
 בס"ד

 פסח שני
 

 פסחים עט ע"אא. 

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

 והטמאין עושין את השני.

 מסכת פסחים פרק ט הלכה א| תלמוד ירושלמי ב. 

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'.

 כט| פרק דברי הימים ב ג. 

ַלְך  הּו מָּ ם )א( ְיִחְזִקּיָּ לִָּ ירּוׁשָּ ַלְך ּבִ ה מָּ נָּ ע ׁשָּ ֵתׁשַ ִרים וָּ ש ְ ה ְועֶּ נָּ ֵמׁש ׁשָּ ִרים ְוחָּ ש ְ ן עֶּ ּבֶּ
ִויד  ה ּדָּ ש ָּ ר עָּ ֹכל ֲאׁשֶּ ֵעיֵני ה' ּכְ ר ּבְ ׁשָּ ַעש  ַהּיָּ הּו: )ב( ַוּיַ ת ְזַכְריָּ ה ּבַ ם ִאּמֹו ֲאִבּיָּ ְוׁשֵ

ִראׁשוֹ  ׁש הָּ חֹדֶּ ְלכֹו ּבַ ה ְלמָּ ִראׁשֹונָּ ה הָּ נָּ ָּ ִביו: )ג( הּוא ַבׁשּ ית אָּ ְלתֹות ּבֵ ת ּדַ ַתח אֶּ ן ּפָּ
ח: )ה(  ְזרָּ ַאְסֵפם ִלְרחֹוב ַהּמִ ם ַוּיַ ת ַהְלִוּיִ ת ַהּכֲֹהִנים ְואֶּ ֵבא אֶּ ֵקם: )ד( ַוּיָּ ה' ַוְיַחּזְ
ם  ית ה' ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיכֶּ ת ּבֵ ׁשּו אֶּ ׁשּו ְוַקּדְ ה ִהְתַקּדְ ם ַעּתָּ עּוִני ַהְלִוּיִ מָּ ם ׁשְ הֶּ ר לָּ ַוּיֹאמֶּ

ת ַהנִּ  בֹאּו ְוהֹוִציאּו אֶּ ׁשּו ַוּיָּ ְתַקּדְ ם ַוּיִ ת ֲאֵחיהֶּ ַאְספּו אֶּ ׁש: ... )טו( ַוּיַ ה ִמן ַהּקֹדֶּ ּדָּ
ה ֵבית ה'  ֹבאּו ַהּכֲֹהִנים ִלְפִנימָּ ית ה': )טז( ַוּיָּ ִדְבֵרי ה' ְלַטֵהר ּבֵ ְך ּבְ לֶּ ְכִמְצַות ַהּמֶּ

ֵהיַכל ה' ַלֲחַצ  ְצאּו ּבְ ר מָּ ה ֲאׁשֶּ ְמאָּ ל ַהּטֻּ לּו ְלַטֵהר ַוּיֹוִציאּו ֵאת ּכָּ ית ה' ַוְיַקּבְ ר ּבֵ
ה: )יז(  ם ְלהֹוִציא ְלַנַחל ִקְדרֹון חּוצָּ ׁש ַהְלִוּיִ ִראׁשֹון ְלַקּדֵ ׁש הָּ ד ַלחֹדֶּ חָּ אֶּ ֵחּלּו ּבְ ַוּיָּ

ה ּוְביֹום  מֹונָּ ִמים ׁשְ ית ה' ְליָּ ת  ּבֵ ׁשּו אֶּ ם ה' ַוְיַקּדְ אּו ְלאּולָּ ׁש ּבָּ ה ַלחֹדֶּ מֹונָּ ּוְביֹום ׁשְ
ׁש הָּ  ר ַלחֹדֶּ ש ָּ ה עָּ ָּ ׁשּ ּלּו:ׁשִ ְך  ִראׁשֹון ּכִ לֶּ הּו ַהּמֶּ ל ִחְזִקּיָּ ה אֶּ בֹואּו ְפִנימָּ ס )יח( ַוּיָּ

ְלַחן  ת ׁשֻּ יו ְואֶּ לָּ ל ּכֵ ת ּכָּ ה ְואֶּ עֹולָּ ח הָּ ת ִמְזּבַ ית ה' אֶּ ל ּבֵ ת ּכָּ ַוּיֹאְמרּו ִטַהְרנּו אֶּ
ְך  לֶּ ר ִהְזִניַח ַהּמֶּ ִלים ֲאׁשֶּ ל ַהּכֵ יו: )יט( ְוֵאת ּכָּ לָּ ל ּכֵ ת ּכָּ ת ְואֶּ כֶּ ֲערֶּ ז ַהּמַ חָּ אָּ

הּו  ם ְיִחְזִקּיָּ ּכֵ ׁשְ ח ה': ס )כ( ַוּיַ ם ִלְפֵני ִמְזּבַ נּו ְוִהּנָּ ׁשְ ַמֲעלֹו ֵהַכּנּו ְוִהְקּדָּ ַמְלכּותֹו ּבְ ּבְ
ה ְוֵאיִלים  ְבעָּ ִרים ׁשִ ִביאּו פָּ ית ה': )כא( ַוּיָּ ַעל ּבֵ ִעיר ַוּיַ ֵרי הָּ ֱאסֹף ֵאת ש ָּ ְך ַוּיֶּ לֶּ ַהּמֶּ

ה ּוְצִפ  ְבעָּ ים ׁשִ ש ִ ה ּוְכבָּ ְבעָּ ה ְוַעל ׁשִ כָּ ְמלָּ את ַעל  ַהּמַ ה ְלַחּטָּ ְבעָּ ים ׁשִ יֵרי ִעּזִ
ח ה': ... )כט(  ר ִלְבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ְלַהֲעלֹות ַעל ִמְזּבַ ה ַוּיֹאמֶּ ׁש ְוַעל ְיהּודָּ ְקּדָּ ַהּמִ

ֲחוּו: )ל( ַוּיֹ  ּתַ ׁשְ ְמְצִאים ִאּתֹו ַוּיִ ל ַהּנִ ְך ְוכָּ לֶּ ְרעּו ַהּמֶּ ר ּוְכַכּלֹות ְלַהֲעלֹות ּכָּ אמֶּ
ה ַוְיַהְללּו  ף ַהחֹזֶּ סָּ ִויד ְואָּ ִדְבֵרי דָּ ל ַלה' ּבְ ם ְלַהּלֵ ִרים ַלְלִוּיִ ָּ ְך ְוַהש ּ לֶּ הּו ַהּמֶּ ְיִחְזִקּיָּ
ם  ְדכֶּ ם יֶּ אתֶּ ה ִמּלֵ ר ַעּתָּ הּו ַוּיֹאמֶּ ַען ְיִחְזִקּיָּ ֲחוּו: פ )לא( ַוּיַ ּתַ ׁשְ דּו ַוּיִ ּקְ ה ַוּיִ ְמחָּ ַעד  ְלש ִ

ִח  ִביאּו ְזבָּ ל  ְותֹודֹותים ַלה' ּגֹׁשּו ְוהָּ ִחים ְותֹודֹות ְוכָּ ל ְזבָּ הָּ ִביאּו ַהּקָּ ְלֵבית ה' ַוּיָּ
 ְנִדיב ֵלב עֹלֹות:

 ל| פרק דברי הימים ב ד. 

ְפַרִים  ַתב ַעל אֶּ רֹות ּכָּ ה ְוַגם ִאּגְ ֵאל ִויהּודָּ רָּ ל ִיש ְ הּו ַעל ּכָּ ַלח ְיִחְזִקּיָּ ׁשְ )א( ַוּיִ
ם לַ  לִָּ ירּוׁשָּ בֹוא ְלֵבית ה' ּבִ ה לָּ ֶּ ַעץ ּוְמַנׁשּ ּוָּ ֵאל: )ב( ַוּיִ רָּ ַסח ַלה' ֱאלֵֹהי ִיש ְ ֹות ּפֶּ ֲעש 

ַסח  ֹות ַהּפֶּ ם ַלֲעש  לִָּ ירּוׁשָּ ל ּבִ הָּ ל ַהּקָּ יו ְוכָּ רָּ ְך ְוש ָּ לֶּ ִני:ַהּמֶּ ֵ ׁש ַהׁשּ חֹדֶּ י לֹא  ּבַ )ג( ּכִ
ְספוּ  אֶּ ם לֹא נֶּ עָּ י ְוהָּ ׁשּו ְלַמּדַ י ַהּכֲֹהִנים לֹא ִהְתַקּדְ ֵעת ַהִהיא ּכִ ֹתֹו ּבָּ ְכלּו ַלֲעש   יָּ
ר  בָּ ֲעִמידּו דָּ ל: )ה( ַוּיַ הָּ ל ַהּקָּ ְך ּוְבֵעיֵני ּכָּ לֶּ ֵעיֵני ַהּמֶּ ר ּבְ בָּ ר ַהּדָּ יׁשַ ם: )ד( ַוּיִ לִָּ ִלירּוׁשָּ
ַסח ַלה' ֱאלֵֹהי  ֹות ּפֶּ בֹוא ַלֲעש  ן לָּ ַבע ְוַעד ּדָּ ֵאר ׁשֶּ ֵאל ִמּבְ רָּ ל ִיש ְ כָּ ְלַהֲעִביר קֹול ּבְ

וּ  ש  רֹב עָּ י לֹא לָּ ם ּכִ לִָּ ירּוׁשָּ ֵאל ּבִ רָּ ב  ִיש ְ ם ַעם רָּ ַלִ ְספּו ְירּוׁשָּ אָּ תּוב: ... )יג( ַוּיֵ ּכָּ ּכַ
ת  ִסירּו אֶּ מּו ַוּיָּ קֻּ ֹרב ְמאֹד: )יד( ַוּיָּ ל לָּ הָּ ִני קָּ ֵ ׁש ַהׁשּ חֹדֶּ ּצֹות ּבַ ת ַחג ַהּמַ ֹות אֶּ ַלֲעש 

ִליכּו ְלַנַחל ִקְדרוֹ  ׁשְ רֹות ֵהִסירּו ַוּיַ ל ַהְמַקּטְ ם ְוֵאת ּכָּ לִָּ ירּוׁשָּ ר ּבִ חֹות ֲאׁשֶּ ְזּבְ ן: ַהּמִ
ם ִנְכְלמּו  ִני ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוּיִ ֵ ׁש ַהׁשּ ר ַלחֹדֶּ ש ָּ ה עָּ עָּ ַאְרּבָּ ַסח ּבְ ֲחטּו ַהּפֶּ ׁשְ )טו( ַוּיִ
תֹוַרת  ם ּכְ טָּ ּפָּ ִמׁשְ ם ּכְ ְמדָּ ַעְמדּו ַעל עָּ ית ה': )טז( ַוּיַ ִביאּו עֹלֹות ּבֵ ׁשּו ַוּיָּ ְתַקּדְ ַוּיִ

ֱאלִֹהים ַהּכֲֹהִנים ֹזְרִקים אֶּ  ה ִאיׁש הָּ ל מֹׁשֶּ הָּ ּקָּ ת ּבַ י ַרּבַ ם: )יז( ּכִ ד ַהְלִוּיִ ם ִמּיַ ת ַהּדָּ
יׁש ַלה':  הֹור ְלַהְקּדִ ִחים ְלכֹל לֹא טָּ סָּ ִחיַטת ַהּפְ ם ַעל ׁשְ ׁשּו ְוַהְלִוּיִ ר לֹא ִהְתַקּדָּ ֲאׁשֶּ
י  רּו ּכִ הָּ לּון לֹא ִהּטֶּ ר ּוְזבֻּ שכָּ ָּ ה ִיש ּ ֶּ ְפַרִים ּוְמַנׁשּ ת ֵמאֶּ ם ַרּבַ עָּ ית הָּ י ַמְרּבִ )יח( ּכִ

ם ֵלאמֹר אָּ  הּו ֲעֵליהֶּ ל ְיִחְזִקּיָּ ּלֵ י ִהְתּפַ תּוב ּכִ לֹא ַכּכָּ ַסח ּבְ ת ַהּפֶּ ה' ַהּטֹוב ְכלּו אֶּ
ַעד ר ּבְ ֳהַרת ְיַכּפֵ טָּ יו ְולֹא ּכְ ֱאלִֹהים ה' ֱאלֵֹהי ֲאבֹותָּ בֹו ֵהִכין ִלְדרֹוׁש הָּ ל ְלבָּ : )יט( ּכָּ

ְרּפָּ  הּו ַוּיִ ל ְיִחְזִקּיָּ ַמע ה' אֶּ ׁשְ ׁש: ס )כ( ַוּיִ ם: ס )כא( ַהּקֹדֶּ עָּ ת הָּ ּו ְבֵני א אֶּ ֲעש  ַוּיַ
ִמים ְבַעת יָּ ּצֹות ׁשִ ת ַחג ַהּמַ ם אֶּ ַלִ ירּוׁשָּ ְמְצִאים ּבִ ֵאל ַהּנִ רָּ ה  ִיש ְ ה ְגדֹולָּ ְמחָּ ש ִ ּבְ

הּו  ר ְיִחְזִקּיָּ ְכֵלי עֹז ַלה': ס )כב( ַוְיַדּבֵ ם ְוַהּכֲֹהִנים ּבִ יֹום ַהְלִוּיִ ּוְמַהְלִלים ַלה' יֹום ּבְ
ל ִמים  ַעל ֵלב ּכָּ ְבַעת ַהּיָּ ת ַהּמֹוֵעד ׁשִ ל טֹוב ַלה' ַוּיֹאְכלּו אֶּ כֶּ יִלים ש ֵ ּכִ ש ְ ם ַהּמַ ַהְלִוּיִ

ִמים  לָּ ִחים ִזְבֵחי ׁשְ יםְמַזּבְ ם: ס ּוִמְתַוּדִ  ַלה' ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיהֶּ

 :סנהדרין יב .ה. 

. 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 

שאין  -עוברת. אלא מפני מה ביקש רחמים על עצמו מ -הטומאה עיברוה 
מעברין אלא אדר, והוא עיבר ניסן בניסן. רבי שמעון בן יהודה אומר משום 

 רבי שמעון: מפני שהשיא את ישראל לעשות פסח שני.

 לפרק  ,דברי הימים ב| מלבי"ם ו. 

)ב( ויועץ לעשות הפסח בחדש השני. בסנהדרין יש פלוגתא בזה, שדעת 
בחדש השני חכמים שעבר אז את השנה )שלא מדעת חכמים(, ופי' ר"י ו

, כי הוא עשה ממנו חדש ניסן שהוא חדש ראשון לחדשי השנה, למלכותו
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 

כט, יז( היה בפסח, א"כ איך אמר )שם פסוק לא( גשו  לחודש הראשון )כנ"ל
 והביאו זבחים ותודות, הא אין מקריבים תודה בפסח מפני החמץ

 כח| פרק במדבר ז. 

ר  ש ָּ ה עָּ ָּ ַסח ַלה': )יז( ּוַבֲחִמׁשּ ׁש ּפֶּ ר יֹום ַלחֹדֶּ ש ָּ ה עָּ עָּ ַאְרּבָּ ִראׁשֹון ּבְ ׁש הָּ )טז( ּוַבחֹדֶּ
ׁש  היֹום ַלחֹדֶּ ְבַעת ַהּזֶּ ג ׁשִ ֵכל: חָּ ִמים ַמּצֹות ֵיאָּ  יָּ

 במדבר כח, טז|  משך חכמהח. 

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 

ת הבחירה בניסן, ואז עושים כל ישראל הפסח בחודש לא היה להם בי
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 

תוב "ובחמשה עשר לחודש הזה", פירוש, לחודש מצות שבעת ימים. לכן כ
שנעשה הפסח מכל ישראל, אז "חג המצות שבעת ימים". אף אם אינו 

ט"ו הוי חג  -בחודש הראשון, רק בארבעה עשר של חודש השני, אז ב 
המצות שבעת ימים. לזה עשה חזקיה חג המצות בחודש השני, וכמו 

ירושלים עם רב( לעשות חג ב, ל, יג( "ויאספו ) -דכתוב בדברי הימים )
 המצות )בחודש השני"(. ודייק בזה.

 ערכין יא ע"בט. 

בעי רבי אבין: עולת נדבת ציבור, טעונה שירה או אינה טעונה שירה?  
עולותיכם אמר רחמנא, אחת עולת חובה ואחת עולת נדבה, או דלמא 

רחמנא? ת"ש: ויאמר חזקיהו להעלות  עולותיכם דכולהו ישראל קאמר
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 

"ח בזמנו דליקרב או לא. אמר חודש הוה, וקא מיבעיא להו: מי הוקבע ר
ליה אביי: ומי מצית אמרת הכי? והכתיב: ביום ששה עשר לחדש הראשון 

! אלא אמר רמי ]להמזבח[וגו' ויאמר חזקיהו להעלות העולה )על המזבח( 
בריה דרב ייבא: כבש הבא עם העומר קמיבעיא להו, מי קבע ר"ח בזמנו 

סח היכי עביד? מצה היכי דליקריב או לא. מתקיף לה רב אויא: וליחזי פ
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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