בס"ד

פסח שני
א .פסחים עט ע"א

ה .סנהדרין יב :.

משנה .נטמא קהל או רובו ,או שהיו הכהנים טמאים והקהל טהורים -
יעשו בטומאה .נטמא מיעוט הקהל  -הטהורין עושין את הראשון,
והטמאין עושין את השני.

תנו רבנן :אין מעברין את השנה מפני הטומאה ,רבי יהודה אומר :מעברין.
אמר רבי יהודה :מעשה בחזקיה מלך יהודה שעיבר את השנה מפני
הטומאה ,ובקש רחמים על עצמו ,דכתיב כי מרבית העם רבת מאפרים
ומנשה יששכר וזבלון לא הטהרו כי אכלו את הפסח בלא ככתוב כי התפלל
חזקיהו עליהם לאמר ה' הטוב יכפר בעד .רבי שמעון אומר :אם מפני
הטומאה עיברוה  -מעוברת .אלא מפני מה ביקש רחמים על עצמו  -שאין
מעברין אלא אדר ,והוא עיבר ניסן בניסן .רבי שמעון בן יהודה אומר משום
רבי שמעון :מפני שהשיא את ישראל לעשות פסח שני.

ב .תלמוד ירושלמי | מסכת פסחים פרק ט הלכה א
ניתן לישראל לבנות בית הבחירה .יחיד עושה פסח שני ואין צבור עושין
פסח שני .ר' יודה אומר ציבור עושה פסח שני שכן מצינו בחזקיה שעשה
פסח שני הדא הוא דכתיב [דברי הימים ב ל יח] כי מרבית העם רבת
מאפרים ומנשה וגו'.

ג .דברי הימים ב | פרק כט
(א) יְ ִחזְ ִק ָּ ּיה ּו ָּמלַ ְך ֶּ ּבן ֶּע ְש ִרים וְ ָּח ֵמ ׁש ׁ ָּשנָּ ה וְ ֶּע ְש ִרים וָּ ֵת ׁ ַשע ׁ ָּשנָּ ה ָּמלַ ְך ִ ּבירו ׁ ָּּש ִָּלם
וְ ׁ ֵשם ִא ּמוֹ ֲא ִב ָּ ּיה ַ ּבת זְ כַ ְריָּ הוּ( :ב) וַ ַ ּי ַעש ַה ָּ ּי ׁ ָּשר ְ ּב ֵעינֵ י ה' ְּככֹל ֲא ׁ ֶּשר ָּע ָּשה דָּּ וִ יד
אשוֹ ן ּ ָּפ ַתח ֶּאת דַּ לְ תוֹ ת ֵ ּבית
אשוֹ נָּ ה לְ ָּמלְ כוֹ ַ ּבח ֶֹּד ׁש ָּה ִר ׁ
ָּא ִביו( :ג) הוּא ַב ׁ ּ ָּשנָּ ה ָּה ִר ׁ
ה' וַ יְ ַח ְּז ֵקם( :ד) וַ ָּ ּי ֵבא ֶּאת ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ֶּאת ַהלְ וִ ִ ּים וַ ַ ּי ַא ְס ֵפם לִ ְרחוֹ ב ַה ִּמזְ ָּרח( :ה)
ֹאמר לָּ ֶּהם ׁ ְש ָּמעוּנִ י ַהלְ וִ ִ ּים ַע ָּּתה ִה ְת ַקדְּ ׁש ּו וְ ַקדְּ ׁש ּו ֶּאת ֵ ּבית ה' ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתיכֶּ ם
וַ ּי ֶּ
וְ הוֹ ִציא ּו ֶּאת ַה ִ ּנדָּּ ה ִמן ַה ּק ֶֹּד ׁש( ... :טו) וַ ַ ּי ַא ְספ ּו ֶּאת ֲא ֵח ֶּיהם וַ ִ ּי ְת ַקדְּ ׁש ּו וַ ָּ ּיבֹא ּו
ימה ֵבית ה'
כְ ִמ ְצוַ ת ַה ֶּּמלֶּ ְך ְ ּב ִד ְב ֵרי ה' לְ ַט ֵהר ֵ ּבית ה'( :טז) וַ ָּ ּיבֹא ּו ַהכּ ֲֹהנִ ים לִ ְפנִ ָּ
לְ ַט ֵהר וַ ּיוֹ ִציא ּו ֵאת ָּּכל ַה ֻּּט ְמ ָּאה ֲא ׁ ֶּשר ָּמ ְצא ּו ְ ּב ֵהיכַ ל ה' לַ ֲח ַצר ֵ ּבית ה' וַ יְ ַק ְ ּבל ּו
אשוֹ ן לְ ַקדֵּ ׁש
ַהלְ וִ ִ ּים לְ הוֹ ִציא לְ נַ ַחל ִק ְדרוֹ ן חו ָּּצה( :יז) וַ ָּ ּי ֵחלּ ּו ְ ּב ֶּא ָּחד לַ ח ֶֹּד ׁש ָּה ִר ׁ
ו ְּביוֹ ם ׁ ְשמוֹ נָּ ה לַ ח ֶֹּד ׁש ָּ ּבא ּו לְ אוּלָּ ם ה' וַ יְ ַקדְּ ׁש ּו ֶּאת ֵ ּבית ה' לְ יָּ ִמים ׁ ְשמוֹ נָּ ה ו ְּביוֹ ם
ימה ֶּאל ִחזְ ִק ָּ ּיה ּו ַה ֶּּמלֶּ ְך
אשוֹ ן ִּכלּ וּ :ס (יח) וַ ָּ ּיבוֹ א ּו ְפנִ ָּ
ׁ ִש ׁ ּ ָּשה ָּע ָּשר לַ ח ֶֹּד ׁש ָּה ִר ׁ
ֹאמר ּו ִט ַה ְרנ ּו ֶּאת ָּּכל ֵ ּבית ה' ֶּאת ִמזְ ַ ּבח ָּהעוֹ לָּ ה וְ ֶּאת ָּּכל ֵּכלָּ יו וְ ֶּאת ׁ ֻּשלְ ַחן
וַ ּי ְ
ְ
יח ַה ֶּּמלֶּ ך ָּא ָּחז
ַה ַּמ ֲע ֶּרכֶּ ת וְ ֶּאת ָּּכל ֵּכלָּ יו( :יט) וְ ֵאת ָּּכל ַה ֵּכלִ ים ֲא ׁ ֶּשר ִהזְ נִ ַ
ְ ּב ַמלְ כוּתוֹ ְ ּב ַמ ֲעלוֹ ֵהכַ ּנ ּו וְ ִה ְקדָּּ ׁ ְשנ ּו וְ ִה ָּ ּנם לִ ְפנֵ י ִמזְ ַ ּבח ה' :ס (כ) וַ ַ ּי ׁ ְש ֵּכם יְ ִחזְ ִק ָּ ּיה ּו
ַה ֶּּמלֶּ ְך וַ ֶּ ּי ֱאסֹף ֵאת ָּש ֵרי ָּה ִעיר וַ ַ ּי ַעל ֵ ּבית ה'( :כא) וַ ָּ ּי ִביא ּו ָּפ ִרים ׁ ִש ְב ָּעה וְ ֵאילִ ים
ׁ ִש ְב ָּעה וּכְ ָּב ִשים ׁ ִש ְב ָּעה ו ְּצ ִפ ֵירי ִע ִּזים ׁ ִש ְב ָּעה לְ ַח ָּּטאת ַעל ַה ַּמ ְמלָּ כָּ ה וְ ַעל
ֹאמר לִ ְבנֵ י ַא ֲהרֹן ַהכּ ֲֹהנִ ים לְ ַה ֲעלוֹ ת ַעל ִמזְ ַ ּבח ה'( ... :כט)
ַה ִּמ ְקדָּּ ׁש וְ ַעל יְ הו ָּּדה וַ ּי ֶּ
אמר
וּכְ כַ לּ וֹ ת לְ ַה ֲעלוֹ ת ָּּכ ְרע ּו ַה ֶּּמלֶּ ְך וְ כָּ ל ַה ִ ּנ ְמ ְצ ִאים ִא ּתוֹ וַ ִ ּי ׁ ְש ַּת ֲחווּ( :ל) וַ ּ ֹי ֶּ
יְ ִחזְ ִק ָּ ּיה ּו ַה ֶּּמלֶּ ְך וְ ַה ּ ָּש ִרים לַ לְ וִ ִ ּים לְ ַה ֵּלל לַ ה' ְ ּב ִד ְב ֵרי ָּדוִ יד וְ ָּא ָּסף ַהחֹזֶּ ה וַ יְ ַהלְ ל ּו
אתם יֶּ ְדכֶּ ם
ֹאמר ַע ָּּתה ִמ ֵּל ֶּ
ַעד לְ ִש ְמ ָּחה וַ ִ ּי ְּקד ּו וַ ִ ּי ׁ ְש ַּת ֲחווּ :פ (לא) וַ ַ ּי ַען יְ ִחזְ ִק ָּ ּיה ּו וַ ּי ֶּ
לַ ה' גּ ֹׁש ּו וְ ָּה ִביא ּו זְ ָּב ִחים וְ תוֹ דוֹ ת לְ ֵבית ה' וַ ָּ ּי ִביא ּו ַה ָּ ּק ָּהל זְ ָּב ִחים וְ תוֹ דוֹ ת וְ כָּ ל
נְ ִדיב לֵ ב עֹלוֹ ת:
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(א) וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח יְ ִחזְ ִק ָּ ּיה ּו ַעל ָּּכל יִ ְש ָּר ֵאל וִ יהו ָּּדה וְ גַ ם ִא ְ ּגרוֹ ת ָּּכ ַתב ַעל ֶּא ְפ ַריִ ם
ו ְּמנַ ׁ ּ ֶּשה לָּ בוֹ א לְ ֵבית ה' ִ ּבירו ׁ ָּּש ִָּלם לַ ֲעשוֹ ת ּ ֶּפ ַסח לַ ה' ֱאל ֵֹהי יִ ְש ָּר ֵאל( :ב) וַ ִ ּי ָּ ּו ַעץ
ַה ֶּּמלֶּ ְך וְ ָּש ָּריו וְ כָּ ל ַה ָּ ּק ָּהל ִ ּבירו ׁ ָּּש ִָּלם לַ ֲעשוֹ ת ַה ּ ֶּפ ַסח ַ ּבח ֶֹּד ׁש ַה ׁ ּ ֵשנִ י( :ג) ִּכי לֹא
יָּ כְ ל ּו לַ ֲעשֹתוֹ ָּ ּב ֵעת ַה ִהיא ִּכי ַהכּ ֲֹהנִ ים לֹא ִה ְת ַקדְּ ׁש ּו לְ ַמדַּ י וְ ָּה ָּעם לֹא נֶּ ֶּא ְספ ּו
ישר ַהדָּּ ָּבר ְ ּב ֵעינֵ י ַה ֶּּמלֶּ ְך ו ְּב ֵעינֵ י ָּּכל ַה ָּ ּק ָּהל( :ה) וַ ַ ּי ֲע ִמיד ּו ָּד ָּבר
לִ ירו ׁ ָּּש ִָּלם( :ד) וַ ִ ּי ׁ ַ
לְ ַה ֲע ִביר קוֹ ל ְ ּבכָּ ל יִ ְש ָּר ֵאל ִמ ְ ּב ֵאר ׁ ֶּש ַבע וְ ַעד דָּּ ן לָּ בוֹ א לַ ֲעשוֹ ת ּ ֶּפ ַסח לַ ה' ֱאל ֵֹהי
יִ ְש ָּר ֵאל ִ ּבירו ׁ ָּּש ִָּלם ִּכי לֹא לָּ רֹב ָּעש ּו ַּכ ָּּכתוּב( ... :יג) וַ ֵ ּי ָּא ְספ ּו יְ רו ׁ ָּּש ִַלם ַעם ָּרב
לַ ֲעשוֹ ת ֶּאת ַחג ַה ַּמצּ וֹ ת ַ ּבח ֶֹּד ׁש ַה ׁ ּ ֵשנִ י ָּק ָּהל לָּ רֹב ְמאֹד( :יד) וַ ָּ ּי ֻּקמ ּו וַ ָּ ּי ִסיר ּו ֶּאת
ַה ִּמזְ ְ ּבחוֹ ת ֲא ׁ ֶּשר ִ ּבירו ׁ ָּּש ִָּלם וְ ֵאת ָּּכל ַה ְמ ַק ְּטרוֹ ת ֵה ִסיר ּו וַ ַ ּי ׁ ְשלִ יכ ּו לְ נַ ַחל ִק ְדרוֹ ן:
(טו) וַ ִ ּי ׁ ְש ֲחט ּו ַה ּ ֶּפ ַסח ְ ּב ַא ְר ָּ ּב ָּעה ָּע ָּשר לַ ח ֶֹּד ׁש ַה ׁ ּ ֵשנִ י וְ ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַהלְ וִ ִ ּים נִ כְ לְ מ ּו
וַ ִ ּי ְת ַקדְּ ׁש ּו וַ ָּ ּי ִביא ּו עֹלוֹ ת ֵ ּבית ה'( :טז) וַ ַ ּי ַע ְמד ּו ַעל ָּע ְמ ָּדם ְּכ ִמ ׁ ְש ּ ָּפ ָּטם ְּכתוֹ ַרת
מ ׁ ֶֹּשה ִא ׁיש ָּה ֱאל ִֹהים ַהכּ ֲֹהנִ ים ז ְֹר ִקים ֶּאת ַהדָּּ ם ִמ ַ ּיד ַהלְ וִ ִ ּים( :יז) ִּכי ַר ַ ּבת ַ ּב ָּ ּק ָּהל
יטת ַה ּ ְפ ָּס ִחים לְ כֹל לֹא ָּטהוֹ ר לְ ַה ְקדִּ ׁיש לַ ה':
ֲא ׁ ֶּשר לֹא ִה ְת ַקדָּּ ׁש ּו וְ ַהלְ וִ ִ ּים ַעל ׁ ְש ִח ַ
(יח) ִּכי ַמ ְר ִ ּבית ָּה ָּעם ַר ַ ּבת ֵמ ֶּא ְפ ַריִ ם ו ְּמנַ ׁ ּ ֶּשה יִ ּ ָּששכָּ ר וּזְ ֻּבלוּן לֹא ִה ֶּּט ָּהר ּו ִּכי
ָּאכְ ל ּו ֶּאת ַה ּ ֶּפ ַסח ְ ּבלֹא כַ ָּּכתוּב ִּכי ִה ְת ּ ַפ ֵּלל יְ ִחזְ ִק ָּ ּיה ּו ֲעלֵ ֶּיהם לֵ אמֹר ה' ַה ּטוֹ ב
יְ כַ ּ ֵפר ְ ּב ַעד( :יט) ָּּכל לְ ָּבבוֹ ֵהכִ ין לִ ְדרוֹ ׁש ָּה ֱאל ִֹהים ה' ֱאל ֵֹהי ֲאבוֹ ָּתיו וְ לֹא ְּכ ָּט ֳה ַרת
ַה ּק ֶֹּד ׁש :ס (כ) וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ה' ֶּאל יְ ִחזְ ִק ָּ ּיה ּו וַ ִ ּי ְר ּ ָּפא ֶּאת ָּה ָּעם :ס (כא) וַ ַ ּי ֲעש ּו ְבנֵ י
יִ ְש ָּר ֵאל ַה ִ ּנ ְמ ְצ ִאים ִ ּבירו ׁ ָּּש ִַלם ֶּאת ַחג ַה ַּמצּוֹ ת ׁ ִש ְב ַעת יָּ ִמים ְ ּב ִש ְמ ָּחה גְ דוֹ לָּ ה
ו ְּמ ַהלְ לִ ים לַ ה' יוֹ ם ְ ּביוֹ ם ַהלְ וִ ִ ּים וְ ַהכּ ֲֹהנִ ים ִ ּבכְ לֵ י עֹז לַ ה' :ס (כב) וַ יְ ַד ֵ ּבר יְ ִחזְ ִק ָּ ּיה ּו
ַעל לֵ ב ָּּכל ַהלְ וִ ִ ּים ַה ַּמ ְש ִּכילִ ים ֵשכֶּ ל טוֹ ב לַ ה' וַ ּיֹאכְ ל ּו ֶּאת ַה ּמוֹ ֵעד ׁ ִש ְב ַעת ַה ָּ ּי ִמים
ְמזַ ְ ּב ִחים זִ ְב ֵחי ׁ ְשלָּ ִמים ו ִּמ ְתוַ דִּ ים לַ ה' ֱאל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵת ֶּיהם :ס

ו .מלבי"ם | דברי הימים ב ,פרק ל
(ב) ויועץ לעשות הפסח בחדש השני .בסנהדרין יש פלוגתא בזה ,שדעת
ר"י וחכמים שעבר אז את השנה (שלא מדעת חכמים) ,ופי' בחדש השני
למלכותו  ,כי הוא עשה ממנו חדש ניסן שהוא חדש ראשון לחדשי השנה,
ודעת ר' שמעון בן יהודה משום ר' שמעון שפירש בחדש אייר ,שהשיאם
לעשות פסח שני .ויש לתמוה לפי זה שא"כ הקרבנות שהביאו בששה עשר
לחודש הראשון (כנ"ל כט ,יז) היה בפסח ,א"כ איך אמר (שם פסוק לא) גשו
והביאו זבחים ותודות ,הא אין מקריבים תודה בפסח מפני החמץ

ז .במדבר | פרק כח
אשוֹ ן ְ ּב ַא ְר ָּ ּב ָּעה ָּע ָּשר יוֹ ם לַ ח ֶֹּד ׁש ּ ֶּפ ַסח לַ ה'( :יז) ו ַּב ֲח ִמ ׁ ּ ָּשה ָּע ָּשר
(טז) ו ַּבח ֶֹּד ׁש ָּה ִר ׁ
יוֹ ם לַ ח ֶֹּד ׁש ַה ֶּּזה ָּחג ׁ ִש ְב ַעת יָּ ִמים ַמצּ וֹ ת יֵ ָּאכֵ ל:

ח .משך חכמה | במדבר כח ,טז
ונראה לי דזה הוי דריש חזקיה מה דכתוב "ובחודש הראשון וכו' פסח לה'",
"ובחמשה עשר לחודש הזה" ,ולא כתב "בחודש הראשון" ,וכתוב "הזה"
[דלא כמו בחודש השביעי] ,וכן כתוב באמור ,הוא להורות דאם כל ישראל
לא היה להם בית הבחירה בניסן ,ואז עושים כל ישראל הפסח בחודש
השני ,ובזה הזמן שכל ישראל עושים פסח בחודש השני ,גם כן אז עושים
כל ישראל חג המצות בשני שבעת ימים ,אף על גב דפסח שני של יחידים
נאכל על מצות רק בליל טו .אבל כשכל ישראל עושים אותו ,אז עושים חג
מצות שבעת ימים .לכן כתוב "ובחמשה עשר לחודש הזה" ,פירוש ,לחודש
שנעשה הפסח מכל ישראל ,אז "חג המצות שבעת ימים" .אף אם אינו
בחודש הראשון ,רק בארבעה עשר של חודש השני ,אז ב  -ט"ו הוי חג
המצות שבעת ימים .לזה עשה חזקיה חג המצות בחודש השני ,וכמו
דכתוב בדברי הימים ( -ב ,ל ,יג) "ויאספו (ירושלים עם רב) לעשות חג
המצות (בחודש השני") .ודייק בזה.

ט .ערכין יא ע"ב
בעי רבי אבין :עולת נדבת ציבור ,טעונה שירה או אינה טעונה שירה?
עולותיכם אמר רחמנא ,אחת עולת חובה ואחת עולת נדבה ,או דלמא
עולותיכם דכולהו ישראל קאמר רחמנא? ת"ש :ויאמר חזקיהו להעלות
העולה (על המזבח) [להמזבח] ובעת החל העולה החל שיר ה' והחצוצרות
ע"י כלי (שיר) דוד מלך ישראל ,האי שירה מאי עבידתה? אילימא דעולת
חובה ,ל"ל אימלוכי? אלא לאו דעולת נדבה .א"ר יוסף :לא ,עולת ראש
חודש הוה ,וקא מיבעיא להו :מי הוקבע ר"ח בזמנו דליקרב או לא .אמר
ליה אביי :ומי מצית אמרת הכי? והכתיב :ביום ששה עשר לחדש הראשון
וגו' ויאמר חזקיהו להעלות העולה (על המזבח) [להמזבח]! אלא אמר רמי
בריה דרב ייבא :כבש הבא עם העומר קמיבעיא להו ,מי קבע ר"ח בזמנו
דליקריב או לא .מתקיף לה רב אויא :וליחזי פסח היכי עביד? מצה היכי
אכיל? אלא אמר רב אשי :מידי דהוה אשליחא דציבורא דממליך .השתא
דאתית להכי ,אפילו תימא עולת חובה ,מידי דהוה אשליחא דציבורא
דממליך.
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