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ACT 1: Pesach in the Midbar and Gilgal 

 במדבר פרק ט( 2
ר ה' ֶאל ֹמֶשה ְבִמְדַבר ִסיַני  )א( ַוְיַדבֵּ

אתָּׁ  ִנית ְלצֵּ נָּׁה ַהשֵּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבשָּׁ ם מֵּ
ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון אֹמר: בַּ י  לֵּ )ב( ְוַיֲעׂשּו ְבנֵּ

ַסח ְבמֹוֲעדֹו: ל ֶאת ַהפָּׁ אֵּ  ִיְׂשרָּׁ

 במדבר פרק א( 1
ד  ד ְבֶאחָּׁ ר ה' ֶאל ֹמֶשה ְבִמְדַבר ִסיַני ְבֹאֶהל מֹועֵּ )א( ַוְיַדבֵּ

ִני שֵּׁ ֹחֶדׁש הַּ ֶאֶרץ מִ  לַּ ם מֵּ אתָּׁ ִנית ְלצֵּ נָּׁה ַהשֵּ אֹמר:ַבשָּׁ  ְצַרִים לֵּ
ל ֲעַדת בְ  ל ְלִמְשְפֹחתָּׁ )ב( ְׂשאּו ֶאת רֹאש כָּׁ אֵּ ית  םנֵּי ִיְׂשרָּׁ ְלבֵּ

ם: ר ְלֻגְלְגֹלתָּׁ כָּׁ ל זָּׁ מֹות כָּׁ ם ְבִמְסַפר שֵּ ֲאֹבתָּׁ
 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ו עמוד ב( 3
 "חדש שני!"והדר ניכתוב ד" חדש ראשון,"דוניכתוב ברישא 

 אין מוקדם ומאוחר בתורה. –פא משמיה דרב: זאת אומרת אמר רב מנשיא בר תחלי
 

 בהעלותך פיסקא סזספרי ( 5
ויעשו את הפסח בראשון בארבעה "

בגנות ישראל  – "עשר יום לחודש
שלא עשו אלא פסח זה  ,הכתוב מדבר

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

ישראל לא היו " ,יוחי אומר ר' שמעון בן
שבטו של  ?ומי היה מקריב .מקריבים

ישימו קטורה באפך ' ,שנאמר ,לוי
 ... )דברים לג י( ,'"וכליל על מזבחך

 ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא סד( 4
דבר ה' אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם וי"

בגנות ישראל  – "לאמר בחודש הראשוןמארץ מצרים 
שהיה להם אחד עשר חודש שהיו חונים  ,הכתוב מדבר
 ,וללמדך שאין מוקדם ומאוחר בתורה .לפני הר סיני

וידבר ה' אל משה במדבר "שבתחלת הספר הוא אומר 
ן הוא אומר וכא ,"לחדש השניסיני באהל מועד באחד 

 .ללמדך שאין מוקדם ומאוחר בתורה ,"בחודש הראשון"
ובני ישראל אכלו "שהרי כבר נאמר  ,אין צריך ,רבי אומר

ועדיין  ,"את המן ארבעים שנה עד בואם אל ארץ נושבת
... אלא ללמדך שאין מוקדם ומאוחר בתורה !לא אכלו

 
 במסכתא דפסחא פרשה י -ישמעאל בא  מכילתא דרבי( 6
 תלה הכתוב לעבודה זו מביאתן לארץ ולהלן. – "יה כי תבאו אל הארץוה"

 
 פסוק א טרש"י במדבר פרק ( 8

פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר,  – בחדש הראשון
ולמה לא פתח ם ומאוחר בתורה. למדת שאין סדר מוקד

מפני שהוא גנותן של ישראל, שכל ארבעים שנה  ?בזו
 ד.אלא פסח זה בלבלא הקריבו  ,שהיו ישראל במדבר

 כה פסוק רש"י שמות פרק יב( 7
תלה  –והיה כי תבאו אל הארץ 

ולא הכתוב מצוה זו בביאתם לארץ, 
נתחייבו במדבר אלא בפסח אחד 

ועל פי הדבור: ,שעשו בשנה השנית
 

 פסוק א טרש"י במדבר פרק ( 9

 מקור      רש"ידברי 
 גמרא פסחים  ,רשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייפר

 , ספרי בהעלתך סדגמרא פסחים  ם ומאוחר בתורה.למדת שאין סדר מוקד
 סז ספרי בהעלתך     ?ולמה לא פתח בזו

 סזסד, ספרי בהעלתך     מפני שהוא גנותן של ישראל,
 ספרי בהעלתך סד? סז? )לא ברור(   ,שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר

תך סזספרי בהעל    ד.לא הקריבו אלא פסח זה בלב



 תוספות מסכת קידושין דף לז עמוד ב( 10
פרשה "רש"י ד רשפי ,"בחדש הראשון"בהעלותך על  רשתבפ – הואיל ונאמרה ביאה בתורה סתם
מפני שהוא  ,ולמה לא פתח בזו ,למדת שאין מוקדם ומאוחר בתורה ,שבראש הספר לא נאמרה עד אייר

 ם תאמר,וא ."לא הקריבו אלא פסח זה בלבד שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר ,גנותן של ישראל
אינו אלא אחר  ,"ביאה"שנאמר  ל מקוםדאמר שכ ,דסבירא להו כתנא דהכא ש לומר,וי ?ולמה לא הקריבו

וגם אותו פסח  ,היאך הקריבו גם פסח זה ם כן,א ם תאמר,וא ".ביאה"נאמר  ,ובפסח .ירושה וישיבה
כיון שמן  ם תאמר,וא .הדיבור ל פישעשו ע ש לומרוי ?שעשו בימי יהושע קודם שנכבשה ונחלקה הארץ

שנשתהו ליכנס לארץ עד מ' שנה  ,דהיינו גנותם ש לומר,וי ?מה גנות היה להם ,היה להם לעשות לאהדין 
בירא דס ש לומרעוד י .היו מצווים מיד ,ואם היו זוכים ליכנס לארץ מיד ,ולפיכך לא נצטוו ,מפני עון מרגלים

וכן  ,"תכנס לארץ שבשבילהעשה מצוה זו " ,משמע ,הכתוב גבי תפילין "ביאה"מר דדא ,כי האי תנא ליה
לפי שהיו  ש לומר,וי ?למה לא עשו כי אם פסח אחד ם כן,א ם תאמר,וא .דכתיב גבי פסח "ביאה"משמע 

אינם חוטאים במה שלא  כל מקום,ומ ,והיינו גנותם ,"כל ערל לא יאכל בו" ,וכתיב )שמות יב( ,רובם ערלים
לפי שלא נשבה להם רוח צפונית כל  ?למה לא מלו ם תאמר,וא .דהא ערל אסור באכילת פסח ,עשו אותו

 וכן משמע במסכת חגיגה )דף ו.(. ,לפי שהיו נזופים בעון מרגלים ,ארבעים שנה שהיו במדבר
 

 יהושע פרק ה( 11
ּגֹוי ְלִהּמֹול)ח( ַוְיִהי ַכֲאֶשר  ּמּו ָכל הַּ ם: פַויְֵּשבּו ַתְחתָּׁ  תַּ ּיֹום )ט( ַויֹאֶמר ה' ֶאל ְיהֹוֻשַע  ם ַבַמֲחֶנה ַעד ֲחיֹותָּׁ הַּ

יֶכם ֲעלֵּׁ ִים מֵּׁ ת ִמְצרַּ ּלֹוִתי ֶאת ֶחְרפַּ ל ַעד ַהיֹום ַהֶזה: ּגַּ קֹום ַההּוא ִגְלגָּׁ ם ַהמָּׁ א שֵּ ל  ַוִיְקרָּׁ אֵּ )י( ַוַיֲחנּו ְבנֵּי ִיְׂשרָּׁ
ל  חַבִגְלגָּׁ ֶפסַּ ֲעׂשּו ֶאת הַּ ֶעֶרב ְבַעְרבֹות ְיִריחֹו:ְבַאְר  וַּּיַּ ר יֹום ַלֹחֶדש בָּׁ ׂשָּׁ ה עָּׁ עָּׁ ֶרץ  בָּׁ אָּׁ ֲעבּור הָּׁ )יא( ַויֹאְכלּו מֵּ

לּוי ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה: ֳחַרת ַהֶפַסח ַמּצֹות ְוקָּׁ ָּמן)יב(  ִממָּׁ יָּׁה עֹוד  וִַּּיְׁשֹבת הַּ ֶרץ ְולֹא הָּׁ אָּׁ ֲעבּור הָּׁ ם מֵּ ְכלָּׁ ת ְבאָּׁ ֳחרָּׁ ִממָּׁ
ל  אֵּ נָּׁה ַהִהיא: סִלְבנֵּי ִיְׂשרָּׁ ן ַויֹאְכלּו ִמְתבּוַאת ֶאֶרץ ְכַנַען ַבשָּׁ  מָּׁ

 

 ( כתב עת "ישורון," כרך י, תשס"ב, דף תתקלא. מחבר: הרב יעקב ישראל שפיגל12
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 שמות פרק יב( 13
ן  ְוָהָיה ִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ)כה(  ה ַהזֹאת: ה'ֲאֶשר ִיתֵּ ֲעֹבדָּׁ ר ּוְשַמְרֶתם ֶאת הָּׁ ֶכם ַכֲאֶשר ִדבֵּ  לָּׁ

 

a41 )תְונַָּׁתִתי ... ְכַנַען  ֶאֶרץ ִכי ָתֹבאּו ֶאל – לד ויקרא יד עַּ ע ָצרַּ ית ֶאֶרץ ֲאֻחַזְתכֶ  ֶנגַּ  ם:ְבבֵּ
(b ל ַוֲעַרְלֶתם ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ – כג ויקרא יט ץ ַמֲאכָּׁ ל עֵּ ִנים: ָעְרָלתֹו ּוְנַטְעֶתם כָּׁ ֹלש שָּׁ  ֶאת ִפְריֹו שָּׁ
(c אֶתם ֶאת  ּוְקַצְרֶתם ִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ...  – י ויקרא כג ּה ַוֲהבֵּ אִשית ְקִציְרֶכם  ֹעֶמרֶאת ְקִצירָּׁ ןרֵּ  :ֶאל ַהֹכהֵּ
(d ֶכם  ִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ...  – ב ויקרא כה ן לָּׁ ת ַלה': ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ  ַשבָּׁ
(e יֶכם ִכי ָתֹבאּו ֶאל ֶאֶרץ...  – ג-ב במדבר טו א ֶנֶדר לַ  ִאֶשהַוֲעִׂשיֶתם : מֹוְשֹבתֵּ יֶכםאֹו ... ה' ְלַפלֵּ  ... ְבֹמֲעדֵּׁ
(f אִׁשית ָכל ְפִרי ָהֲאָדָמה...  :ִכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ – ב-א דברים כו רֵּׁ ְחָת מֵּׁ ַאְרְצָךֲאשֶ  ְוָלקַּ ִביא מֵּ  ... ר תָּׁ

(g יֶניָך ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות...  :ה' ֶאל ֶאֶרץ ַהְכַנֲעִני ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך – , טה שמות יג ין עֵּׁ ל ָיְדָך ּוְלִזָכרֹון בֵּׁ  :עַּ
 

 שמות פרק יב פסוק כה( פירוש משכיל לדוד לפירוש רש"י 15
וסמיך ליה  –"והוצאתי," "והצלתי," "וגאלתי," "ולקחתי"  –כלומר דהתם כתיב כמה לשונות של גאולה ... 

 ללמד דלא מקרייא גאולה שלימה אלא בביאתן לארץ."והבאתי," 
 



 שמות פרק יב פסוק כהלפירוש רש"י על מזרחי ( פירוש 61
 והלא לא נתחייבו ?מה גנות היא זו ,דאם לא כן שהברייתות הללו חלוקות בהכרח,צריך לומר, ... 

 !דיבורבמדבר, לא נעשה אלא על פי הופסח שעשו ישראל  ,במצוה זו אלא מביאתן לארץ ואילך

סוברת שנתחייבו במצוה זו אפילו במדבר, וקרא  תא של ספריישהבריאלא על כרחך לומר,  א

[ דכתב דושין לז ב( דאמר: ]"ביאהיד"והיה כי תבאו אל הארץ" מפרש לה אליבא דתנא דבי ר' ישמעאל )ק
מצוה זו  עשה –הכי נמי  ",תכנס לארץ שבשבילהעשה מצוה זו  ,לומר לך ?רחמנא גבי תפילין למה לי

 שבשבילה תכנס לארץ.
ומה שלא עשו פסח במדבר אלא בשנה שניה בלבד, אינו אלא לפי שהיו רובן ערלים, מפני שלא 

נשבה להם רוח צפונית כל ארבעים שנה שהיו במדבר, לפי שהיו נזופים בעון המרגלים, כדאיתא ביבמות 
אינן חוטאין  ," והיינו גנותן. ומכל מקום,ו)פסוק מח( "וכל ערל לא יאכל ב ,וכתיב ,)יבמות עב א( ובחגיגה

 !אותו, דהא ערל אסור באכילת הפסחבמה שלא עשו 

הואיל ונאמרו ביאות "סוברת כאידך תנא דתני דבי ר' ישמעאל:  תא של מכילתאיוהברי ב

ומה  לאחר ירושה וישיבה. –אף כל  'לאחר ירושה וישיבה,'בתורה סתם, ופרט לך הכתוב באחד מהם 
פסח במדבר בשנה השנית ופסח בגלגל בימי יהושע, קודם שנכבשה ונחלקה הארץ, לא עשו שהקריבו 

אלא על פי הדיבר, ולפיכך הותר להם לאכול הפסח אף על פי שבניהם שנולדו להם משיצאו ממצרים 
 שנינו במכילתא ומייתי לה ביבמות.ערלים היו ומלת זכריו מעכבתו מלאכול הפסח, כמו ש

תא של מכילתא, ששתיהם יתא של ספרי אינה חולקת עם הבריישהברי אי נמי, יש לומר ג

סבּורות שלא נתחייבו במדבר אלא אותו פסח שנעשה בשנה השנית ואותו שנעשה בגלגל בימי יהושע 
אינו אלא אחר ירושה  ,'ביאה'שכל מקום שנאמר  ,דאמר ,בלבד על פי הדבור, דסבירא להו כי האי תנא

יש לומר, דהיינו  ?היה להם לעשותו, מה גנות היה להםכיון שמן הדין לא  ,אם כן ,וישיבה, ודקשיא לך
  ולפיכך לא נצטוו, ואם היה זוכים ,שנשתהו ליכנס לארץ עד ארבעים שנה מפני עון המרגלים ,גנותם

 טת התוספות בפרק קמא דקדושין )קדושין לז ב(.יזהו ש .ליכנס לארץ מיד, היו מצווים מיד

 ספרי א

 מרגליםערלים/ ?ב'רק שנה  למה     בשביל שתכנסו      "?"והיה כי תבואו          מדברהתחלה: 

 מכילתא ב

 על פי הדיבור ערלים?     על פי הדיבור     למה שנה ב'?      אחר ירושה וישיבה     התחלה: 

 ותוספות מכילתאו ספרי ג

 מרגלים מה הגנות?     ור     על פי הדיבלמה שנה ב'?      אחר ירושה וישיבה     התחלה: 

 
 שמות פרק יב פסוק כהלפירוש רש"י על  ( פירוש נחלת יעקב17

... ומה שכתב המזרחי דהך דמכילתא סוברת כאידך תנא דבי רבי ישמאעל דכל ביאות שבתורה אנין 
אלא אחר ירושה וישיבה, נראה לי דאינו מוכרח, ונהי דסבירא ליה לתנא דמכילתא דלא נתחייבו במדבר, 

ה וישיבה, כמו שמצינו בחלה. והא דכתיב בכל מכל מקום נתחייבו מיד ביאתן לארץ, אף קודם ירוש
התורה "כי תבואו," ובחלה "בבאכם," כבר תירצו בברייתא והובאה פרק ב דכתוכות )דף כה(, "בבואכם" 

בביאת כולכם אמרתי, ולא בביאת מקצתכם, מה שאין כן שאר מצוות שנאמר בהן "ביאה," דנתחייבו  –
 אפילו בביאת מקצתם.

 
 שמות פרק יב פסוק כהלהירש  ן רפאל( פירוש הרב שמשו18

להשתמש בכל כוחותיו, בכל רגע  – להיות עבד ה' ,הם עבודת ה'חיי האדם כל  ,במובן רחב – העבדה
. במובן מצומצם לשאוףהמטרה הנעלה ביותר, אליה יוכל האדם  אהי –את רצון ה' לקיים מחייו, כדי 

ומכינים מחדש לשירות ה', עצמנו כל פעם  אתאנו המעשים, בהם מעמידים  ":נקראים "עבודה ,יותר
 ותפילה. נותקרבהווי אומר,  –עצמנו לשירות זה 



היה הפסח  ,ואמנםמלבד קרבן הפסח.  ",רה לא כינתה אף קרבן בשם "עבודהאולם התו
והמדינה היהודית לעבודת  ,הפעולה שסימלה את תחילת כניסתם של האדם היהודי, הבית היהודי

כאשר יימחו  '":"כי תבאו וגו ,כניסה מחודשת לעבודה זו. לכן תמידפעולה המסמלת וכן הפסח הינו ה ה'.
, בני חורין, וישובים על אדמתכם, חיזרו תמיד על שמחיםשיירי עקבות שעבוד מצרים, ואתם תהיו 

"עבודה" זו בהקפדה. העמידו את עצמכם שוב במצב שהיה בראשית הווייתכם הלאומית, בהיותכם 
 וללי חירות וקרקע; ושוב, היכנסו מחדש, כאז, לעבודת ה'.חשוכי שמחה, מש

 
ACT 2: Pesach of חזקיהו

 
 דברי הימים ב פרק ל( 19

ִם  ְיִחְזִקָּיהּו)א( ַוִיְשַלח  לָּׁ ית ה' ִבירּושָּׁ בֹוא ְלבֵּ ַתב ַעל ֶאְפַרִים ּוְמַנֶשה לָּׁ ה ְוַגם ִאְגרֹות כָּׁ ל ִויהּודָּׁ אֵּ ל ִיְׂשרָּׁ ַעל כָּׁ
ֲעׂשֹות פֶ  ה'לַּ ח לַּ ל:קֵּ ֱאֹל סַּ אֵּ ִם ַלֲעׂשֹות ַהֶפַסח  י ִיְׂשרָּׁ לָּׁ ל ִבירּושָּׁ הָּׁ ל ַהקָּׁ יו ְוכָּׁ רָּׁ ַעץ ַהֶמֶלְך ְוׂשָּׁ ִני)ב( ַוִיּוָּׁ שֵּׁ ֹחֶדׁש הַּ  :בַּ

ת ַהִהיא  עֵּ ְדׁשּו)ג( ִכי לֹא יְָּׁכלּו ַלֲעׂשֹתֹו בָּׁ ֹכֲהִנים לֹא ִהְתקַּ י ִכי הַּ דַּ )ד( ַוִייַשר  :ָלִםְוָהָעם לֹא ֶנֶאְספּו ִלירּוׁשָ  ְלמַּ
ל: הָּׁ ל ַהקָּׁ ינֵּי כָּׁ ינֵּי ַהֶמֶלְך ּוְבעֵּ ר ְבעֵּ בָּׁ בֹוא ַהדָּׁ ן לָּׁ ר ֶשַבע ְוַעד דָּׁ ל ִמְבאֵּ אֵּ ל ִיְׂשרָּׁ ר ְלַהֲעִביר קֹול ְבכָּׁ בָּׁ  )ה( ַוַיֲעִמידּו דָּׁ

ׂשּו ַככָּׁתּוי קֵּ ֱאֹלַלֲעׂשֹות ֶפַסח ַלה'  ֹרב עָּׁ ִם ִכי לֹא לָּׁ לָּׁ ל ִבירּושָּׁ אֵּ יו  ב:ִיְׂשרָּׁ רָּׁ ִאְגרֹות ִמַיד ַהֶמֶלְך ְוׂשָּׁ ִצים בָּׁ רָּׁ ְלכּו הָּׁ )ו( ַויֵּ
ל שּובּו ֶאל ה'  אֵּ י ִיְׂשרָּׁ אֹמר ְבנֵּ ה ּוְכִמְצַות ַהֶמֶלְך לֵּ ל ִויהּודָּׁ אֵּ ל ִיְׂשרָּׁ ל ְויָֹּׁשב ֶאל י קֵּ ֱאֹלְבכָּׁ אֵּ ק ְוִיְׂשרָּׁ ם ִיְצחָּׁ הָּׁ ַאְברָּׁ

י ֶכם ִמַכף ַמְלכֵּ ה ַהִנְשֶאֶרת לָּׁ יטָּׁ ִעיר ְבֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּוְמַנֶשה ְוַעד  ַאשּור: ַהְפלֵּ ִעיר לָּׁ ִצים ֹעְבִרים מֵּ רָּׁ )י( ַוִיְהיּו הָּׁ
ְלִעִגים ָבםְזֻבלּון  יֶהם ּומַּ ְׂשִחיִקים ֲעלֵּׁ ִם: :וִַּּיְהיּו מַּ לָּׁ ֹבאּו ִלירּושָּׁ ר ּוְמַנֶשה ּוִמְזֻבלּון ִנְכְנעּו ַויָּׁ שֵּ אָּׁ  )יא( ַאְך ֲאנִָּׁשים מֵּ

ִנייג( )...  שֵּׁ ֹחֶדׁש הַּ ּצֹות בַּ ּמַּ ג הַּ ֲעׂשֹות ֶאת חַּ ם ָרב לַּ ִם עַּ ָאְספּו ְירּוָׁשלַּ )טו( ַוִיְשֲחטּו ַהֶפַסח  ָקָהל ָלֹרב ְמֹאד: וַּּיֵּׁ
ִני  ר ַלֹחֶדש ַהשֵּ ׂשָּׁ ה עָּׁ עָּׁ ית ה'ְבַאְרבָּׁ ְדׁשּו וַָּּיִביאּו ֹעלֹות בֵּׁ ְלִוִּים ִנְכְלמּו וִַּּיְתקַּ ֹכֲהִנים ְוהַּ )טז( ַוַיַעְמדּו ַעל  :ְוהַּ

ם ִמַיד ַהְלִוִים: ֱאֹלִהים ַהֹכֲהִנים ֹזְרִקים ֶאת ַהדָּׁ ם ְכתֹוַרת ֹמֶשה ִאיש הָּׁ טָּׁ ם ְכִמְשפָּׁ ְמדָּׁ ָקָהל ֲאֶׁשר )יז(  עָּׁ ת בַּ בַּ ִכי רַּ
ָדׁשּו הֹור ְלַהְקִדיש ַלה' לֹא ִהְתקַּ ִחים ְלֹכל לֹא טָּׁ ת )יח(  :ְוַהְלִוִים ַעל ְשִחיַטת ַהְפסָּׁ בַּ ְרִבית ָהָעם רַּ ִכי מַּ

ֶשה ִיָששָכר ּוְזֻבלּון לֹא ִהֶטָהרּו ִים ּוְמנַּ ֶאְפרַּ יֶהם  מֵּׁ ל ְיִחְזִקיָּׁהּו ֲעלֵּ ְכלּו ֶאת ַהֶפַסח ְבלֹא ַככָּׁתּוב ִכי ִהְתַפלֵּ ִכי אָּׁ
ר ְבַעד: אֹמר ה' ַהּטֹוב ְיַכפֵּ ל ַהִנְמ  לֵּ אֵּ י ִיְׂשרָּׁ ַלִם ֶאת ַחג ַהַמּצֹות ִשְבַעת יִָּׁמים )כא( ַוַיֲעׂשּו ְבנֵּ ְצִאים ִבירּושָּׁ

י  ה ּוְמַהְלִלים ַלה' יֹום ְביֹום ַהְלִוִים ְוַהֹכֲהִנים ִבְכלֵּ ה ְגדֹולָּׁ ִם  ֹעז ַלה':ְבִׂשְמחָּׁ לָּׁ ה ִבירּושָּׁ ה ְגדֹולָּׁ ִכי )כו( ַוְתִהי ִׂשְמחָּׁ
 ֹ ל ל י ְׁשֹלֹמה ֶבן ָדִויד ֶמֶלְך ִיְׂשָראֵּׁ  :א ָכזֹאת ִבירּוָׁשָלִםִמימֵּׁ

 
 כופסוק  רש"י דברי הימים ב פרק ל( 20

אבל עתה שכל ימי אחז ומלכי ...  – כי מימי שלמה בן דוד מלך ישראל לא היתה כזאת בירושלים
ולפי שהיה  .שמחו שמחה גדולה ,ועתה הורשו לעלות לירושלים ,יהודה הרשעים לא עלו לרגל לירושלים

הוקטן בעיניהם ז' ימים דחג המצות והוסיפו עוד ז' ימים כדי  ,ושלים עד עתהכמה שנים שלא עלו ליר
 לשמוח בהם ושמחו שמחה גדולה:

 
ACT 3: Pesach of יאשיהו 
 

 דברי הימים ב פרק לה( 22
ה')א(  ח לַּ ִם ֶפסַּ ׂש יֹאִׁשָּיהּו ִבירּוָׁשלַּ עַּ ה  וַּּיַּ עָּׁ ַוִיְשֲחטּו ַהֶפַסח ְבַאְרבָּׁ

ר  ׂשָּׁ ֹחֶדׁש ָהִר עָּׁ ְדׁשּו)ו(  :אׁשֹוןלַּ ח ְוִהְתקַּ ָפסַּ ֲחטּו הַּ ִכינּו  ְוׁשַּ ְוהָּׁ
יֶכם ַלֲעׂש ח)יא(  ֹות ִכְדַבר ה' ְבַיד ֹמֶשה:ַלֲאחֵּ ָפסַּ ַוִיְזְרקּו  וִַּּיְׁשֲחטּו הַּ

ם ְוַהְלִוִים ַמְפִשיִטים: דָּׁ ל  ַהֹכֲהִנים ִמיָּׁ אֵּ )יז( ַוַיֲעׂשּו ְבנֵּי ִיְׂשרָּׁ
ת ַהִהיא ְוֶאת ַחג ַהַמּצֹות ִשְבַעת יִָּׁמים:ַהִנְמְצִאים ֶאת ַהֶפסַ  עֵּ  ח בָּׁ

ל  אֵּ ֹמהּו ְבִיְׂשרָּׁ ה ֶפַסח כָּׁ ָנִביא)יח( ְולֹא ַנֲעׂשָּׁ ל הַּ י ְׁשמּואֵּׁ ל  ִמימֵּׁ ְוכָּׁ
ה יֹאִשיָּׁהּו ְוַהֹכֲהִנים ְוַהְלִוִים  ׂשָּׁ ׂשּו ַכֶפַסח ֲאֶשר עָּׁ ל לֹא עָּׁ אֵּ י ִיְׂשרָּׁ ַמְלכֵּ

אֵּ  ה ְוִיְׂשרָּׁ ל ְיהּודָּׁ ִם:ל ַהִנמְ ְוכָּׁ לָּׁ י ְירּושָּׁ א ְויֹוְשבֵּ ה )יט(  צָּׁ ִבְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשרֵּׁ
ֶזה ח הַּ ֶפסַּ ֲעָׂשה הַּ ְלכּות יֹאִׁשָּיהּו נַּ  :ָׁשָנה ְלמַּ

 מלכים ב פרק כג( 21
ם  עָּׁ ל הָּׁ )כא( ַוְיַצו ַהֶמֶלְך ֶאת כָּׁ

אֹמר ֲעׂשּו ֶפַסח  יֶכם קֵּ ֱאֹל לה'לֵּ
ֶפר ַהְבִרית ַהֶזה: ב( )כ ַככָּׁתּוב ַעל סֵּ

י  ֶזה ִמימֵּׁ ח הַּ ֶפסַּ ֲעָׂשה כַּ ִכי לֹא נַּ
ל  ֹשְפִטים ֲאֶׁשר ָׁשְפטּו ֶאת ִיְׂשָראֵּׁ הַּ

י  ְלכֵּׁ ל ּומַּ י ִיְׂשָראֵּׁ ְלכֵּׁ י מַּ ְוֹכל ְימֵּׁ
ִכי ִאם ִבְׁשֹמֶנה )כג(  ְיהּוָדה:

ֲעָׂשה  ֶּמֶלְך יֹאִׁשָּיהּו נַּ ה ָׁשָנה לַּ ֶעְׂשרֵּׁ
ֶזה לַּ  ח הַּ ֶפסַּ :ִבירּוָׁשָלִם ה'הַּ



 רש"י מלכים ב פרק כג( 23
 בכל פסח כמו שנתקבצו בזה: לא נתקבצו רוב עם – לא נעשה כפסח הזה)כב( 

 החזיר ישראל למוטב לפי שאף שמואל ,ח(ב לה י)בדברי הימים  כתוב .מימי שמואל – מימי השופטים
משמלכו מלכי ישראל ומלכי  אבל ם,כפסח הזה לה' בירושלי הלא נעש בר אחר,ד .המצפתה וקבצם

והיו הולכים לעגל  ,לפי שנחלקה המלכות לשנים מירבעם ,לא עשו פסח כל ישראל בירושלים ,הודהי
ובאו כולם  ,ומלך עליהם יאשיהו ,והחזירם ירמיהו ,שגלו עשרת השבטים ,עד עכשיו שבבית אל ובדן

 לירושלים:
 

 רד"ק מלכים ב פרק כג( 24
וינהו כל בית " ,וכן אמר בשמואל .לעבוד את ה' בלב אחדשהיו כל ישראל  ,"כי לא נעשה כפסח הזה"... 

וגם  ."ואת העשתרות ויעבדו את השם לבדו ויסירו בני ישראל את הבעלים" ,ואמר ,"ישראל אחרי ה'
שולח  השהיו מלעיבים ברצים שהיאלא  ,ולא עוד .רבים מישראל שלא היו שם ,פסח שעשה חזקיהו

 ואכלו את הפסח בטומאה: איםרבים היו טמ ,ואף אותם שהיו בירושלים .חזקיהו
 

 כב-פסוקים כא מלבי"ם מלכים ב פרק כג( 25
שגם פסח מצרים היה עיקר ענינו צוה שיעשו הפסח, אחר שבער את הבמות והגלולים,  – ויצו המלך

הן נזבח את תועבת מצרים " ,)שמות ח, כב( ו שכתבדים למזל טלה, כמשהיו עוב ,לבטל תועבת מצרים
 "ו.לעיניהם ולא יסקלונ

 
 רש"י דברי הימים ב פרק לה( 26

מיום  ,"כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים")במלכים ב' כ"ג( כתיב  –ולא נעשה פסח כמוהו )יח( 
שכל  ,וישליטו עליהם מלך לבדם ,שסרו עשרת שבטים מעל מלכי יהודה ,שנחלקו ישראל לשתי ממלכות

ואלו לשם עבודת כוכבים  ,פסח לשם ה' בירושלים הימים שהיו לשני גוים היו שבט יהודה ובנימין עושים
להם לכל  השנחלקו ישראל לשתי משפחות ולא הי ,ודבר זה לא אירע כל ימי השופטים .בבית אל ובדן

ה' עם  הוהי" ,ללכת בדרך ה' כמפורש בשופטיםואותו השופט היה מכריחם , ק שופט א'דור ודור ר
 .ועושים פסח לשם ה' הוכל י' השבטים היו הולכים לשיל ,כל ימי השופט "מיד אוביהם םהשופט והושיע

שכבר פסק  ,אבל בימי יאשיהו .יחד עושים פסחוכפסח הזה לא נעשה כל ימי מלכי ישראל ויהודה 
 ,מלכות י' השבטים ומשהחזיר ירמיה י' השבטים לא המליכו עליהם עוד מלך אלא יאשיהו מלך עליהם

ופתרון זה מטעה  ."לא נעשה כפסח הזה לה' בירושלים"וזהו  .ועשו כולם פסח יחד לשם שמים בירושלים
היאך יכול  ,נהי נמי דהחזיר ירמיה עשרת שבטים ויאשיהו מלך עליהם בירושלים ,ולא נראה לי .אותי מאד

שהיו ישראל שרוין  ,ובימי דוד ושלמה ,ובימי שמואל הרואה ,להיות שלא עשו כפסח הזה כל ימי השופטים
וכך פתר  ,כך פתרונו ,אך ?והיה לבם לשמים ,ולא היה להם אלא מלך אחד ,שקטיםעל אדמתם שלוים ו

שיתן המלך והשרים בהמות לפסחים  – "ולא נעשה פסח כמוהו מעולם" ,לי רבי אליעזר ב"ר משלם זצ"ל
 די ספוקם ובקר לשלמי חגיגה וצוה ללוים להכין להם ולשלוח לכל איש ואיש לפי אכלו:

 
ACT 4: Pesach of עזרא 

 עזרא פרק ו( 27
ִראשֹון: ר ַלֹחֶדש הָּׁ ׂשָּׁ ה עָּׁ עָּׁ ַסח ְבַאְרבָּׁ ה ֶאת ַהפָּׁ ְלִוִּים ְכֶאָחד )כ(  )יט( ַוַיֲעׂשּו ְבנֵּי ַהגֹולָּׁ ֹכֲהִנים ְוהַּ ֲהרּו הַּ ִכי ִהטַּ

ֶהם: ֻכָּלם ְטהֹוִרים יֶהם ַהֹכֲהִנים ְולָּׁ ה ְוַלֲאחֵּ ל ְבנֵּי ַהגֹולָּׁ ִבים  ַוִיְשֲחטּו ַהֶפַסח ְלכָּׁ ל ַהשָּׁ אֵּ )כא( ַויֹאְכלּו ְבנֵּי ִיְׂשרָּׁ
ל: אֵּ י ִיְׂשרָּׁ ֶהם ִלְדֹרש ַלה' ֱאֹלהֵּ ֶרץ ֲאלֵּ אָּׁ ל ִמֻּטְמַאת גֹויֵּ הָּׁ ה ְוֹכל ַהִנְבדָּׁ ַהגֹולָּׁ )כב( ַוַיֲעׂשּו ַחג ַמּצֹות ִשְבַעת יִָּׁמים  מֵּ

ה  יֶהם ְבִׂשְמחָּׁ שּור ֲעלֵּׁ ב ֶמֶלְך אַּ ב לֵּׁ סֵּׁ ית ִכי ִׂשְּמָחם ה' ְוהֵּׁ יֶהם ִבְמֶלאֶכת בֵּׁ ק ְידֵּׁ זֵּׁ י ִיְׂשָראֵּׁ ְלחַּ  ל.ָהֱאֹלִהים ֱאֹלהֵּׁ
 

 מלבי"ם עזרא פרק ו( 28
 (זטפסוק  ל)פרק  ברי הימים ב'בד ם כןג ו שכתבכמ ,הלוים ל ידישחיטת הפסחים היה ע – בני הגולה

שהם זריזין,  ,שהקדימו פסחי ישראל קודם פסחי הכהנים ,, וספר בשבחן(אי ,י ,ופסוקים לה פרק )ושם 
 ופסחי הכהנים קודם לשל עצמם:


