
 

 

סחדברי תורה לפ  

ד"ר טובה גנזלמאת   

 

 מקדשפסח ב

: יהושע. התיאור הראשון מופיע בימי חזקיהו, יאשיהו, יחזקאל ועזראיהושע, בימי בנביאים קיים תיאור לחג הפסח שנחגג 

אֶמר ה' " ֹוִתי  ֶאלַוי ֹּ֤ ֹום ַגלּ֛ ַע ַהיּ֗ ם  ֶאתיְהֹוש ֻׁ֔ יִם ֵמֲעֵליֶכֶ֑ ת ִמְצַרַ֖ ּו ֶאת ...ֶחְרַפַּ֥ ַסח  ַויֲַעשׂ֣ ֥בֹות ַהֶפֶּ֡ ַעַֽרְּ ֶרב בְּ ֶעֶ֖ ֶדׁש בָּ ר ֥יֹום ַלח ֹ֛ שָָּׂ֨ ֩ה עָּ עָּ בָּ ַארְּ בְּ

ֹו  השמימי לקשר שבין ה' לעמו.ביטוי המן, בלא ל , ומתחיל לחיות מבלי להיזקק(. עם ישראל חזר לארצויב-פרק ה, ט" )יְִּריחַֽ

עם כניסתו לארץ תחילה ע"י ברית המילה  מיד איננה תלויה בנסשהיא ארצית ומנכיח את הברית בדרך חלופית על כן, הוא 

 ומיד אח"כ ע"י חגיגת חג הפסח במועדו.

, וטימא את המקדש( מטהר עבודה זרה שנים אח"כ, חזקיהו המלך )שמולך ביהודה לאחר שנים שבהם המלך אחז אביו, עבד

לציין את הברית  ,הוא את המקדש בירושלים, ומבער ממנו את העבודה הזרה. בסיום טיהור המקדש, מבקש חזקיהו, גם

מתארים כל ה ,ספר מלכים וספר ישעיהויהושע, בחגיגת חג הפסח. אולם  ורית שבין ה' לעמו, בדרך שנעשתה בימיההיסט

אינם מגלים לנו דבר על חגיגות הפסח שחגג חזקיהו. אולי יש בכך רמז לכך שהחגיגות  ,אחד בדרכו את קורות חזקיהו המלך

בעת העלאת קורות עם ישראל על הכתב בספרי נבואה אלו? ומדוע היסטורית ה בעל חשיבות הללו לא נחקקו כאירוע שהי

ח"בכל זאת מתאר ספר דברי הימים את חג הפסח שחגג חזקיהו בפרוטרוט?  הּו ַויְִשַלַ֨ ל  יְִחזְִקי ָּ֜ לַעל כ  ֵאֵ֣ ה יְִשר  ִֽיהּוד ּ֗ ֹוא... ִו בַּ֥  ל 



 

 

ִֶ֑ם ְלֵבית ה' ל  ֹות ִבִֽירּוש  סַ  ַלֲעשֵ֣ י חֶפֻׁ֔ ֵאִֽל ַלה' ֱאֹלֵהַּ֥ ץ :יְִשר  ַעָׂ֨ ֶלְך ַויִּוָּ יו ַהֶמֶּ֧ ֹ֛ רָּ שָּ ל  וְּ כָּ לוְּ ֶ֖ הָּ ִִָ֑ם ַהקָּ לָּ ַסח ַלֲע֥שֹות ִבירּוׁשָּ ֶדׁש ַהֶפֶ֖ ַֽי ַבח ֥ ִנ י: ַהשֵּׁ  ִכׂ֣

א ּו לֶּ֧ לֹ֛ ֹו יָּכְּ ת ַלֲעש תֶ֖ ׂ֣ עֵּׁ יא בָּ י ַהִהִָ֑ א  ַהכ ֲהנִים   ִכִּ֤ ּולַֽ ׁשׂ֣ ַקדְּ י ִהתְּ ַמַדַּ֔ ם לְּ ֶ֖ עָּ הָּ ּולא  וְּ פֶ֖ ַֽם נֶֶאסְּ ִ לָּ ידּו...:ִלַֽירּוׁשָּ ֲַֽעִמׂ֣ ר ַוַי בָָּ֗ יר דָּ ַהֲעִבָׂ֨ ֹול לְּ כָּל  קִּ֤ בְּ

ל   אֵּׁ רָּ ַֽר  יִשְּ אֵּׁ ַבעִמבְּ ַעד  ֶׁשׂ֣ ןוְּ ֞בֹוא דַָּּ֔ ַסח ַלֲע֥שֹות לָּ ַֽי ַלה' ֶפֹ֛ ל ֱאלהֵּׁ ֶ֖ אֵּׁ רָּ ִִָ֑ם יִשְּ לָּ י ִבירּוׁשָּ ב ֥לא ִכׂ֣ ר ֹ֛ ּו לָּ שֶ֖ ּוב עָּ יתכן שהסיבה לכך  .":ַככָּתַֽ

לא "פסח  יודגש, לא היה זה פסח שנחגג כמקובל, היה זה "פסח בחודש השני". בשנה זו חג הפסח שבה נחגג נעוצה בדרך

ּו: "שני" שנחגג יום אחד בלבד, אלה ִָֽאְספֹּ֤ ִִַ֙םִַ֙  ַוֵי ַל בַעם  יְרּוש  ֹות ר ֻׁ֔ גֶאת  ַלֲעשּ֛ ֹות ַחַּ֥ ֶדש ַהַמצַ֖ י ַבח ֵ֣ ל ַהֵשִנֶ֑ ַ֖ ה  ב ק  ר ַּ֥ ד ל  ֲחטׂ֣  ...: ְמא ִֽ  ּוַויִׁשְּ

ַסח ה ַהֶפַּ֔ ֥ עָּ בָּ ַארְּ ר בְּ ֶ֖ שָּ ֶדׁש עָּ י ַלח ׂ֣ ִנִָ֑ ּו... ַהשֵּׁ ַֽי  ַויֲַעשׂ֣ נֵּׁ לבְּ אֵּׁ רָּ שְּ ים יִִ֠ ִאָׂ֨ צְּ ם ַהנִמְּ ִִַ֜ ַל גֶאת  ִבירּוׁשָּ ֹות ַחֶּ֧ ת ַהַמצֹ֛ ַע֥ ים ִׁשבְּ  ". פסח נחגג יִָּמֶ֖

שלא כולם הקריבו בטהרה את קרבנותיהם בפסח שנחגג על אף למרות זאת ולא במועדו. בחודש השני ובמשך שבוע שלם, ש

י" :חגיגות החג שימחו את העם בצורה שלא היה כדוגמתה –ייחודי היה זה פסח  -בימי חזקיה  ה ִמימֵּׁ֞ למ ִּ֤ ִויד  ֶבן  ׁשְּ ֶלְך דָּ  ֶמׂ֣

ל אֵַּּׁ֔ רָּ את ֥לא יִשְּ ז ֶ֖ ַֽם כָּ ִ לָּ  –לשעתה בלבד. זאת משום שפסח  הייתהאולם הצלחתו  .כז( –ל, א  פרק ב הימים )דברי "ִבירּוׁשָּ

 כביטוי לברית שבין ה' לעמו יש לעשות רק בהתאם לכללי הפסח המוזכרים בתורה על מנת שישפיע לדורות.

לאחר חזקיהו מלכו בירושלים שני מלכים שהעמיקו את העבודה זרה בארץ, תחילה מנשה ואחריו בנו אמון. יאשיהו, בנו 

גם הוא באמצעות חגיגת  ,ש אף הוא לכרות מחדש את הברית שבין עם ישראל לקב"השמלך אחרי אביו וסבו החוטאים ביק

הכתוב . נראה שזאת הסיבה לכך שתאורי החג מצויים במלכים וגם בדברי הימים ונחגג הפעם בטהרה ובקדושהחג הפסח. החג 

י" הפעם כי:מדגיש  א ִכׂ֣ ה   לִּ֤ ַסח ַנֲַֽעשָּ ה ַכֶפׂ֣ י   ַהזֶַּ֔ ים ִמימֵּׁ ִטַּ֔ פְּ ר ַהש ׂ֣ ּו ֲאֶׁש֥ טֶ֖ פְּ ל ׁשָּ ִָ֑ אֵּׁ רָּ ל ֶאת יִשְּ כ ָ֗ י וְּ ֹ֛ י יְּמֵּׁ ֥ כֵּׁ ל ַמלְּ ֶ֖ אֵּׁ רָּ י יִשְּ ֥ כֵּׁ ַֽה ּוַמלְּ ". יְּהּודָּ

, הוא נחגג בזמן, אף היה תיקון והשלמה לכל הליקויים שהיו נחלת הפסח בימי חזקיהו פסח זה(. כז-כג, כא פרק ב מלכים)

ַעשוכל העם הקריב את קרבן הפסח בטהרה:  ֶּ֧הּו ַויַָׂ֨ ִֹ֛ם י אִׁשיָּ ַל ַסח ִבַֽירּוׁשָּ ּו ַלה' ֶפֶ֖ ֲחטׂ֣ ַסח ַויִׁשְּ ה ַהֶפַּ֔ ֥ עָּ בָּ ַארְּ ר בְּ ֶ֖ שָּ ֶדׁש עָּ  ַלח ֥

ֹון ִראׁשַֽ ּו...:הָּ ַׁשֲחטֶ֖ ַסח וְּ ִָ֑ ׁשּו   ַהפָּ ַקדְּ ִהתְּ ינּו וְּ ִכׂ֣ הָּ ם וְּ יֶכַּ֔ ַבר ה' ַלֲע֥שֹות ַלֲאחֵּׁ ה ִכדְּ יַד מ ֶׁשַֽ (. ועל כן יט-, אלה פרק ב הימים דברי)" בְּ

א "מציין הכתוב כי:  לַֽ הוְּ ַסח נֲַעשָָּׂ֨ הּו   ֶפִּ֤ ל כָּמ   אֵַּּׁ֔ רָּ יִשְּ י בְּ ֶ֖ ל ִמימֵּׁ ׂ֣ מּואֵּׁ יא ׁשְּ כָּל  ַהנִָּבִָ֑ יוְּ ׂ֣ כֵּׁ ל ַמלְּ ׂ֣ אֵּׁ רָּ א  יִשְּ ּולַֽ שֶּ֡ ַסח עָּ הֲאֶׁשר  ַכֶפׂ֣ ׂ֣ שָּ  עָּ

אִׁשיָּהּו ים י ִ֠ ַהכ ֲהנִָׂ֨ ִוִיִּ֤ם וְּ ַהלְּ ל  וְּ כָּ ה  וְּ ל יְּהּודָּ ׂ֣ אֵּׁ רָּ יִשְּ א וְּ צַָּּ֔ י ַהנִמְּ ֶ֖ בֵּׁ יֹוׁשְּ ַֽם וְּ ִ לָּ  ".יְּרּוׁשָּ

לבסוף, גם בראשית ימי הבית השני, ומיד יד אחר שסיימו לבנות את המקדש חוגגים העולים פסח מתוך שמחה גדולה ובתקוה 

ה ַויֲַע֥שּו" שהברית שבין עמ"י והקב"ה תבוא לידי ביטוי במקדש מעתה, אחרי תקופת החורבן והגלות: ֶ֖ נֵּׁי ַהּגֹולָּ ַסח בְּ ִָ֑  ֶאת ַהפָּ

ה ֥ עָּ בָּ ַארְּ ר בְּ ֶ֖ שָּ ֶדׁש עָּ ֹון ַלח ֥ ִראׁשַֽ י: הָּ ים ִהַַֽטֲה֞רּו ִכׂ֣ ִוִיֹ֛ם ַהכ ֲהִנֶּ֧ ַהלְּ ד וְּ ֶ֖ ֶאחָּ ם כְּ ׂ֣ לָּ ים כֻּ הֹוִרִָ֑ ּו טְּ ֲחטִּ֤ ַסח   ַויִׁשְּ ׂ֣י ַהֶפ  נֵּׁ כָּל בְּ ה לְּ ם ַהּגֹולַָּּ֔ יֶה֥ ַלֲאחֵּׁ  וְּ

ים ֶהַֽם ַהכ ֲהִנֶ֖ לָּ בשונה מהפסח שחגג חזקיהו,  –גם כאן מדגיש הכתוב כי פסח נעשה במועדו וכהלכתו  (.כב-ו, יט פרק עזרא) "וְּ

מתוך תקוה שפסח זה ישאיר את חותמו ואולי אף יהיה תחילה של תקופה שבה יחגגו את חג הפסח בקביעות, בשונה מהמצב 

 לאורך שנים רבות שבהם עמד בית המקדש הראשון. 

את פסח בבית המקדש, אולי ע"פ המתווה שמצוי בנבואת יחזקאל לחגיגת חג הפסח, נסיים בתקוה שגם בעתיד נזכה לחגוג 

ִראׁשֹון)על אף שהוא שונה במידה מסוימת מהפסח שקיימו בימי הבית הראשון והשני(: " ה בִָּ֠ עָָּׂ֨ בָּ ַארְּ ר בְּ ֥ שָּ ֶדׁש יֹום   עָּ ֶי֥ה ַלח ַּ֔  יִהְּ

ם ֶכֶ֖ ַסח לָּ ִָ֑ ג ַהפָּ ֹות חָָּ֕ עׂ֣ בֻּ ים ׁשְּ ֹות יִָּמַּ֔ ַֽ  ַמצֶ֖ ה: ליֵָּׁאכֵּׁ ִּ֤ שָּ עָּ ֹום ַהנִָּשיא   וְּ ּוא ַביׂ֣ ֹו ַההַּ֔ ד ַבֲעדָ֕ ַעֶ֖ ל  ּובְּ םכָּ ֶרץ ַעׂ֣ ִָ֑ אָּ ר הָּ ַֽאת ַפֶ֖  פרק )יחזקאל "ַחטָּ

 פסח כשר ושמח!                                                                    .כד(-מה, יח


