחר חג הפסח, נחגוג חג פסח מספר שניים שמיועד לכל אלו שמסיבה כזו או אחרת לא 
יכלו לחגוג את חג הפסח המקורי. בחג הפסח השני הם יאכלו מצות, מרור ואפילו יקריבו את קרבן 

פסח. 

זה היה תקדים למצווה או חג שהקב״ה הוסיף עקב דרישה מיהודים. חשוב להדגיש: זה לא היה 
חד-פעמי לאותה שנה. זה משהו שנשאר לדורות. בכל שנה, מי שלא חגג את הפסח, מקבל הזדמנות 

נוספת. 

בהתוועדות זו הרבי מתייחס לרעיון הזה, ולוקח אותו צעד אחד קדימה.

גם אם אדם חטא בחטא עצום, כחטאו של אלישע בן אבויה, עליו מסופר שיצאה בת קול מן השמים 
והכריזה שהוא לא מתבקש לחזור בתשובה, גם אז, אין דבר אבוד, והוא יכול לחזור בתשובה.

פתיחה



5 4

מקור 1  חומש במדבר, פרק ט, פסוקים ו-יב
ּיוֹם ַההּוא  ַסח בַּ ר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ְולֹא־ָיְכלּו ַלֲעשֹׂת־ַהפֶּ ים ֲאשֶׁ ַוְיִהי ֲאָנשִׁ
ֵאָליו  ה  ָהֵהמָּ ים  ָהֲאָנשִׁ אְמרּו  ַויֹּ ַההּוא׃  ּיוֹם  בַּ ַאֲהרֹן  ְוִלְפֵני  ה  מֹשֶׁ ִלְפֵני  ְקְרבּו  ַויִּ
תוְֹך  מֲֹעדוֹ בְּ ן ה' בְּ י ַהְקִריב ֶאת־קְרבַּ ַרע ְלִבְלתִּ ה ִנגָּ ֲאַנְחנּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ָלמָּ
ר ה'  ה ה' ָלֶכם׃ ַוְיַדבֵּ ְמָעה ַמה־ְיַצוֶּ ה ִעְמדּו ְוֶאשְׁ אֶמר ֲאֵלֶהם מֹשֶׁ ֵני ִישְָׂרֵאל׃ ַויֹּ בְּ
י־ִיְהֶיה־ָטֵמא  ָלֶנֶפׁש  ֵני ִישְָׂרֵאל ֵלאמֹר ִאיׁש ִאיׁש כִּ ר ֶאל־בְּ בֵּ אמֹר׃ דַּ ה לֵּ ֶאל־מֹשֶׁ
ָעה  ַאְרבָּ ִני בְּ חֶֹדׁש ַהשֵּׁ ְלדֹרֵֹתיֶכם ְוָעשָׂה ֶפַסח ַלה'׃ בַּ ְבֶדֶרְך ְרחָֹקה ָלֶכם אוֹ  אוֹ 
ִאירּו  לֹא־ַישְׁ יֹאְכֻלהּו׃  ּוְמרִֹרים  ַעל־ַמּצוֹת  אֹתוֹ  ַיֲעשּׂו  ִים  ָהַעְרבַּ ין  בֵּ יוֹם  ָעשָׂר 

ַסח ַיֲעשּׂו אֹתוֹ׃ ת ַהפֶּ כל־ֻחקַּ רּו־בוֹ כְּ בְּ ֶקר ְוֶעֶצם לֹא ִישְׁ ּנּו ַעד־בֹּ ִממֶּ

מקור 2  מסכת סוכה, דף כ״ה )עם ביאור שטיינזלץ(
אנו מוצאים בתלמוד שלוש דעות מדוע היו האנשים טמאי מת 

ר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ְולֹא ָיְכלּו  ים ֲאשֶׁ ָרְיָתא, ֶנֱאַמר: "ַוְיִהי ֲאָנשִׁ בָּ ִנינּו בַּ שָׁ
ִמי  ְלֵמת  ְטְמאּו  נִּ ים שֶׁ ֲאָנשִׁ אוָֹתם  ו(.  ר ט,  ְדבָּ מִּ )בַּ ַההּוא"  ּיוֹם  בַּ ַסח  ַהפֶּ ַלֲעשֹׂת 
ְבֵרי ר'  ר ָהיּו, ֵאּלּו דִּ ְדבָּ מִּ ם בַּ ָהַלְך ִעמָּ ל יוֵֹסף שֶׁ ֵאי ֲארוֹנוֹ שֶׁ יִבים: נוֹשְׂ ָהיּו? ּוְמשִׁ

ִליִלי. יוֵֹסי ַהגְּ

ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  בְּ עוְֹסִקין  ָהיּו  שֶׁ ה  ֵאלֶּ ָהיּו  ְוֶאְלָצָפן  ֵאל  ִמישָׁ אוֵֹמר:  ֲעִקיָבא  ר' 
ְקָרא י, ד(.  ים )ַויִּ ָדשִׁ קֶֹדׁש ַהקָּ ְרפּו בְּ שְׂ נִּ שֶׁ הוִֹציאּום כְּ ֲהֵרי ֵהם שֶׁ שֶׁ

אוָֹתם  ן ָלֶהם ִלְקּבֹר ֵמת בְּ מֵּ ִהְזדַּ ֵמת ִמְצָוה ָהיּו, שֶׁ ר' ִיְצָחק אוֵֹמר:... עוְֹסִקין בְּ
ָיְכלּו  "ְולֹא  נֱֶּאַמר:  שֶׁ ַסח,  ַהפֶּ ֶעֶרב  בְּ ִדּיּוק  בְּ ִלְהיוֹת  ֶהן  לָּ שֶׁ ִביִעי  שְׁ שֶָׁחל  ָיִמים 
ה ִהיא בַּּיוֹם ַההּוא, הּוא  ְוַהַהְדגָּשָׁ ר ט, ו(,  ְדבָּ מִּ )בַּ ּיוֹם ַההּוא"  ַסח בַּ ַלֲעשֹׂת ַהפֶּ
אֹל  אּו ִלשְׁ ֵאין ְיכּוֵלן ַלֲעשׂוֹת, ָהא ]ֲהֵרי[ ְלָמָחר - ְיכוִֹלין ָהיּו ַלֲעשׂוֹת, ְוָלֵכן בָּ שֶׁ
ל  ְיָלה, ִמכָּ לַּ בַּ ְלָאְכלוֹ  ּיּוְכלּו  ֲהֵרי ַאף שֶׁ ַסח, שֶׁ ן פֶּ ָקְרבָּ חֹט ֲעבּוָרם  ר ִלשְׁ ִאם ֻמתָּ

מוֹ ֲעַדִין ֵאיָנם ְטהוִֹרים. ִחיָטתוֹ ּוְזִריַקת דָּ ַעת שְׁ שְׁ ָמקוֹם בִּ

מקור 3 היום יום י״ד אייר
הרבי בספרו ׳היום יום׳ לומד מזה הוראה לחיים

ָהָיה ָטֵמא,  ן. ֲאִפּלּו ִמי שֶׁ ן ְלַתקֵּ ִמיד ִנתָּ ִעְנָינוֹ הּוא – ֵאין "ָאבּוד", תָּ ִני  ַסח שֵׁ פֶּ
ר  ל ָמקוֹם ֶאְפשָׁ ְרצוֹנוֹ, ִמכָּ זֶּה ָהָיה בִּ ֶדֶרְך ְרחוָֹקה. ַוֲאִפּלּו "ָלֶכם", שֶׁ ָהָיה בְּ ִמי שֶׁ

ן. ְלַתקֵּ

א. פסח שני – אין דבר אבוד
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 << הרבי 

אין מקרה אבוד - מתכוונים אליך 

ידוע פתגם כבוד קדושת מורי וחמי אדמו״ר1, שענינו של "פסח שני" הוא - להורות 
שלעולם אין מקרה אבוד, כי תמיד יכולים לתקן את עניני העבר שהיו באופן בלתי 

רצוי.

ועל דרך זה מובן בנוגע לעניננו:

ורואים  בעבר,  ההנהגה  וכללות  דאתמול,  ההנהגה  אופן  אודות  מתבוננים  כאשר 
שישנם ענינים מסויימים שבהם לא היתה ההנהגה באופן המתאים להוראה האמורה 

לעיל - צריכים לדעת שאין זה מקרה אבוד, אלא ישנה אפשרות לתקן את העבר.

והנה, מאחר שהוא שמע את הפתגם הנזכר לעיל מכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר 
נשיא דורנו - הרי לכל לראש מכוונים הדברים אליו, שהוא יכול וצריך לתקן את 
עניני העבר. זאת אומרת: אין לו לחשוב שהדברים נאמרו בנוגע לכלל ישראל, בנוגע 
לציבור כולו וכיוצא בזה - כי היות שהוא שמע זאת, הנה אף על פי שהכוונה היא 
אמנם גם בנוגע לכלל ישראל ולציבור כולו, הרי לכל לראש מכוונים הדברים אליו!

יש הזדמנות נוספת רק אם יש רצון לתקן

והנה, כאשר מדובר אודות ההוראה שלמדים מ"פסח שני" בנוגע לתיקון עניני העבר 
רצוי,  בלתי  באופן  היתה  בעבר  שהנהגתו  שירגיש   - הוא  בדבר  שהתנאי  מובן,   -

וירצה לתקן זאת.

וכפי שמסופר בתורה שכללות הענין ד"פסח שני" לא בא בתור "הצעה" של משה 
רבינו, אלא לאחרי הטענה של אותם אנשים שלא יכלו להקריב את הפסח במועדו, 
נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה' במועדו בתוך בני  שהם טענו למשה רבינו "למה 

ישראל", היינו, שהם הרגישו וידעו שמעמדם ומצבם אינו כדבעי, ורצו לתקן זאת.

ורק על ידי זה שהדבר היה נוגע להם כו' - זכו שעל ידם תאמר הפרשה ד"פסח שני", 
היינו, שתביעתם )"למה נגרע"( נתקבלה, וניתנה להם אפשרות לתקן את עניני העבר 

- שזהו כללות הענין ד"פסח שני".

ובזה רואים את גדלותו של יהודי:

אפילו כאשר הוא נמצא במעמד ומצב בלתי רצוי - אף על פי כן, הרי הוא בא בטענה 
ותביעה "למה נגרע", וסוף כל סוף מתקבלת טענתו ותביעתו!

1( היום יום ע' נג.
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דהנה, לכאורה אינו מובן: כיצד יכלו אותם אנשים לבוא בטענה "למה נגרע" - הרי 
הם ידעו שמעמדם ומצבם הוא באופן דהיפך הטהרה, ובפרט שהדבר היה באשמתם 

- "לכם"?!

אלא טעם הדבר הוא - מאחר שהם "יהודים", הרי כל הענינים שאינם כדבעי הינם 
דברים חיצוניים בלבד, ואינם פועלים שינוי כלל בעצם מציאותם. ומאחר שמצד 

עצם מציאותם הם בתכלית העילוי - לכן טוענים הם "למה נגרע".

אבל לאידך - בהכרח שידע וירגיש זאת, ויבוא בטענה ותביעה "למה נגרע" - שאז 
ניתנת לו האפשרות לתקן את עניני העבר.

זאת אומרת: כשם שבנוגע ללימוד התורה הרי "לא הביישן למד", כמו כן מובן בנוגע 
לענין התשובה )כי כל הענינים נלקחים מתורה, וכמאמר "אסתכל באורייתא וברא 
עלמא"( - שאין לו להתבייש כו', אלא הוא צריך לדרוש ולתבוע שברצונו לתקן את 
עניני העבר, כי "למה נגרע גו'", ואז מקבלים את טענתו ונותנים לו את האפשרות 

לתקן את עניני העבר.
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מקור 4 ירושלמי חגיגה דף ט' עמוד ב'
סיפורו של אלישע בן אבויה 

חּוץ  ְזַמן ָעַבר בַּ ְטֶבְרָיה, ּוְבאוֹתוֹ  ְדָרׁש בִּ ֵבית ַהמִּ ב ְודוֵֹרׁש בְּ י ֵמִאיר ָהָיה יוֹשֵׁ ַרבִּ
ָך  י ֵמִאיר: ִהנֵּה ַרבְּ אּו ְוָאְמרּו לוֹ ְלַרבִּ ת. בָּ בָּ יוֹם ַהשַּׁ ע ַרּבוֹ ָרכּוב ַעל סּוס בְּ ֱאִלישָׁ
י  ע ְלַרבִּ ְוָיָצא ֵאָליו. ָאַמר לוֹ ֱאִלישָׁ ּתוֹ  י ֵמִאיר ִמְדַרשְׁ ַסק לוֹ ַרבִּ חּוץ. פָּ ִנְמָצא בַּ

יוֹם ֶזה?  ת בְּ ָרשַׁ ֵמִאיר ָמה דְּ

אלישע רוכב על סוסו בשבת כאשר תלמידו לשעבר רבי מאיר צועד לידו ברגל והם משוחחים בדברי 
תורה. רבי מאיר מספר לו את דרשתו באותו יום, ואלישע בן אבויה מתקן אותו...

ַעד  אן, ְלִפי שֶׁ י ַעד כָּ ָהַלְכתָּ ִעמִּ יֶּךָּ ֵמִאיר - שֶׁ י ֵמִאיר, דַּ ע ְלַרבִּ ...ָאַמר לוֹ ֱאִלישָׁ
ֵליּה  ָאַמר  זֹאת?  יוֵֹדַע  ה  ַאתָּ ֵמֵהיָכן  ֵמִאיר,  י  ַרבִּ ֵליּה  ָאַמר  ת.  בָּ שַׁ חּום  תְּ אן  כָּ

ה. ִים ַאמָּ ָהִייִתי מוֶֹנה ְוהוֵֹלְך ַאְלפַּ ְרסוֹת סּוִסי, שֶׁ ע: ַמְפִסיעוֹת פַּ ֱאִלישָׁ

ואז אומר לו רבי מאיר: יש בזה כל כך הרבה חכמה! מדוע שלא תחזור בך? ואז מספר לו אלישע את 
הסוד מדוע אינו חוזר בתשובה.

ָך? ָאַמר  ה חוֵֹזר בְּ ָך ּוְבָכל זֹאת ֵאין ַאתָּ י ֵמִאיר: ְוכֹל ָחְכָמה זֹאת ֵיׁש בְּ ָאַמר לוֹ ַרבִּ
ַעם ַאַחת  י ֵמִאיר: ְלָמה? ָאַמר לוֹ: פַּ ע ֵאין ֲאִני ָיכוֹל ַלֲחזֹר. ָאַמר לוֹ ַרבִּ לוֹ ֱאִלישָׁ
ָחל  שֶׁ ּפּוִרים  ַהכִּ יוֹם  בְּ סּוִסי  ַעל  ָרכּוב  ים  ָדשִׁ ַהקֳּ קֶֹדׁש  ית  בֵּ ִלְפֵני  עוֵֹבר  ָהִייִתי 
ים ְואוֶֹמֶרת: ׁשּובּו  ָדשִׁ ית קֶֹדׁש ַהקֳּ ת קוֹל ָיְצָאה ִמבֵּ י בַּ ַמְעתִּ ת, ְושָׁ בָּ שַׁ ִלְהיוֹת בְּ

י. יֵַּדע ּכִֹחי ּוְמַרד בִּ ן ֲאבּוָיה, שֶׁ ע בֶּ ִנים חּוץ ֵמֱאִלישָׁ בָּ

בהמשך מסופר כיצד קרה שאלישע פרש מקיום התורה והמצוות.

ּנוַֹסר,  ִבְקַעת גִּ ב ְוׁשוֶֹנה בְּ ע יוֹשֵׁ ַעם ַאַחת ָהָיה ֱאִלישָׁ א פַּ א לוֹ? ֶאלָּ ְוכֹל ֶזה ֵמֵהיָכן בָּ
לוֹם.  שָּׁ ם בַּ ִנים ְוָיַרד ִמשָּׁ ֶקל ְוָנַטל ֵאם ַעל ַהבָּ ְוָרָאה ָאָדם ֶאָחד ָעָלה ְלרֹאׁש ַהדֶּ
ח ֶאת ָהֵאם  לַּ ִנים ְושִׁ ֶקל ְוָנַטל ֶאת ַהבָּ ָעָלה ְלרֹאׁש ַהדֶּ ְלָמָחר ָרָאה ָאָדם ַאֵחר שֶׁ
ח ֶאת  לַּ שַׁ ַח תְּ לֵּ ָבִרים כ"ב: ז'( שַׁ ִתיב )דְּ ָנָחׁש ּוֵמת. ָאַמר כְּ יׁשּו  ְוַהכִּ ם  ְוָיַרד ִמשָּׁ
ל  ח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכתָּ ָיִמים ֵהיָכן ִהיא טוָֹבתוֹ שֶׁ קַּ ִנים תִּ ָהֵאם ְוֶאת ַהבָּ
ִלְפִנים  ַיֲעקֹב  ּה ר'  ָרשָׁ דְּ יוֵֹדַע שֶׁ ָהָיה  ְולֹא  ל ֶזה?  ָיָמיו שֶׁ ֲאִריכּות  ֵהיָכן ִהיא  ֶזה 
כֻּּלוֹ  כֻּּלוֹ טוֹב, ְוַהֲאָרַכת ָיִמים - ֶלָעִתיד שֶׁ א שֶׁ ּנּו, ְלַמַען ִייַטב ָלְך - ָלעוָֹלם ַהבָּ ִממֶּ

ָארְֹך.

ב. אין חוטא שלא יכול לשוב 
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בתשובה,  לחזור  עליו  להשפיע  וניסה  הנאמן  תלמידו  אליו  בא  האחרון,  חוליו  את  חלה  כשאלישע 
ואמר: גם בשעה זו של דכדוך הנפש התשובה מתקבלת!

י  ְך חוֶֹלה. ָהַלְך ַרבִּ י ֵמִאיר" ֲהֵרי ַרבָּ אּו ְוָאְמרּו ְלַרבִּ ע. בָּ ...ְלַאַחר ָיִמים ָחָלה ֱאִלישָׁ
ָך?  ה חוֵֹזר בְּ י ֵמִאיר: ַהִאם ֵאין ַאתָּ ֵמִאיר ְוָרָצה ְלָבְקרוֹ, ּוָמְצאּו חוֶֹלה. ָאַמר לוֹ ַרבִּ
י ֵמִאיר:  ׁשּוָבִתי? ָאַמר לוֹ ַרבִּ ל תְּ ְתַקבֵּ ֵעת, ָהֵאם תִּ ע: ְוִאם ֶאֱחזֹר כָּ ָאַמר לוֹ ֱאִלישָׁ
ל ֶנֶפׁש ]ַהְינּו  ְכּדּוָכּה שֶׁ א - ַעד דִּ כָּ ב ֱאנוֹׁש ַעד דַּ שֵׁ ים צ':ג'( תָּ ִהלִּ ִתיב )תְּ ְולֹא ֵכן כְּ
י  ע ְוִנְפַטר ּוֵמת. ְוָהָיה ַרבִּ כֹה ֱאִלישָׁ ָעה בְּ אוָֹתּה שָׁ ִלין! בְּ יָתה[? ְמַקבְּ ַעת ַהמִּ ַעד שְׁ

י. ׁשּוָבה ִנְפַטר ַרבִּ ּתוְֹך תְּ מִּ ִלּבוֹ ְואוֵֹמר ּדוֶֹמה שֶׁ ֵמַח בְּ ֵמִאיר שָׂ

הגמרא בתלמוד בבלי ממשיכה לספר על מאמצים גדולים שעשו רבי מאיר ורבי יוחנן כדי שאלישע 
בן אבויה יבוא לחיי העולם הבא עד שהצליחו. בעקבות זאתאחד הספדנים אמר על רבי יוחנן: ״אפילו 
שומר הפתח לא עמד לפניך, רבינו. שהרי שומר הפתח של גיהנם לא יכול היה לעמוד בפניך, שהוצאת 

את ׳אחר׳ משם״.

<< הרבי 
תשובה עוזרת גם נגד בת קול מן השמים

האמור לעיל )שדרושה הטענה "למה נגרע"( קשור גם עם פרק רביעי דפרקי אבות 
שלומדים בשבת זו – ששם2 מובא מאמרו של "אלישע בן אבויה".

והביאור בזה:

אודות "אלישע בן אבויה" מסופר בגמרא3, שיצא לתרבות רעה, היות ששמע "בת 
קול" שאמרה "שובו בנים שובבים חוץ מאחר".

ולכאורה אינו מובן: כיצד יכולים לבוא אליו בטענות - כאשר אומרים "שובו בנים 
שובבים חוץ מאחר"?!

חוץ  שובבים  בנים  "שובו  שאמרה  קול"  "בת  ששמע  שלמרות  בזה,  הביאור  וידוע 
מאחר" - היה צריך להשתדל לעשות תשובה, ולבוא בטענה ותביעה "למה נגרע", 
היתה תשובתו  ונכנס",  ד"דחק  באופן  תשובה  בעשיית  משתדל  היה  שאם  ובודאי 

מתקבלת, למרות ה"בת קול" שאמרה "שובו בנים שובבים חוץ מאחר".

ועל דרך מאמר רבותינו ז"ל "כל מה שאומר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא" - היינו, 
למרות שהוא "בעל הבית", ולכן "כל מה שאומר לך בעל הבית עשה", אף על פי כן, 

2( משנה כ.
3( חגיגה סו, א. ירושלמי שם פ"ב ה״א.
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כאשר בעל הבית אומר לו "צא" - אינו צריך לשמוע בקולו.

"שובו  קול" שאמרה  "בת  לעניננו: למרות ש"אחר" שמע  בנוגע  מובן  זה  דרך  ועל 
בנים שובבים חוץ מאחר", לא היה צריך לשמוע ל"בת קול" זו, מאחר שהקב״ה עצמו 
כתב בתורתו את הכלל ש"כל מה שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא", ולכן אינו 
צריך לשמוע ל"בת קול" האומרת לו לצאת מגבול הקדושה )"שובו בנים שובבים 

חוץ מאחר"(.

וזוהי הטענה אודות "אחר" - מדוע שמע ל"בת קול", ולא ניסה להשתדל לעשות 
תשובה, כי אם היה משתדל בדבר, והיה תובע "למה נגרע" - היו סוף כל סוף מקבלים 
את תשובתו וכפי שרואים בפועל שסוף כל סוף נפעל תיקונו של "אחר" על ידי ר' 

מאיר ור' יוחנן4.

וזוהי ההוראה הנלמדת מי"ד באייר - "פסח שני":

כאשר יהודי רואה שהנהגתו בעבר היתה באופן בלתי רצוי, הנה לא זו בלבד שבכחו 
ויכלתו לשנות את הנהגתו בהוה ובעתיד, אלא בכחו ויכלתו לתקן גם את עניני העבר.

וזאת – כאשר הוא בא בתביעה וטענה "למה נגרע", בידעו שמצד עצם מציאותו הרי 
הוא בתכלית העילוי. ואז הרי הוא זוכה שתנתן על ידו פרשה חדשה – פרשת "פסח 

שני", היינו, שניתנת לו אפשרות לתקן את העבר.

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 9

4( ראה חגיגה שם, ב. ירושלמי שם.


