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  .צג ד� פסחי�
  ?לתנאי� דלהל� על איזה פסח נאמר בו עונש כרת

  
  הגדרה של פסח שני  על פסח שני  על פסח ראשו�  
  1רגל בפני עצמו  נאמר בו חיוב כרת  נאמר בו חיוב כרת  לרבי

  2תשלו� לראשו&  לא נאמר בו  נאמר בו חיוב כרת  נת�' לר
  תקנתו דראשו&  ר בולא נאמ  נאמר בו בתנאי שלא עשה את השני  ע"חנניא ב' לר

  
ְוָהִאי, ֲאֶ,ר ה+א ָטה"ר +ְבֶדֶרְ( לֹא ָהָיה ְוָחַדל ַלֲע#"ת ) "יג:במדבר ט(כיצד דורשי� את הפסוק 

  ?" לֹא ִהְקִריב 3ְמֲֹעד" ֶחְטא" ִי5ָא ָהִאי, ַהה+א'ה 4ִי ָקְר�3ַ ,ַה1ֶַסח ְוִנְכְרָתה ַה0ֶֶפ, ַהִהוא ֵמַעֶ.יָה
  

  ֶחְטא" ִי5ָא ָהִאי, ַהה+א  3ְמֲֹעד"  לֹא ִהְקִריב'ה4ִי ָקְר�3ַ    ַלֲע#"ת ַה1ֶַסח ְוִנְכְרָתהְוָחַדל  
  4ילפינ& ממגד� לכרת  3מדבר בפסח שני  מלמד על כרת בפסח ראשו&  לרבי

  6'ילפינ& כרת למבר' ה  5טע� למה יש כרת בראשו&  מלמד על כרת בפסח ראשו&  נת�' לר
  'ילפינ& כרת למבר' ה  7א� ובתנאי שלא עשה בשני  על כרת בפסח ראשו&מלמד   ע"לרחב

  
                                                           

ולא מחמת שצרי' , מחמת שזמ& פסח שני מחייבו) כשלא עשה בראשו&( וחייב לעשות ,כלומר 1
מ למי שלא היה חייב "ונפ. ולכ& שיי' חיוב כרת מצד פסח השני בפני עצמו, להשלי� את הראשו&

  .כי זמ& פסח שני מחייבו, חייב בשני, בראשו& שהיה עדיי& גוי או קט&
,  חייב הוא לעשות את השני- חייב בראשו& ולא עשה דהיינו שא� היה, אכ& הוא רק תשלומי& 2

נ דפטור "אה, וא� לא היה חייב כגו& בגר שנתגייר בי& שני פסחי� או קט& שהגדיל בי& שני פסחי�
נת& הפסח ' אול� לא מועיל לר.  דאי& חיוב על השני מצד עצמו אלא מכח תשלומי הראשו&-מהשני 

,  דאינו תקנתו של ראשו&-עשה במזיד את הראשו& השני לפטור אותו מכרת שנתחייב במה שלא 
אבל , י"וכל זה לשיטת רש. ע פסח שני הוא ג� מתק& את הראשו& ופוטר אותו מכרת"ולרחב
לא עשה ' אפי, ל שא� עשה פסח שני"חולק בכל זה וס, )ב"ה מהלכות קרב& פסח ה"פ(� "הרמב

 .מאירי' וע, ש כל הסוגיא� כיצד תתפר"במפרשי הרמב' וע, את הראשו& במזיד פטור מכרת
 - במועדו ' וא� לא הקריב קרב& ה:  שאומר,והוא עני& חדש בפסוק, )א�-(בלשו& אי " כי"ומפרש  3

  .כ מיירי בעני& פסח שני שהוא עני& הפרשה"וא, חטאו ישא
' ומצאנו ג� גבי מבר' את ה, ואי& אנחנו יודעי� איזה עונש יקבל" חטאו ישא"בפסוק דיד& כתוב  4

וסובר רבי , "ִאי; ִאי; ִ:י ְיַק7ֵל ֱאלָֹהיו ְוָנ3ָא ֶחְטא/") טו:ויקרא כד(דכתיב ,  בו לשו& כעי& זושנאמר
ה=א ְמַגֵ>� ' הֶאת ) "ל:במדבר טו(דכתיב ,  וגבי מגד� נאמר להדיא כרת-היינו מגד� ' שמבר' את ה

כ ג� גבי "א, שפירוש נשיאות חטא היינו כרתוכיו& שמצאנו , "ְוִנְכְרָתה ַהAֶֶפ; ַהִהוא ִמֶ@ֶרב ַעָ?<
  .פסח שניבוכ& כרת , פסח ראשו&הרי שיש כרת ב. פסח שני שנאמר בו נשיאות חטא הוא כרת

כ "וא, "Dְמֲֹעד/  לֹא ִהְקִריב'הָקְרDַ& )  ונות& טע�-דהא (ִ:י  ,ְוָחַדל ַלֲע3/ת ַהBֶַסח ְוִנְכְרָתה"ומפרש  5
 .אי& הפסוק מדבר על פסח שני אלא רק על הראשו&

, ממה שכתוב כרת גבי מגד�' כ אי& לנו ללמוד כרת למבר' את ה"וא', ל שמגד� אינו מבר' ה"ס 6
ופירושו כרת " ֶחְטא/ ִיEָא"וילפינ& מהכא דכתיב ,  צריכי� אנחנו ללמוד לו כרת ממקו� אחראלא

שג� נזכר בו ' כ' מבר' ה) נת& מדבר בפסח ראשו&' ל הפסוק לר דהא כ-כמו דכתיב לעיל מיניה (
 .נשיאות חטא הוא כרת

 לֹא 'הָקְרDַ& )  בתנאי-א� (ִ:י  ,ְוָחַדל ַלֲע3/ת ַהBֶַסח ְוִנְכְרָתה"מתי אמרינ& : ודורש את הפסוק כ' 7
אבל א� ,  השני דוקא א� לא עשה ג� אתהואכרת בראשו& , כלומר. בפסח שני" Dְמֲֹעד/ ִהְקִריב

  .עשה את השני פטור
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  :פסחי� ד� צג
  ?מי שלא עשה את הפסח באופני� דלהל� הא� חייב כרת

  
  ולא עשה את השני בשוגג  ולא עשה את השני במזיד  

  1 חייב כרת:נת�' לרבי ולר  חייב כרת  ...במזידלא עשה את הראשו� 
   פטור מכרת:ע"חנינא ב' לר

  2 חייב כרת:לרבי  ...לא עשה את הראשו� בשוגג
   פטור מכרת:ע"נת� ולרחב' לר

  פטור מכרת
  

  ?ה שלא עשה את הראשו�ממה נקרא דר( רחוקה שאינו חייב כרת על 
  

  לרב יהודה  לעולא  
   -מ& המודיעי� ולחוF   עקיבא' לר

  3שאינו נכנס בשעת שחיטה
 Fמ& המודיעי� ולחו-   

  4שאינו נכנס בשעת אכילה
  מאיסקופת העזרה ולחוF' אפי  יוסי' אליעזר ור' לר

  
  ?מה ה� מחלוקות עולא ורב יהודה בסוגיי�

  

  הא� שוחטי� וזורקי� על טמא שר6  מה נקרא שהוא בדר( רחוקה  
  5זורקי�  כל שאינו יכול להכנס בשעת שחיטה  לעולא 

    6אי& זורקי�  כל שאינו יכול להכנס בשעת אכילה  לרב יהודה
                                                           

א� עשה בשני לא נפטר '  ואפי.כרתאותו חייב מ זהדכיו� שלא עשה בראשו� במזיד , הטע� שחייב כרת לשיטת� 1
ג "דהוא מחייב כרת רק בכה, ע פטור"אכ� לרחב. אלא רק יש מצוה עליו לעשות לפחות בשני, מהכרת שנתחייב

  .שלא עשה לא את הראשו� ולא את השני
מ כיו� שהזיד בשני חייב " מ,ולכ� א� שמהראשו� פטור כיו� שהיה שוגג, ל לרבי שחייב כרת ג� על פסח שני"ס 2

  .וכיו� שבראשו� היה שוגג אי� עליו כרת, ל שלא נאמר חיוב כרת על פסח שני"ע ס"נת� ורחב' ואילו ר. עליו כרת
 אד� ביו� שמהל�ינו נונלמד זאת ממה שש, צי יו�דהיינו מהל� אד� בח, ו מיל"ונת� עולא שיעור בדבר והוא ט 3

מיל מהשקיעה עד צאת ' וה, מיל מעלות השחר עד הזריחה'  ה מיל ' וכשנוריד י, מיל' שה� מ   פרסאות ' יהוא 
וזמ� שחיטה הוא שש שעות שה� . מיל' ב שעות שיש בי� הזריחה לשקיעה ל"נמצא שהול� אד� בי, הכוכבי�

מצא שא� נמצא בחצות היו� מ� המודיעי� ולחו! לא יוכל להגיע בשעת שחיטה כיו� נ, מחצות היו� עד השקיעה
יהודה שמהל� אד� מ� הזריחה עד '  דאמר ר מהא,איתותב עולא. לקמ� ד� צד. (ו מיל ללכת"שיש לו יותר מט

בחצי כ נמצא ש"וא, וכ� מ� השקיעה עד צאת הכוכבי�', ב מיל דמעלות השחר עד הזריחה הול� רק ד"השקיעה ל
  ).ז מיל"יו� הול� ט

עקיבא הוא כל הלילה ורק רבנ� עשו הרחקה עד '  דלר,כמה זמ� הוא זמ� אכילה:) ד� קכ(ונחלקו תנאי� לקמ�  4
, פ מתבאר שיש חילוק גדול בי� עולא לרב יהודה מהו מ� המודיעי�"ועכ. ת הוא רק עד חצות"ע מה"ולראב, חצות

) ה רב"ד(' וכבר הקשו התוס. ע"ה מיל לר"ע או מ"מיל לראב' הוא או לואילו לרב יהודה , ו מיל"דלעולא הוא ט
. שהיו בזמ� ההואכיו� שנסתמו הדרכי� , ותירצו בתירו! הראשו� דאי אפשר לבדוק כיו�, דניחזי אנ� כמה רחוק
 כ אינו"א, ל דתחומי� דאלפי� אמה דאורייתא"ע דס"דכיו� שקיימינ� השתא אליבא דר', ובאי נמי פירשו התוס

ט תו� " שיכול להגיע בשעת אכילה הוא רק באופ� שהגיע בכניסת יומהומה שמועיל , יכול להכנס מחו! לתחו�
 נקרא שהוא בדר� רחוקה כיו� שלא יכול   ט"בכניסת יואבל א� עדיי� נמצא חו! לתחו� , התחו� שיכול להכנס

  .בחשבו� של אלפי� אמה של חו! לתחו� רק ,כ נמצא שאי� מחלוקת בשיעור גדול בי� רב יהודה לעולא"וא. להכנס
. וטמא שר! אי� יכול להכנס בשעת שחיטה,  פטורל שכל שאי� יכול להכנס בשעת שחיטה"הא ס', והקשתה הגמ 5

 .אבל לא על טמא, ותיר! עולא דהפטור של דר� רחוקה שכל שלא יכול להכנס בשעת שחיטה נאמר דוקא על טהור
דהרי גבי טמא נפש אמרינ� שכל טמא . כ לדחות אותו"מ גזה"מ, כבר יטהרוא� שיכול לאכול בשעת אכילה כי  6

 .מ שהתורה דוחה לכל הטמאי�"ש, א� הוא בשביעי שלו שיכול להטהר לערב' ואפי, נפש אינו ראוי


