
  ויקח יעקב אבן

 חג הפסח

 

 בסידורים שלנו בתפילת מוסף של חג אנו מוצאים :

 את יום חג המצות הזה, זמן חרותנו מקרא קודשבפסח:  

, ועוד מוסיף רמז "חג המצות"ו "פסח"חג בשני שמות : האת אותו  המכנה
אנחנו מוצאים את אותו החג מכונה לעתים בנוסף . לכינוי נוסף "חג החירות"

 ."חג האביב"גם 

חג  –יש מספר שמות, שבועות נקרא עצרת, סוכות אחרים גם למועדים 
יום הדין,  –יום תרועה, יום כיפור  –האסיף )ו"חג" סתם(, ראש השנה 

 .חג הפסחשל תמקד בשמות נכאן חגי תשרי.  –ושלושת האחרונים 

 

 תעשה לכם מצותהחג 

 :" חג המצות"לבין  "פסחחג ה"בתורה יש הבחנה חדה בין 

ֹחֶדשׁ  ר לַּ ָעה ָעש ָ ב ָ רְּ אַּ ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ב ְּ ִים ב ַּ ב ָ רְּ ין ָהעַּ ֵּ ח – ב  סַּ ֶ  .ה'ל פ 
ֹות ל צ  ַּ מ  ג הַּ ה חַּ ז ֶ ֹחֶדׁש הַּ ר יֹום לַּ ה ָעש ָ ָ ֲחִמׁש  ֹות ה', ו בַּ צ  ת ָיִמים מַּ עַּ בְּ ׁשִ

לו   ֹאכֵּ  ו'-ויקרא כ"ג ה'     ת 

ר יֹום ָעה ָעש ָ ב ָ רְּ אַּ ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ב ְּ ֹחֶדשׁ  ו בַּ ח לה - לַּ סַּ ֶ ר '. פ  ה ָעש ָ ָ ֲחִמׁש  ו בַּ
ה ז ֶ ֹחֶדׁש הַּ ל, ָחג יֹום לַּ ָאכֵּ ֹות יֵּ צ  ת ָיִמים מַּ עַּ בְּ  י"ז-במדבר כ"ח ט"ז.  ׁשִ

)מבין הערביים של יום  "פסח" הינו כינוי לליל הסדר בלבדאנחנו רואים ש
, כולל יום מועדהקרבת קרבן הפסח. שאר ימי ה זמן ,הארבעה עשר לניסן(

העיקרית על שם המצווה  "חג המצות"הראשון של החג מהבוקר, נקראו 
 לאכול מצות ולא חמץ. –שלהם 

לא ה? למחרת אחד בלילה בלבד ואחד מהבוקר ,האם ייתכן שישנם שני חגים
 עם צאת הכוכבים! סופםעם שקיעה ו תחילתם ישראל כל מועדי

 



יש מצווה "חג הפסח" הינו כינוי לזמן אכילת קרבן הפסח, ולגבי קרבן זה 
 :ממחרת  בוקר" להיות מתאים בחג הפסחהכינוי "מ תמונעה מיוחדת

לֹא ד וְּ ו  עַּ נ  ֶ ֶֹקר תֹוִתירו  ִממ  ד, ב  ו  עַּ נ  ֶ ָֹתר ִממ  נ  הַּ ֹרפו   וְּ ש ְּ ׁש ת ִ אֵּ ֶֹקר ב ָ     .ב 
 'חשמות י"ב 

יש צורך בשם ניסן אינו זמן אכילת קרבן הפסח, ובבוקר החמישה עשר אם כן 
. ואם כי חייבים לאכול את קרבן המתחיל בבוקר של ט"ו ניסן ועדמאחר ל

 : מצות להפסח ע

לו  ֶאת ָאכְּ ה וְּ ז ֶ ָלה הַּ יְּ ל ַּ ר ב ַּ ש ָ ב ָ ִלי הַּ ֹות צְּ צ  ׁש ו מַּ  שמות י"ב י' אֵּ

 אכילת מצות מאפיינת את כל השבוע

ֹות  צ  ת ָיִמים מַּ עַּ בְּ לו  ׁשִ ֹאכֵּ  ט"ו שמות י"ב ת 

 לשאר במועד.ביותר מתאים הוא שם "חג המצות" ולכן השם 

 : לדוגמהזאת. ההבחנה הבכל התורה קיימת הקפדה על 

ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ר יֹום לַּ ה ָעש ָ ָ ֲחִמׁש  ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון, ב ַּ ס ב ַּ סֵּ מְּ עְּ רַּ עו  מֵּ סְּ י ִ , וַּ
י נֵּ או  בְּ ח ָיצְּ סַּ ֶ פ  ת הַּ ֳחרַּ ָ ל ִממ  ָראֵּ ָיד ָרָמה ִיש ְּ  במדבר ל"ג ג'   ב ְּ

 "ממחרת הפסח"!יום ט"ו בניסן נחשב כאן מפורש ש

י נֵּ ו  בְּ ֲעש  יַּ ל ֶאת וְּ ָראֵּ ח ִיש ְּ סַּ ָ פ  מֹוֲעדוֹ  הַּ ר. ב ְּ ָעה ָעש ָ ב ָ רְּ אַּ ין  ב ְּ ֵּ ה ב  ז ֶ ֹחֶדׁש הַּ יֹום ב ַּ
ִים ב ַּ רְּ ו  ֹאתוֹ  ָהעַּ ֲעש  ַּ ֹמֲעדוֹ  ת  ו  ֶאת ... ,ב ְּ ֲעש  י ַּ ח וַּ סַּ ֶ פ  ִראׁשוֹ  הַּ ר ב ָ ָעה ָעש ָ ב ָ רְּ אַּ ן ב ְּ

ִים ב ַּ רְּ ין ָהעַּ ֵּ ֹחֶדׁש ב  ר ִסיָני יֹום לַּ ב ַּ ִמדְּ  ה'-ב' 'טבמדבר    ב ְּ

ולא בניסן ארבעה עשר ההלילה של  ו"פסח" הינמועד של שוב מפורש שה
 שבוע המתחיל בחמישה עשר!ה

 זאת: כל זמן בית ראשון קיימת הקפדה על הבחנהב כמו כן

לֹֹמה ֹעלֹות ח  'לה ָאז ֶהֱעָלה ׁשְּ ב ַּ ל ִמזְּ נֵּי ה'עַּ ָנה ִלפְּ ר ב ָ ר. ָהאו ָלם ֲאׁשֶ בַּ  ו ִבדְּ
לֹוׁש  ֹוֲעדֹות ׁשָ מ  לַּ ים וְּ ֶלֳחָדׁשִ תֹות וְּ ב ָ ַּ ׁש  ה לַּ ת ֹמׁשֶ וַּ ִמצְּ ֲעלֹות כ ְּ הַּ יֹום לְּ יֹום ב ְּ

ָנה ָ ׁש  ַּ ָעִמים ב  ְּ ֹות - פ  כ  ֻ ס  ג הַּ חַּ ֻבעֹות ו בְּ ָ ׁש  ג הַּ חַּ ֹות ו בְּ צ  ַּ מ  ג הַּ חַּ     .ב ְּ
 ח' י"גדברי הימים ב' 

ל ֹון כ ָ כ  ת ִ ת י וַּ ח  ה'ֲעבֹודַּ ב ַּ ל ִמזְּ ֲעלֹות ֹעלֹות עַּ הַּ ח וְּ סַּ ֶ פ  ֹות הַּ ֲעש  הו א לַּ י ֹום הַּ ַּ ב 
הו  ה'  י ָ ֶלךְּ ֹיאׁשִ ֶ מ  ת הַּ וַּ ִמצְּ י. כ ְּ נֵּ ו  בְּ ֲעש  י ַּ ִאים ֶאת וַּ צְּ מְּ נ ִ ל הַּ ָראֵּ ת  ִיש ְּ עֵּ ח ב ָ סַּ ֶ פ  הַּ

ֶאת ִהיא, וְּ ֹות הַּ צ  ַּ מ  ג הַּ ת ָיִמים חַּ עַּ בְּ  י"ז-ימים ב' ל"ה ט"זדברי ה  .ׁשִ

 



 

לא הבחינו בין פסח לבין חג המצות, על נביאים ה תקופתבסוף יש הטוענים ש

 : סמך הכתוב ביחזקאל

ח סַּ ָ פ  ֶיה ָלֶכם הַּ ֹחֶדׁש ִיהְּ ר יֹום לַּ ָעה ָעש ָ ב ָ רְּ אַּ ִראׁשֹון ב ְּ ֻבעֹות ָיִמים  ָחג, ב ָ ׁשְּ
ל ָאכֵּ ֹות יֵּ צ   איחזקאל מ"ה כ"      .מַּ

אבל יש (. או "שבוע ימים" ימים" תהשבועות, אלא ל"שבע)אין הכוונה לחג 
המדבר  ,לטעמי המקרא המפרידים בין החלק הראשון של הפסוקלשים לב 
המדבר על שבעה ימי "חג" בו אוכלים מצות. בעצם  ,לבין חלקו שני ,על הפסח

 : פרשת פנחסמצטט בקיצור מרק הנביא 

ר  ָעה ָעש ָ ב ָ רְּ אַּ ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ב ְּ ֹחֶדשׁ  יֹוםו בַּ ח לה - לַּ סַּ ֶ ר '. פ  ה ָעש ָ ָ ֲחִמׁש  ו בַּ
ה ז ֶ ֹחֶדׁש הַּ ל, ָחג יֹום לַּ ָאכֵּ ֹות יֵּ צ  ת ָיִמים מַּ עַּ בְּ  י"ז-במדבר כ"ח ט"ז.  ׁשִ

 בשם "פסח". שבעת ימי המועד ואין לראות כאן כינוי 

 :שם "חג המצות" ימי בית שני הקפידו על התחילת גם ב

ת עַּ בְּ ֹות ׁשִ צ  ג מַּ ו  חַּ ֲעש  י ַּ ָחה וַּ מְּ ש ִ ָחם  ,ָיִמים ב ְּ ְּ מ  י ש ִ ב ֶמֶלךְּ  ה'כ ִ ב לֵּ סֵּ הֵּ וְּ
יֶהם  ו ר ֲעלֵּ ׁש   עזרא ו' כ"ב    אַּ

"חג  החג שאנו קוראים לו "פסח" היבכל תקופת התנ"ך שמו של הלסיכום, 
 הפסח" הוא כינוי לליל הסדר בלבד.חג המצות", ואילו "

 

 פסחזבח חג ה

. רש"י מפרש את האלה הפסוקיםכל  הבנתלנוספת אפשרות גם וישנה 
 הפסוק מספר ויקרא כך:

 רש"י על ויקרא כ"ג ה' .הקרבת קרבן ששמו פסח -' פסח לה

שם של חג, אלא מדובר רק על הקרבת הקרבן. וכך אינו כלל "פסח" כלומר 
ומהנביא יחזקאל. ואם כן אין  מספר במדבראפשר לקרוא גם את הפסוקים 

 שם "חג המצות"!כלל חג בשם "פסח" אלא רק חג ב

 הבינו את הדברים כך! האמוראיםגם 

 ,אסור לו לאדם שיאמר בשר זה לפסח הוא: אמר רב יהודה אמר רב
 פסחים נ"ג.   .מפני שנראה כמקדיש בהמתו ואוכל קדשים בחוץ



אכילה בחג המצות, אסור לו בשר מסויים ליחד ירוצה לכלומר, אם מישהו 
הוא שם של קרבן ולא כינוי לחג המצות, כי "פסח" "פסח", לומר שהינו בשביל 

 חל איסור על אכילת קרבן הפסח לאחר חורבן הבית.ו

 :הפסח"חג אפשר להקשות שיש פסוק בו כתוב במפורש "

לֹא ח וְּ סַּ ָ פ  ג הַּ ח חַּ ֶֹקר ֶזבַּ ב   שמות ל"ד כ"ה ָיִלין לַּ

פי שאפשר "קרבן" )כמו המילה "חגיגה"(, ככאן פירושו אבל המילה "חג" 
 : באופן ברור גם בפסוקים אחריםלראות 

לֹא ֶלב וְּ ד ָיִלין חֵּ י עַּ ג ִ ֶֹקר חַּ  שמות כ"ג י"ח    ב 

ל ִריִתי ֶפֶרׁש עַּ זֵּ יֶכם וְּ ֵּ ג  ֶרׁש חַּ ֶ יֶכם, פ  נֵּ ְּ  מלאכי ב' ג'   פ 

רו   ֲעֹבִתים ִאסְּ ג ב ַּ נֹות חַּ רְּ ד קַּ חַּ  עַּ ֵּ ב  זְּ ִ מ   תהילים קי"ח כ"ז  הַּ

כינוי לקרבן בלבד,  האו שהמילה "פסח" הינ .שתי אפשרויותלפנינו יש אם כן 
 . ותו קרבןו של אלכנות בה גם את זמן הקרבתאו שאפשר 

 המועד. שבעת ימיכינוי ל "פסח"תנ"ך אין כל הבכל מקרה ב

 : דורשת את השםבעצמה כמובן התורה ? "פסח"הקרבן נקרא למה ו

ם שָׁ  ֶ ת  ר אַּ ים ֲאׁשֶ ת ִ ב ָ ל הַּ ֹאת עַּ ם ָלֶכם לְּ ד ָ ָהָיה הַּ ם וְּ ד ָ ָרִאיִתי ֶאת הַּ ם, וְּ
ֶכם י ֲעלֵּ ת ִ חְּ  שמות י"ב י"ג ו ָפסַּ

ח ם ֶזבַּ ֶ ת  רְּ ֲאמַּ ח הו א לה וַּ סַּ ֶ ל'פ  ח עַּ סַּ ָ ר פ  י , ֲאׁשֶ נֵּ י בְּ ֵּ ת  ִים ב ָ רַּ ִמצְּ ל ב ְּ ָראֵּ  ִיש ְּ
 כ"זשמות י"ב 

מופיע  פסחשורש למרות שהלא ברור מובן המילה כאן. הבעיה היא ש
 הפסח.  קרבןמתוכן מדובר ב בכחמישיםשבעים פעם בתנ"ך, כ

 מספק פירוש : תרגום אונקלוס

  אונקלוס שם   ואחזי בדמא ואחוס עליכון

רבינו סעדיה גאון גם וכך מתרגם  .עליכם אחוסכלומר, וראיתי את הדם ו
 "וארחם עליהם". -ערבית ל

 עליהם. או לרחם היא לחוס  "לפסוח על בני ישראל"כוונת  ,כלומר

  



 : פירוש נוסף המוכר לנו יותרמוסיף ביא אפשרות זאת, אבל מרש"י גם 

ואני אומר  (.א"ישעיהו ל) פסוח והמליט ודומה לו "וחמלתי – "ופסחתי
מבתי ישראל  המדלג הי – ופסחתי .וקפיצהלוג ילשון ד "פסיחה"כל 

" פוסחים על שתי הסעיפים"ים זה בתוך זה וכן ילבתי מצרים שהיו שרו
וכן פסוח והמליט , סחים הולכים כקופציםיוכן כל הפח( "י 'אלכים )מ

 רש"י שם        .מדלגו וממלטו מבין המומתים

שרש"י מייחס את פירוש זה לעצמו.  אפשר להביןמהלשון "ואני אומר" 
 .passoverרגום לאנגלית יוכן הת גם מפרשים אחריםהלכו  בעקבותיו

 

 פסח דורות

 ? דווקא  "פסח"-התחילו לקרוא לכל חג המצות ולמה מתי  אז

 שבמשך כל תקופת בית שני עדיין הבחינו בין פסח ולחג המצות. וכיחתחילה נ

קראו לשבעה שיבת ציון  קופתעזרא( שבתכבר ראינו לעיל )מהפסוק מספר 
   חג המצות. –ימי המועד 

 : מופיע בחודש ניסןבה  מגילת תעניתמתקופת החשמונאים יש לנו את 

 מגילת תענית  מן תמניה ביה ועד סוף מועדא איתקין חגא

של ניצחון פירוש חז"ל  לזכרכלומר, מח' בניסן ועד סוף חג המצות התקינו חג )
אם השם  עד סוף המועד. על פירוש הצדוקים(השבת" הביטוי "ממחרת 

 בוודאי היה אומר "עד סוף פסחא". המנסח, היה נפוץ בימי "פסח"

יוסף בן מתתיהו בספרו מלחמות היהודים מתאר וכך גם בשנת חורבן הבית. 
 הקיסר טיטוס : ידיבלפני כיבוש ירושלים את העליה לרגל 

 עהושב יםהמלחמה היה תשעומספר השבויים אשר נתפשו בכל עת 
אלפים, ומספר המתים בכל עת המצור היה מאה ועשרה רבוא. רובם 

כי מכל העברים נאספו אל ירושלים , יהודים אך לא ילידי ירושלים
החג והנה הגיע  … ם סגרה עליהם המלחמה.ולמועד חג המצות ופתא

הנקרא "פסחא" אשר בו מקריבים היהודים זבחים מתשע שעות עד 
 מלחמות היהודים, ספר ו' פרק ט' סעיף ג'  …שרה שעות אחת ע

שרדו ארמית ובנכתבו במקור ש) יםהביטויהבחנה בין ושוב רואים אנחנו 
 לעברית( "חג המצות" ו"פסח". מורגוליוונית וכאן ת םורגיתב
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"פסח" מילה ה ופעותהרוב בו ,כלללא מופיע הביטוי "חג המצות" במשנה 
חמץ שעבר עליו "אחר הפסח", ו"כמו מספר ביטויים ש ואולם יקרבן. הכוונה ל
ליל הסדר אלא אחרי שבעת ימי שהכוונה אינה אחרי לגביהם ברור ש" הפסח
 !החג

ל, ָאסו ר  ָראֵּ ל ִיש ְּ ׁשֶ ֲהָנָאה. וְּ ר ב ַּ ָ ח, ֻמת  סַּ ֶ פ  ר ָעָליו הַּ ָעבַּ ִרי ׁשֶ ל ָנכְּ ץ ׁשֶ ָחמֵּ
ֹאר:  ָך ש ְּ ָרֶאה לְּ ר לֹא יֵּ ֱֶאמַּ נ  ֲהָנָאה. ׁשֶ  ב ַּ

צֹו, נָ  ל ֲחמֵּ ל עַּ ָראֵּ ָוה ֶאת ִיש ְּ ִהלְּ ִרי ׁשֶ חכְּ סַּ ֶ פ  ר הַּ חַּ ל  אַּ ָראֵּ ִיש ְּ ֲהָנָאה. וְּ ר ב ַּ ָ ֻמת 
ִרי כְּ ָ נ  ָוה ֶאת הַּ ִהלְּ צֹו,  ׁשֶ ל ֲחמֵּ חעַּ סַּ ֶ פ  ר הַּ חַּ ֲהָנָאה.  אַּ   ָאסו ר ב ַּ

 ג'-משנה פסחים פרק ב' משניות ב'

ח סַּ ֶ פ  ד הַּ ל עַּ יִני אֹוכֵּ ה אֵּ ת ְּ עֹוש ָ אַּ ח, ׁשֶ סַּ ֶ פ  ד הַּ ה עַּ ֶ ס  ַּ כ  יִני ִמתְּ ה אֵּ ת ְּ עֹוש ָ אַּ , ׁשֶ
ֹות  ס  ַּ כ  ִהתְּ ר ֶלֱאֹכל ו לְּ ָ ח, ֻמת  סַּ ֶ פ  נֵּי הַּ ָתה ִלפְּ סַּ ָעש ְּ ֶ פ  ר הַּ חַּ  .... חאַּ

י  נֵּ ָכה ִלפְּ ד ֶהָחג, ָהלְּ ית ָאִביךְּ עַּ בֵּ ִכי לְּ לְּ ֵּ ח ִאם ת  סַּ ֶ פ  ד הַּ ת ְּ ֶנֱהנֵּית ִלי עַּ אַּ ׁשֶ
ח.  סַּ ֶ פ  ד הַּ ֲהָנָאתֹו עַּ ח, ֲאסו ָרה בַּ סַּ ֶ פ  חהַּ סַּ ֶ פ  ר הַּ חַּ ָברֹו.אַּ ל ד ְּ חֵּ לֹא יַּ   , ב ְּ

  ט'-'ח יותמשנ  'פרק ז משנה נדרים
י ׁשֹוֲאִלין יָמתַּ ד אֵּ ִמים עַּ ׁשָ ג ְּ ֲעֹבר  ?ֶאת הַּ י ַּ ד ׁשֶ ר, עַּ הו ָדה אֹומֵּ י יְּ ב ִ חרַּ סַּ ָ פ  . הַּ

א ִניָסן צֵּ י ֵּ ד ׁשֶ ר, עַּ ִאיר אֹומֵּ י מֵּ ב ִ   פרק א משנה ב משנה תענית  רַּ

, ואם ראשון של פסח"יום טוב המופיע הביטוי "במשנה כמו כן במקום אחד 
 פסח ושביעי של פסח.אומרים "ראשון של פסח" סימן שיש גם חול המועד של 

ר הו ָדה אֹומֵּ י יְּ ב ִ ֲחרֹון  :רַּ ג, ָהאַּ ל חַּ ֲחרֹון ׁשֶ יֹום טֹוב ָהאַּ ָבה ב ְּ ֵּ ת  נֵּי הַּ ר ִלפְּ ָהעֹובֵּ
יֹום טֹוב הָ  יר. ב ְּ כ ִ זְּ ינֹו מַּ יר ָהִראׁשֹון אֵּ כ ִ זְּ חמַּ סַּ ֶ ל פ  יר ִראׁשֹון ׁשֶ כ ִ זְּ , ָהִראׁשֹון מַּ

יר. כ ִ זְּ ינֹו מַּ ֲחרֹון אֵּ  פרק א משנה ב משנה תענית     ָהאַּ

 וברור שמדובר כאן בתפילת שחרית ולא בליל הסדר! 

שלושה דורות  דהיינוכל המשניות האלה מיוחסים לתנאים בדור הרביעי, 
 אחרי חורבן הבית.

 : כן מופיע הביטוי "חג המצות"דווקא  בגמרא

דתניא אחד הנודר ואחד המקדיש ואחד המעריך כיון שעברו עליו ג' 
 חג המצותר''ש אומר ג' רגלים כסדרן ו .רגלים עובר בבל תאחר

  '.ד ראש השנה   .תחילה
  :ג"י פסחים מפני חמץ שבה  חג המצותדתניא אין מביאין תודה ב

  ?חג המצותאלא למאי הלכתא כתביה רחמנא לחג הסוכות לאקושיה ל
  ':ד ראש השנה    . טעון לינה אף חג הסוכות טעון לינה חג המצותמה 
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 : פעם אחת )יומי דפסחא( מופיע פסחגם הביטוי ימי האבל 

אמר לן פוקו  פסחארבא כי הוינן בי רב נחמן כי הוו נפקי שבעה יומי ד
 פסחים ל.       וזבינו חמירא דבני חילא

 כמה פעמים:והביטוי שביעי של פסח 

 קב:פסחים   עסקינן שביעי של פסחאמרי מדלא אמר זמן מכלל דב

שביעי של אמר ר' יוחנן אומרים זמן בשמיני של חג ואין אומרים זמן ב
 סוכה מז.         פסח

 סדר ר' עמרם גאון :. בפסחחג נקרא כמעט תמיד אצל הגאונים ה

 קדש לי כל בכורביום שלישי של פסח שהוא חולו של מועד קורין 
 ... בשביעי של פסח מתפלל כתפילת יום ראשון של פסח

 : ספר המצוות לרס"ג )שכולו בחרוזים(וב

 טובו בפסח מצה ומרור לבער חמץ ולכלות
 ...    סוכה ולולב תקיעה וענוי ממאכלותשבועות ו   

 ראשון ושביעי בפסח שישה בסיון והכסא חויתיך
 העשור והחג ועצרת וממלאכת עבודה הזהרתיך    

במילה רק כליל, ומשתמשים  נעלם הביטוי "חג המצות" אצל הראשונים
 : "פסח" ככינוי לכל החג

        .פסחוה להקריב קרבן מוסף על התמיד כל שבעת ימי היהיא שצ
  ג"מצות עשה מ משנה תורה ספר המצוות

 אין מברכיןפסח כגון קריאת הלל בראׁשי חדׁשים ובחלו של מועד של 
 י"אמשנה תורה הלכות ברכות פרק       עליו.

. כל עוד הקריבו את קרבן הפסח בפועל קראו קיימת איפוא תופעה תמוהה
 קראו לכל החג "פסח".של ה"פסח" עד "חג המצות", ולאחר ביטולו לרוב המו

 להציע שלושה הסברים אפשריים :ברצוני 

קרב קרבן הפסח בפועל היתה הבחנה ברורה בין ליל הקרבת הוכל עוד  .1
הזבח לבין כל שאר הימים שרק נהג בהם אכילת מצות. לאחר חורבן 

הורגש זכר הקרבת הקרבן והחג רק כוההגדה הבית נשאר ליל הסדר 
לקיים בימינו למה הדבר דומה? למרות המנהג  כרצף אחד של שבוע.

ליל התיקון ויום  –תיקון ליל שבועות אין אנו מרגישים בשני חגים מובדלים 
 ובהתאם לכך אין אנו משתמשים בשני שמות שונים. -החג 

file:///C:/Users/yaakov_s/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_3_0.htm%23E848,0,דף%20ל%20-%20א%5e%5e95170!
file:///C:/Users/yaakov_s/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_1_2.htm%23E848,0,דף%20קב%20-%20ב%5e%5e362542!
file:///C:/Users/yaakov_s/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_1_2.htm%23E878,0,דף%20מז%20-%20א%5e%5e134677!
file:///C:/Users/yaakov_s/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_1_2.htm%23E878,0,דף%20מז%20-%20א%5e%5e134677!
file:///C:/Users/yaakov_s/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_1_19.htm%23E1111,0,מצוה%20מג.%5e%5e94703!
file:///C:/Users/yaakov_s/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_1_19.htm%23E1111,0,מצוה%20מג.%5e%5e-1!
file:///C:/Users/yaakov_s/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_1_21.htm%23E1113,0,הלכות%20ברכות%20-%20פרק%20אחד%20עשר%5e%5e334485!
file:///C:/Users/yaakov_s/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_1_21.htm%23E1113,0,הלכות%20ברכות%20-%20פרק%20אחד%20עשר%5e%5e-1!


, כפי שנוטים ע"ש החג זבחולא ה) החג נקרא על שם הזבחבמקור  .2
על בתי בני  קב"הה תחמל אתבא להזכיר לנו לחשוב היום(, ושם הזבח 

כאשר אכלו את קרבן הפסח נזכרו בגאולה . בימי הבית ישראל במצרים
. לכן כינוי החג בעצמו זאת חמלה סמלאין לנו זבח ל, אבל היום ממצריים

 ."פסח" בא במקום הזבח שאבד להזכיר לנו את הגאולה ממצרייםבשם 

פסחא( ולא "חג בארמית קרוא לחג בשם קצר כמו "פסח" )או ל נוח .3
", כפי שאנו אומרים "סוכות" ולא "חג הסוכות" ו"שבועות" ולא "חג מצותה

כי אוכלים  משמעית-אין אפשרות לומר "המצות" בצורה חד השבועות". 
 "פסח", אבל בהיעדר קרבן פסח אפשר לכנות את החג גם בימינו מצות

 באופן חד משמעי.

 

 זמן חרותנו

"זמן חרותנו" המזכיר תפילת מוסף של החג נוסח פתיחת דברינו הזכרנו את ב
שלפנינו זהה בכל הנוסחים  לשוןהשעבוד מצרים לחירות. מהיציאה את 

, בסידור רס"ג, ובסדר התפילה של הרמב"ם סדר רב עמרם גאוןמופיע כבר בו
 סופרים ובקטעי סידור מהגניזה הקהירית., אבל איננו במסכת כ"י אוקספורד

 נגזרת מהשורש "חרר" במובן של "לא משועבד", כגון:רות" יהמילה "ח

 בבא קמא צ"ה.    גובים מן המחוררים

 בבא קמא ה' ד'    היתה שפחה ונשתחררה

 מעשר שני ה' י"ד    עבדים משוחררים

 :דרשת חז"לאת ב יאלא אם כן נחש תנ"ך,ב המופיע אבל אין המילה "חירות"

ל  ב ֱאלִֹהים הו א ָחרו ת עַּ ַּ ת  ב ִמכְּ ָ ת  כְּ ִ מ  הַּ ה וְּ ָ מ  ה ֱאלִֹהים הֵּ ֲעש ֵּ ֹחת מַּ ֻ ל  הַּ וְּ
ֹחת ֻ ל  ק  .הַּ עֹוסֵּ א ִמי ׁשֶ ָך ֶבן חֹוִרין ֶאל ָ ין לְּ אֵּ רו ת, ׁשֶ א חֵּ ָרא ָחרו ת ֶאל ָ קְּ ל ת ִ אַּ

ֹוָרה. מו ד ת  לְּ תַּ  פרק קניין תורה משנה ב'    ב ְּ

המסתיימות  אין בתנ"ך מילים מופשטותר לומר שצורה כללית יותר אפשב
)כגון, אחריות, בהירות, גדלות, התלהבות, ידידות, כלליות,  "ּותבסיומת "

 מאוחרת מהתנ"ך.ומחשבתית מהות, סבלנות, קביעות( שהיא צורה דקדוקית 

 : ת"ּו"קוממהמילה היוצא מהכלל היא 

ֹר ֹמֹטת ב  ִמי ו ת ָוֶאׁשְּ ֶכם קֹומְּ ךְּ ֶאתְּ ֶכם ָואֹולֵּ  ויקרא כ"ו י"ג   ֻעל ְּ

 למדי : שלמרות הדמיון הצורני אינו רעיון מופשט, אלא תיאור פיזי

 רש"י שם   בקומה זקופה - קוממיות



במובן "חופשיים" או  "חורים"בתנ"ך המילה  תכן נמצא "חרר"מאותו שורש 
 "מיוחסים" :אנשים 

ָפִרים  ח סְּ לַּ ׁשְּ ת ִ ִעירוֹ וַּ ר ב ְּ ֹחִרים ֲאׁשֶ ֶאל הַּ ִנים וְּ קֵּ זְּ  'א ח"כ 'מלכים א  ֶאל הַּ

הֹוָיִקים  ָיה ֶבן יְּ ָכנְּ לֹותֹו ֶאת יְּ גְּ ֶבל ב ַּ ר ֶמֶלךְּ ב ָ ֶנאצ ַּ דְּ בו כַּ ָקָחם נְּ ר לֹא לְּ ֲאׁשֶ
ם ָלִ ׁשָ הו ָדה ִוירו  י יְּ ל ֹחרֵּ ת כ ָ אֵּ ֶבָלה וְּ ם ב ָ לִַּ ׁשָ הו ָדה ִמירו   'ז כ"ירמיהו כ  ֶמֶלךְּ יְּ

ן חֹוִרים ֶ ךְּ ב  ֵּ כ  לְּ ַּ מ  יךְּ ֶאֶרץ ׁשֶ רֵּ ׁשְּ  ז"ט 'קהלת י     אַּ

 : בן חורין -עם סיומת ארמית בלשון חכמים והצורה האחרונה התקבלה 

ֹו, ָיָצא  ד  בְּ עַּ ָכָסיו לְּ ב נְּ ֹותֵּ כ   משנה ח -פרק ג -פאה -משנה   .ֶבן חֹוִריןהַּ

ר ה  :הו א ָהָיה אֹומֵּ ָ ת  לֹא אַּ ֹמר, וְּ ָלאָכה ִלגְּ ְּ מ  ל לִ  ֶבן חֹוִריןלֹא ָעֶליָך הַּ טֵּ ב ָ
ה. ָ נ  ֶ  משנה טז -פרק ב -אבות -משנה      ִממ 

 :ובעניין פסח 

ועכשיו נקרא פי החירות על שם  ,הוא פיתום ויחנו לפני פי החירות

 רש"י על שמות י"ד ב'     בני חוריןשם שנעשו 

נֵּי חֹוִרין ָאה ב ְּ ב ָ ָנה הַּ ׁשָ י, לְּ דֵּ בְּ א עַּ ָ ת   הגדה של פסח   .ָהׁשַּ

  : ה במשנהמופיעכן  "רותיחהמילה "

ֹו, ָיָצא לְּ  ד  בְּ עַּ ר לְּ פֵּ ר עֹוָלִמית. הֵּ פֵּ ֹו, הֵּ ת  ִאׁשְּ ר לְּ פֵּ רו תהֵּ ִזירו תֹו. חֵּ ִלים נְּ ׁשְּ  מַּ
  'משנה א 'פרק ט משנה נזיר

  : מהמשנהישר שלקוח של ההגדה נוסח זכור הוא מהובמיוחד 

ִבין י ָ נו  חַּ חְּ ִפיָכךְּ ֲאנַּ ר,  לְּ ד ֵּ הַּ ם, לְּ רֹומֵּ ר, לְּ ָפאֵּ , לְּ חַּ ֵּ ב  ׁשַּ ל, לְּ ל ֵּ הַּ הֹודֹות, לְּ לְּ
ו ,  ל  ים ָהאֵּ ס ִ נ ִ ל הַּ ָלנו  ֶאת כ ָ ינו  וְּ ֲאבֹותֵּ ה לַּ ָעש ָ ִמי ׁשֶ ס, לְּ ל ֵּ קַּ ה, ו לְּ ל ֵּ עַּ , לְּ ךְּ ָברֵּ לְּ

דו ת לְּ  בְּ עַּ רו תהֹוִציָאנו  מֵּ ָלה חֵּ ֲאפֵּ יֹום טֹוב, ו מֵּ ֶבל לְּ אֵּ ָחה, ו מֵּ מְּ ש ִ גֹון לְּ , ִמי ָ
ה.  ֻאל ָ ו ד ִלגְּ ב  עְּ ִ דֹול, ו ִמׁש  ָ אֹור ג   'משנה ה 'פרק י משנה פסחים לְּ

הרישא של משנה זאת היא של רבן גמליאל )"כל שלא אומר דברים אלו 
בפסח ..."( וגם אם הסיפא אינה שלו היא מבית מדרשו. הביטוי "הוציאנו 

 לספר על יציאת מצריים : תורהמהציווי ב שאלהומעבדות לחירות" 

ָליו ָ אֵּ ת  רְּ מַּ ָאָֽ ֹחֶזק ָיד  וְּ ֹוִציָאנו  ב ְּ ים ה' הָֽ ית ֲעָבִדָֽ ֵּ ִים ִמב  רַּ צְּ ִ  שמות י"ג י"ד  ִממ 
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התורה והמשנה. בתורה אין ביטוי מופשט  נותאת לשוכאן להשוות  מעניין
אלא אמירות גשמיות כגון "מבית עבדים" ו"לעבוד את  עבדותלרעיון ה

 מצריים" :

נו  לְּ  יָת ל ָ ה ז ֹאת ָעש ִ ֹוִציָאנו  מַּ ִים הָֽ ָרָֽ צְּ ִ נו   ?ִממ  רְּ ב ַּ ר ד ִ ָבר ֲאׁשֶ ד ָ ֲהלֹא ֶזה הַּ
אֹמר ִים לֵּ רַּ ִמצְּ ֶליָך בְּ ָדה ֶאת  - אֵּ בְּ ָֽעַּ נַּ ו  וְּ נ  ֶ ל ִממ  ָרִיםֲחדַּ י טֹוב ָלנו  ֲעֹבד  ,ִמצְּ כ ִ

ר ָֽ ב ָ דְּ ִ מ  נו  ב ַּ תֵּ ֻ ִים ִממ  רַּ  י"ב-שמות י"ד י"א   .ֶאת ִמצְּ

העבד עצמו לדבר על הרעיון לדבר על ם בשפה המשנאית עוברים מוא
על הרעיון המופשט של גם ת", קצרה הדרך לדבר ּוהמופשט של "עבד

 "חירות", כלומר המצב לא להיות עבד.

גזרו הגאונים את הנוסח   "מעבדות לחירות" במשנה ובהגדהעל סמך הביטוי 
 "זמן חירותנו" בתפילה.

לפני רבן דורות עדויות לשימוש במילה המופשטת "חירות" כמה בידינו יש 
בימי מרד בר במטבעות שהוטבעו בשנה הראשונה לעצמאות יהודית גמליאל. 
מופיע הכיתוב "שנה א לגאולת ישראל", אבל בשנה שלאחר מכן כוכבא 

)דינר כסף(  של זוז במטבעהוחלף הכיתוב ב"שנה ב לחרות ישראל". 
, ""לחרות ירושליםחרור ירושלים מידי הרומאים מופיע ישהוטבע אחרי ש

 ונמצאו גם מטבעות שעליהן "לחרות ציון". 

הפעם האחרונה בה התקיימה היו בר כוכבא ארבע שנות החירות בימי מרד 
מדינת מדינת ישראל בעת החדשה.  עצמאות יהודית בארץ ישראל עד להקמת

ישראל הטביע שקל בו מופיע העתק מדוייק של סמל חג הסוכות שהופיע על 
 "חג החרות"בע מטבע לשון טבר כוכבא. וכן במדינת ישראל הושל שקל ה

גיש את חג המצות במקורות. השם הומצא בארץ כדי להנשאינו מופיע 
מים המוקדים איזכוראחרי שנות אלפיים, וה לישראלים הגאים בעצמאותם

 של פסח שלאחר קום המדינה. ותבהגד מופיעיםביותר 

 

 חודש האביב

 : בתורה מודגש זמנו בשנהי חג המצות באיזכור

ֹחֶדׁש ָהָאִביב ִאים ב ְּ ם ֹיצְּ ֶ ת  י ֹום אַּ ָהָיה ִכי. הַּ ִביֲאךָ  וְּ ֲעִני  ֶאל ה' יְּ נַּ כ ְּ ֶאֶרץ הַּ
ת  , ֶאֶרץ ָזבַּ ֲאֹבֶתיָך ָלֶתת ָלךְּ ע לַּ ב ַּ ר ִנׁשְּ בו ִסי ֲאׁשֶ יְּ הַּ י וְּ ִחו ִ הַּ ָהֱאֹמִרי וְּ י וְּ ִחת ִ הַּ וְּ

ָבשׁ  ָ ֶאת ,ָחָלב ו דְּ ת  דְּ ָעבַּ ה וְּ ז ֶ ֹחֶדׁש הַּ ז ֹאת ב ַּ  ו'-י"ג ד' שמות  .ָהֲעֹבָדה הַּ

ֹמר ֶאת ׁשְּ ֹות ת ִ צ  ַּ מ  ג הַּ ד , חַּ מֹועֵּ יִתָך לְּ ר ִצו ִ ֲאׁשֶ ַּ ֹות כ  צ  ל מַּ ֹאכַּ ת ָיִמים ת  עַּ בְּ ׁשִ
י ָרִים ֹחֶדׁש ָהָאִביב, כ ִ צְּ ִ  שמות כ"ג ט"ו  בֹו ָיָצאָת ִממ 
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ֹחֶדׁש ָהָאִביב  י ב ְּ ח לה' ֱאלֶֹהיָך כ ִ סַּ ֶ יָת פ  ָעש ִ מֹור ֶאת ֹחֶדׁש ָהָאִביב וְּ ׁשָ
ָלה ִים ָליְּ רַּ צְּ ִ  'א ט"ז דברים  הֹוִציֲאָך ה' ֱאלֶֹהיָך ִממ 

על  ואת חודש האביב ועשית פסח" חז"ל למד שמורמלשון הפסוק האחרון "
 : לבין חודש האביב פסחבין מהותי הקשר ה

 ז"ספרי קטשמור החדש שהוא סמוך לאביב, מפני אביב שיהא בזמנו 

 בגמרא מסבירים : בדיוק "זמנו" של אביב? ואבל מה

 ג.סנהדרין י" מעברין -רבי יוסי אומר: מחשבין ששה עשר לפני הפסח 

שלח ליה רב הונא בר אבין לרבא: כד חזית דמשכה תקופת טבת עד 
שמור את "שתא ולא תחוש לה. דכתיב  עברה לההוא -שיתסר בניסן 
             שמור אביב של תקופה שיהא בחדש ניסן - "חדש האביב

 . ראש השנה כ"א

את עבר מכאשר הסנהדרין היה  ,הקבועהעברי לפני הלוח שבזמן  מדובר
 ר' הונא מוסר לרבא)מוסיף חודש אדר שני( על פי שיקולים שונים.  השנה

ן תחול יותר מאוחר מט"ו שסיבה מספקת לעיבור השנה היא שתקופת ניס
 -, או בלשון ר' הונא יום ולילה שעותשוויון בחודש ניסן. תקופת ניסן היא זמן 

 סוף תקופת טבת שהתחילה ביום הקצר ביותר בשנה.

בירח המלא שלאחר תקופת חול מטרת עיבור זה היא לגרום לחג הפסח ל
ר נובע מכך ששנת חמה )שהיא גם הזמן בין תקופת ניסן הצורך בעיבו. ניסן

 365-בערך שש שעות יותר מ בשנה אחת לתקופת ניסן בשנה שאחריה( היא
 354-כתשע שעות יותר מימים, בעוד ששנים עשר חודשי ירח מסתכמים רק ל

יום מוקדם  11יום גורם לפסח לחול כל שנה  11ימים. המחסור של בערך 
 יחול לפני תקופת ניסןיסן. כדי להימנע מכך שפסח יותר ביחס לתקופת נ

 מוסיפים חודש לפני ניסן, דהיינו אדר ב'.

 : בצורה ארוכה ולא אופיינית לו מסביר רש"י

והזהירך הכתוב לשומרו שיהא בחידוש. ואין לשון חידוש נופל אלא 
בלבנה, שהיא מתחדשת בתולדותיה ואשמעינן קרא שיהא ניסן של 

ואילו היה  לד הלבנה שהוא עדיין מחידוש הלבנה.חמה בתוך י"ד למו
תקופת ניסן ביום ט"ו, לא היינו צריכין לעבר את השנה, אלא נעבר 

אבל כשהיא  .אדר ונדחה את ניסן יום אחד, ותיפול התקופה ביום י"ד
באה ביום ט"ז בניסן לא די לן בעיבור של אדר וצריכה השנה 

להתעבר, ותיפול התקופה באדר שני, נמצא ניסן של חמה מושך בתוך 
 רש"י שם   חדש ניסן הלבנה.
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)כלומר המולד של חודש ניסן( יכול להקדים  "ניסן של לבנה"בניסוח של רש"י 
הסנהדרין דייני אם זמן השוויון(.  – )כלומר תקופת ניסן "ניסן של חמה"ביחס ל
תקופת ניסן תחול ביום החמישה עשר בחודש ניסן מספיק ש למסקנה יםמגיע

תקופת ניסן. אבל אם  לפניחול לא יפסח שהלהוסיף יום אחד לחודש אדר כדי 
 התקופה חלה בששה עשר בחודש חייבים להוסיף חודש שלם.

 ובצורה דומה גם יתר הראשונים :

כתב שמור את האביב ועשית פסח לה' הייתי אומר איזהו  אי הוה
נעשה פסח. לפיכך כתיב "שמור את חדש  -חודש ימצא בו האביב 

מכלל שיש לך רשות  .אין לך פסח אלא בחודש האביב -האביב" 
לעבר חודש אחד עד שיקבע לך זה חדש האביב. ופירש בו שמירה 

קוראין המועדים  למאן קא מזהר להו. שמירה זו לבית דין, שיהיו
מכלל שצריכין שמירה  "אשר תקראו אותם במועדם"בזמנן, כדכתיב 

 רבנו חננאל לסנהדרין י"ב, ע"ב.    .וקריאה

שנה כדי שפסח יחול בחודש את העבר מנו מצווה עשה לפוסקים שאף יש 
 וסףבנ . וזאת"שמור את חדש האביב"הנובעת מהפסוק , מצווה האביב

"החדש הזה לכם ראש לעבר חודשים הנובעת מהפסוק מצוות עשה נפרדת ל
לקדש חודשים  אחתמצווה מונה רק בספר המצוות הרמב"ם אמנם . חדשים"
 ויש המשיגים עליו על כך.אבל , ושנים

ויקבע ראש חדש, או יעיין איחור האביב וזולתו ממה שראוי להסתכל 
 קנ"גמצוות עשה רמב"ם  ספר המצוות    בו ויוסיף חדש

 : ומוסיף ספר החינוך

וכן תכלול מצוה זו מצות עיבור השנה, לפי שיסוד מצות קידוש החדש 
 ספר החינוך מצווה ד'  כדי שיעשו ישראל מועדי השם במועדם

אין עוררין על כך בין שמדובר במצווה בנפרד או חלק ממצווה כללית יותר 
חודש אבל מה בעצם משמעות הביטוי "שפסח חייב לחול בחודש האביב. 

 האביב" ?

תורה אין שמות לחודשים, אלא מספרים סידוריים כגון החודש הראשון ב
החודש השני. השמות שאנו רגילים אליהם היום לחודשי השנה העברי הינם ו

בספרי בתנ"ך רק בזמן בית שני )ומופיעים רק שנהגו בארץ  שמות בבליים
 : ונחמיה( אסתר, עזרא

 ירושלמי ר"ה פ"א ה"ב   בידם מבבלשמות חדשים עלו : חנינה 'רמר דא



. רק חלקם מופיעים בתנ"ך, אבל שמות עבריים שימשוכן בית ראשון תקופת ב
האיתנים )תשרי(, ירח בול בעניין בניית בית המקדש מופיעים שלושה שמות: 

 אייר(אולי )מרחשוון(, ירח זיו )

את  צֵּ ָנה לְּ אֹות ׁשָ ע מֵּ ב ַּ רְּ אַּ ָנה וְּ מֹוִנים ׁשָ ִהי ִבׁשְּ יְּ יוַּ נֵּ ֶאֶרץ ב ְּ ל מֵּ ָראֵּ ִים ִיש ְּ רַּ  ,ִמצְּ
ל לֹֹמה עַּ לֹךְּ ׁשְּ ִני ִלמְּ ֵּ ׁש  ֹחֶדׁש הַּ ֹחֶדׁש ִזו, הו א הַּ ִביִעית ב ְּ ָנה ָהרְּ ָ ׁש  ַּ ל ב  ָראֵּ  ,ִיש ְּ

ִית לה ב ַּ ֶבן הַּ י ִ  ו' א' מלכים א'    '.  וַּ

ד ַּ ִביִעית ֻיס  ָנה ָהרְּ ָ ׁש  ַּ ית  ב  ֵּ ח ִזוה' ב  ֶירַּ רֵּ . ב ְּ ת ֶעש ְּ חַּ ָנה ָהאַּ ָ ׁש  ו ל ו בַּ ח ב  ֶירַּ ה ב ְּ
ִית ב ַּ ָלה הַּ ָ ִמיִני כ  ְּ ׁש  ֹחֶדׁש הַּ  ל"ח-ל"זו'  מלכים א'   הו א הַּ

ֲהלו  ֶאל ק ָ לֹֹמה י ִ ֶלךְּ ׁשְּ ֶ מ  ל הַּ ָחג כ ָ ֶ ָתִנים ב  ח ָהאֵּ ֶירַּ ל ב ְּ ָראֵּ ֹחֶדׁש , ִאיׁש ִיש ְּ הו א הַּ

ִביִעי ְּ ׁש   ח'מלכים א'       .הַּ

 : ליציאת מצרייםנוסף בקשר בנוסף לשלושת השמות הללו מופיע שם 

ֹחֶדׁש ָהָאִביב ִאים ב ְּ ם ֹיצְּ ֶ ת  י ֹום אַּ  ו'-י"ג ד' שמות  .הַּ

הארכיאולוגים חשפו שהשמות  .שאר חודשי השנהלשמות  עדויות בתנ"ךאין 
את הכנעניים. כמו כן מצאו שמות כנעניים גם שימשו  "זיו", ו"בול", "איתנים"

תקופת המתוארך לו 1908-שנתגלה בתל גזר ב בין היתר בלוח גזר, נוספים
ה הכתובת העתיקה ביותר בעברית תבמשך זמן רב הידוד ושלמה, ש

, ירח )חודש האסיף( ירח אסףבלוח מופיעים  .שנמצאה בחפירות ארכאולוגיות

כלומר ירח קצר שערם )קציר שעורים(, ירחו זמר )זמיר, זרע )חודש הזריעה(, 

ייתכן ששמות אלה  .(תאניםהאסיף כלומר קיץ, )  ירח קץוענבים(, הבציר 

 שימשו גם בישראל באותה תקופה.

ב" א  , הראשון נגזר מ"רש"י נותן שני פירושיםמה משמעות המילה "אביב"? ו
 : ב" א  והשני מ"

לשון  -לשון אחר: אביב . יהָ ִאב ֶ ב ְּ שהתבואה מתמלאת בו  חדש האביב

ב  ו"שמות כ"ג, טרש"י    ., בכור וראשון לבשל פירותאַּ

 להסבר השני מסכים הרד"ק :

שבלת עם הקנה תקרא אביב על שם הקנה שהוא העץ, כי העץ כמו 
 "אבב" ספר השרשים   רד"ק   . האב המוליד ענפים

 ההסבר הראשון, הנתמך בהופעת המילה "אביב"אבל רוב הפרשנים מעדיפים את 
 :לא בהקשר לחדש האביב במקרא  כמה פעמים

ֹעל בְּ ה ג ִ ָ ת  ׁשְּ ִ פ  הַּ ֹעָרה ָאִביב וְּ ְּ ש   י הַּ   א"שמות ט', ל כ ִ

ֶמל רְּ ַּ ֶרש  כ  ֶ ׁש ג  אֵּ   ד"', יבויקרא  ָאִביב ָקלו י ב ָ
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ה ב" )ברמית "א  "השורש ו  : ה פעמיםמעוד כ"( ִאְנבָּ

ַּת נ  ל ֶאל ג ִ חַּ ָ נ  י הַּ ֵּ ִאב  אֹות ב ְּ י ִלרְּ ת ִ דְּ  שיר השירים ו' י"א    ֱאגֹוז ָירַּ

י ָכל ָחִציר ִייָבשׁ  נֵּ ִלפְּ ף וְּ טֵּ ֹו לֹא ִיק ָ ִאב  ו  בְּ  איוב ח' י"ב    ֹעֶדנ 

ה   א בֵּ ֹכל ָ ָמזֹון לְּ יא ו  ג ִ ה  ש ַּ ֵּ ב  ִאנְּ יר וְּ ִ פ  ה  ׁשַּ יֵּ  דניאל ד' ט'   ָעפְּ

 וכן אצל חז"ל :

 נ"ח.חולין    אסורה קישות שהתליע באיביה

  חולין קכ"ז: תאנים שצמקו באיביהן

צעירות,  -לצמח רענן ורך בהתחלת הבשלתו, ובהשאלה בכל אלה  הכוונה
 רכות בשנים. 

, המסמל את בואו להבשיל הדגן בו מתחילשחודש האביב הינו חודש מסתבר 
 . במשמעות החדשה של עונת האביב

הדגן החשוב ביותר, מין החיטה, שהיא  איזה מסוגי הדגן מבשיל בחודש ניסן?
מתאים לביטוי קציר חיטים הנאמר בקשר לחג ובסביבות מאי,  המבשיל

בני שאול שבועות. קציר השעורים חל לפני קציר החיטים, כפי שרואים אצל 
 רות :ואצל 

ֹעִרים ִציר ש ְּ ת קְּ ִחל ַּ תְּ ִראׁשִֹנים ב ִ י ָקִציר ב ָ ימֵּ תו  ב ִ ה ֻהמְּ ָ מ  הֵּ  "ג ט'שמואל ב' כ וְּ

ים ִחט ִ ִציר הַּ ֹעִרים ו קְּ ְּ ש   ִציר הַּ לֹות קְּ ד כ ְּ  רות ב' כ"ג עַּ

 אבל האם השעורה מבשילה מוקדם מהחיטה? אבן עזרא אומר שכן:

 "אביב"בכורי קציר חטים. והנה חג המצות לעולם יהיה בו  וחג הקציר

שהוא בכורי השעורים. והמרחק בין בכודי שעורים לבכורי חטים כמו 
 ראב"ע לשמות כ"ג ט"ז   .שבעה שבועות תספר לך

 : למחרת הפסחהשעורים מנחת עומר ההוכחה המנצחת היא קציר ו

ִציָרה   ם ֶאת קְּ ֶ ת  רְּ צַּ ן ָלֶכם ו קְּ ר ֲאִני ֹנתֵּ י ָתֹבאו  ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ אֶתם  ,כ ִ ֲהבֵּ וַּ
נֵּי ֶאת ֹעמֶ  ִניף ֶאת ָהֹעֶמר ִלפְּ הֵּ ן. וְּ ֹהֵּ כ  ֶכם ֶאל הַּ ִצירְּ ית קְּ אׁשִ ה' ר רֵּ
ֶכם ֹצנְּ ת ,ִלרְּ ב ָ ַּ ׁש  ת הַּ ֳחרַּ ָ ן ִממ  ֹהֵּ כ  ו  הַּ ִניֶפנ   י"א-ויקרא כ"ג י'   .יְּ

אין אנו  ?ולא מהחיטים יודעים שמנחת העומר באה מן השעוריםאנו  איךאבל 
 הראשונים לשאול את השאלה!

במנחת העומר  "תקריב מנחת ביכורים ואם" תא שמע :אמר רבה
או  ,אתה אומר מן השעורין !מן השעורין ?באה מהיכן !הכתוב מדבר

 מנחות ס"ח:    ?אינו אלא מן החיטין



 אבל יש כמה וכמה הוכחות לכך :

מה  .לדורות "אביב"ונאמר  ,במצרים "אביב"נאמר  :רבי אליעזר אומר
ורבי  .אף אביב האמור לדורות שעורין ,שעורין – אביב האמור במצרים

מצינו יחיד שמביא חובתו מן החיטין וחובתו מן  :עקיבא אומר
מביאין חובתן מן  ,וציבור שמביאין חובתן מן החיטין ,השעורין
לא מצינו ציבור שמביא  ,ואם אתה אומר בא מן החיטין ?השעורין

אין  ,יטיןאם אתה אומר עומר בא מן הח :דבר אחר !חובתו מן השעורין
 מנחות ס"ח:   .ביכורים - שתי הלחם

גוזר גזרה שווה בין "אביב" שנאמר במגפות מצריים )כי השעורה רבי אליעזר 
גרש כרמל קלוי באש  אביבבקשר לקרבן מנחות )( ואביב שנאמר אביב

ראשון מדובר בשעורים אזי פסוק ה( ומסיק כי אם בתקריב את מנחת בכוריך
 שני. פסוק הגם ב

שמנחות מתבססת על כך . הראשונה לוגיות עקיבא מביא שתי הוכחותרבי 
( והן מן קרבן עולה ויורדא הן מן החיטים )ובעשויות לחובה של היחיד 

באות מן  לעולםמנחות חובה של הציבור  . אבלהשעורים )מנחת סוטה(
התורה אומרת ששתי הלחם  היא המשכנעת ביותר. החיטים. השנייה

ת הינם "ביכורי קציר חטים", ואם עומר התנופה שבועוחג הב המובאים
מן החיטים, איך שתי הלחם יכולים  גם הואשהביאו שבעה שבועות לפני כן 

  להיחשב "ביכורים"?

מצאנו קשר בין חודש האביב וטכס קציר העומר לבין העובדה החקלאית 
מוכיח אינו שהבשלת השעורים היא סמוכה לחודש ניסן. אבל קשר זה 

מהות את  צורה ישירה וברורההתורה מסבירה ב "!חג האביב"שהפסח הינו 
גם  ת פסוקיםשידרמכל אחד מהמועדים. שבועות הינו חג ביכור קציר חטים, ו

. לגבי חג הסוכות נאמר שהוא חג האסיף, ולא נזכר קשר בינו זמן מתן תורה
מצריים, ולא נזכר לבין יציאת מצריים. לגבי חג המצות נאמר שהוא זמן יציאת 

בפסח לא בואו של מדאורייתא אין אנו חוגגים קשר בינו לבין אירוע חקלאי. 
לכן אין משמעות לשם "חג  .ונת פריחה ולא תחילת אירוע חקלאי כלשהוע

 ."חודש האביב"החל ב "חג המצותרק "האביב", אלא 

 

  



 הדרן עלך מסכת פסחים

מצאנו לדון בדעה הרווחת שלחג הפסח יש כמה וכמה שמות.  כוונתנו היתה
 שאין הדבר כך.

חג "חג בשם גם , וייתכן שיש "חג המצות"שבמקרא יש חג בשם  הוכחנו
 .בלבד, אבל ייתכן גם שאין כלל חג כזה והשם "פסח" מיוחד לקרבן "פסחה

 , וכך"חג הפסח"בשם  "חג המצות"לאחר חורבן בית ראשון התחילו לקרוא ל
 וכך נהוג ביותר בימינו, וכך ראוי.שם החג הבלעדי מאז תקופת הראשונים. 

השמות "חג החרות" וכן "חג האביב" אינם מופיעים במקורות, ואם בכלל 
  הינם המצאה של התקופה האחרונה.שמות אלה קיימים 

מועד  םמחוסרות מקורות כגון חג הגאולה )שנוספות בהמצאות כאן לא דנו 
  והחג שלפני המימונה., חג הסדר והנקיון, בחסידות חב"ד החל בחודש כסלו(

 

 

 


