
 

 

 

 

 

 ודין המבטלו יפסח שנ שלגדרו 

. דברי )במזיד. שכל אחד חיוב נפרד(השני  )ביטול(הראשון, וחייב כרת על  )ביטול(חייב כרת על  (1) תנו רבנן:ג א'( )צ"
)במזיד. שהשני תשלומי הראשון. ואינו חיוב השני  )ביטול(אשון, ופטור על רבי נתן אומר: חייב כרת על הר (2)רבי. 

 . 1את השני )גם(לא עשה  )הזיד( אף על הראשון אינו חייב כרת, אלא אם כןרבי חנניא בן עקביא אומר:  (3). נפרד(

שהגדיל בין שני פסחים , וכן קטן )ראשון ושני(גר שנתגייר בין שני פסחים  דתניא:לטעמייהו,  נתן( בי)רבי ורואזדו 
שאין זקוק לראשון רבי נתן אומר: כל שזקוק לראשון, זקוק לשני. כל  (2)דברי רבי.  ,חייב לעשות פסח שני (1) -

 אין זקוק לשני.

  במאי קמיפלגי?

 שני רגל בפני עצמו הוא. רבי סבר, 

 שני תשלומין דראשון הוא, תקוני לראשון לא מתקין ליה.  ,רבי נתן סבר

 שני תקנתא דראשון הוא.  ,ניא בן עקביא סברורבי חנ

 . )כרת אחד(דברי הכל חייב  )ביטל במזיד את פסח ראשון ושני(הלכך, הזיד בזה ובזה  )צ"ג ב'(

 שגג בזה ובזה, דברי הכל פטור. 

ן , לרבי חנניא ב)שלשניהם אין השני מתקן הראשון(, ושגג בשני, לרבי ולרבי נתן חייב )ולא עשאו(הזיד בראשון 
 עקביא פטור. 

)שלא כתוב כרת אלא בראשון, והרי שגג שגג בראשון והזיד בשני, לרבי חייב. לרבי נתן ולרבי חנניא בן עקביא פטור 

 . בו(

 שיטות הראשונים

ִבין "כרבי,  הרמב"ם: פסק האם פסח שני רגל בפני עצמו ִפיָכךְׁ ַחּיָ מֹו. לְׁ ֵני ַעצְׁ פְׁ ל ּבִ גֶׁ א רֶׁ ּלָ לּוִמין ָלִראׁשֹון, אֶׁ ׁשְׁ ִני ּתַ ֵ ֵאין ַהׁשּ ׁשֶׁ
ֵרת. ִני "ולכן  "ָעָליו ּכָ ֵ ׁשּ ִריב ּבַ לֹא ִהקְׁ ִראׁשֹון: ִאם ֵהִזיד וְׁ ִריב ּבָ לֹא ִהקְׁ ֱאַנס וְׁ ַגג אֹו נֶׁ ָ ׁשּ ֵרת -ִמי ׁשֶׁ ב ּכָ  ג"סמו וכן פסק "...ַחּיָ

 2וכיון ששגג בראשון, פטור. תשלומין לראשון, השניששהלכה כרבי נתן,  ד"הראבודעת . מאיריוה

ת ָהִראׁשֹון " ,הרמב"ם: כתב טמא או בדרך רחוקה שלא עשה את השני ה אֶׁ לֹא ָעש ָ חֹוָקה וְׁ ךְׁ רְׁ רֶׁ דֶׁ ָהָיה ָטֵמא אֹו ּבְׁ  -ֲאָבל ִמי ׁשֶׁ
ֵרת. ַסח ִראׁשֹון ִמן ַהּכָ ַטר ִמּפֶׁ ָבר ִנפְׁ ּכְׁ ֵרת, ׁשֶׁ ב ּכָ ִני, ֵאינֹו ַחּיָ ֵ ׁשּ ֵהִזיד ּבַ י ׁשֶׁ   !עכשיו סותר את דבריו, הראב"דיגו והש "ַאף ַעל ּפִ

                                                
אבל אם עשה את השני או שגג בו, פטור לגמרי. דשני, תשלומים דראשון ותקנתא דראשון הוא. ומזיד שלו הוא גמרו של כרת  . 1

 .דראשון. לכן, באיזה מהם ששגג, פטור
 יבן ורנת בישנה זה במשנתו כרבי. ור"ד, "הראב ווהזיד בשני חייב כרת, השיגם שאם שגג או נאנס בראשון "על מה שכתב הרמבולכן  . 2

לא נתן דרבים נינהו. א דפסק כרבי ור ,ניחא ,דבשלמא בהזיד בראשון ושגג בשני דפסק חייב ,טעמוו "!חנניא בן עקביא פליגי עליה
 :מקורותמשנה. כסף . בן עקביא בי חנניאנתן ור ביחידאה לגבי רבשגג בראשון והזיד בשני קשה אמאי פסק כרבי דמחייב דהוי י

 . (ה פסח שני", דג א'"צ)מאירי . (עשין רכד)ג "סמ. (ב-הל' קרבן פסח ה,א)ד "וראבם "רמב
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  3?!ומאי שנא טמא ודרך רחוקה והזיד בשני, משוגג או נאנס בראשון והזיד בשני

ֵכן " ,, וכתבכרבי הרמב"ם: פסק גר שנתגייר, וקטן שהגדיל, בין פסח ראשון לשני ִני, וְׁ ַסח ׁשֵ פֶׁ ַסח ִראׁשֹון לְׁ ין ּפֶׁ ר ּבֵ ּיֵ ּגַ תְׁ ּנִ ר ׁשֶׁ ּגֵ
ָסִחים  ֵני ּפְׁ ין ׁשְׁ יל ּבֵ ּדִ ִהגְׁ ִאם -ָקָטן ׁשֶׁ ִני; וְׁ ַסח ׁשֵ ֹות ּפֶׁ ִבין ַלֲעש  ִראׁשֹון  ַחּיָ ֲחטּו ָעָליו ּבָ טּור. -ׁשָ  פ"עאכתב,  המאיריאילו ו 4"ּפָ

אין בו חיוב שני  ,מי שלא היתה עליו תורת חיוב בראשון , מכל מקוםשביארנו שפסח שני אינו תשלומין של ראשון
  5.אינן חייבין בפסח שני כלל ,או קטן שהגדיל ,גר שנתגייר בין שני פסחים ,ולשיטתנו מיהא .כלל

 

                                                
טמא או בדרך רחוקה בפסח ראשון ולא עשה את השני אינו חייב כרת, מפני אם היה  :יודבר רמב"םה ביארבפירוש המשנה  מנםא . 3

שגג או נאנס בפסח ראשון ולא עשה את ואם , ונדחה לפסח שני שלא נאמר בו כרת. שכבר נפטר מפסח ראשון שבו נאמר הכרת
ר ", והוא אמרו חייב כרת ,או בדרך רחוקה ולא עשה פסח כללהיה טמא  שלאשכל מי בתורה  מר, לפי שנאחייב כרתהשני  ָהִאיׁש ֲאׁשֶׁ וְׁ

ַס  ֹות ַהּפֶׁ ָחַדל ַלֲעש  ךְׁ לֹא ָהָיה וְׁ רֶׁ דֶׁ ׁש ַהִהואהּוא ָטהֹור ּובְׁ פֶׁ ָתה ַהּנֶׁ רְׁ ִנכְׁ וכו', וזהו עניין אמרו כאן אלו פטורין מן ההכרת ואלו חייבין.  "ח וְׁ
)הל' קרבן  ד"בורא ם"רמב :מקורות. (נסאו נא ה שגג"זבח תודה, ד)וראה בהרחבה 'ליקוטי הלכות' . ראב"דובזה מתורצת השגת ה

 . פסח ה,ב(
 ,הר"י קורקוס בשם וכתב !?טורא הואאטו קטן בר חיובא ופ כסף משנה,הותמה . פטור אם שחטו עליו בראשוןשפסק המאירי, וכן  . 4

 . נפטר הוא בכך מן השני, יה לקטן שישחטו עליו וממנין אותודכיון דרחמנא רבי
ופטור ) הוא כפורש מן הקבר כמו שביארנוש ,גר שנתגייר ערב פסח ,ולשיטתנו מיהא: המאיריוהוסיף ב מהיכן הוציא שיטתו. "וצ . 5

בין  כל קטן שהתגייר) פסקו שהוא( ם"ב=הרמ) וגדולי המחברים .אני מסופק אם עושה פסח שני אם לאו, (מדרבנן מפסח ראשון
)הל' קרבן פסח ם "רמב :מקורות .נראה שאינו חייב בפסח שני כלל ,ורואם שחטו על הקטן בראשון שפט .חייב בפסח שני (הפסחים

 . (פ"ה אע"ג א', ד"צ)מאירי . (זה,
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