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את מֵ אֶ ֶר! ִמ ְצ ַריִ ַ חֹדֶ  הָ ִראוֹ #לֵאמֹ ר) :ב( וְ יַעֲ & %בְ נֵי י ְִ& ָראֵ ל אֶ ת הַ )ָ סַ ח
)א( וַ י ְַדֵ ר ה' אֶ ל מֹ ֶה בְ ִמ ְדַ ר ִסינַי ַ ָנָה הַ ֵנִ ית לְ צֵ ָ
+רָ עָ ה עָ ָ&ר יוֹ ַ חֹ דֶ  הַ ֶ,ה ֵ י #הָ עַ ְרַ יִ ַ-עֲ & %אֹ ת ֹו ְ מוֹעֲ ד ֹו  ְ/כָל חָֹ 0 1תיו %כְ כָל ִמ ְ)ָ טָ יו ַ-עֲ & %אֹ ת ֹו) :ד( וַ י ְַדֵ ר מֹ ֶה
ְ מוֹעֲ ד ֹו) :ג( ְ ְ
+רָ עָ ה עָ ָ&ר יוֹ לַחֹ דֶ  ֵ י #הָ עַ ְרַ יִ ְ ִמ ְדַ ר ִסינָי  ְ/כֹל אֲ ֶר ִצ ָ%ה ה'
אֶ ל ְ נֵי י ְִ& ָראֵ ל לַעֲ &ֹת הַ )ָ סַ ח) :ה( וַ ַ2עֲ & %אֶ ת הַ )ֶ סַ ח ָ ִראוְֹ ְ #
&ת הַ )ֶ סַ ח ַ 2וֹ הַ ה%א וַ ְִ 2ק ְרב %לִ פְ נֵי מֹ ֶה
3ד וְ 4א יָכְ ל %לַעֲ ֹ
אֶ ת מֹ ֶה  #ֵ/עָ & ְ %נֵי י ְִ& ָראֵ ל) :ו( וַ י ְִהי אֲ נ ִָי אֲ ֶר הָ יְ %טמֵ ִאי לְ נֶפֶ  ָ
3ד לָ ָ7ה נִ ַָ 8רע לְ בִ לְ ִ-י הַ ְק ִרב אֶ ת ָק ְרַ  #ה' ְ מֹ עֲ ד ֹו
ֹאמר %הָ אֲ נ ִָי הָ הֵ  ָ7ה אֵ לָיו אֲ נ ְַחנְ %טמֵ ִאי לְ נֶפֶ  ָ
וְ לִ פְ נֵי +הֲ רֹ2 ַ #וֹ הַ ה%א) :ז( וַ ְ 2
)ט( וַ י ְַדֵ ר ה' אֶ ל מֹ ֶה ֵ:אמֹ ר) :י( ַ;ֵ ר אֶ ל ְ נֵי
ְ תוֹ ְ 9נֵי י ְִ& ָראֵ ל) :ח( וַ ֹ2אמֶ ר אֲ לֵהֶ  מֹ ֶה ִע ְמד %וְ אֶ ְ ְמעָ ה מַ ה יְצַ  ֶ%ה ה' ָלכֶ:
+רָ עָ ה עָ ָ&ר
י ְִ& ָראֵ ל לֵאמֹ ר ִאי ִאי  ִ/י י ְִהיֶה טָ מֵ א ָלנֶפֶ  א ֹו בְ דֶ ֶרְ 9רחֹ ָקה ָלכֶ א ֹו לְ ֹדרֹתֵ יכֶ וְ עָ ָ&ה פֶ סַ ח לה') :יא( ַ חֹ דֶ  הַ ֵנִ י ְ ְ
%מר ִֹרי ֹיאכְ ל1ה) :%יב( 4א י ְַ ִאירִ %מ %= ֶ7עַ ד ֹ ֶקר וְ עֶ צֶ  4א י ְְִ ר %ב ֹו  ְ/כָל ח0ַ 1ת הַ )ֶ סַ ח יַעֲ &%
יוֹ ֵ י #הָ עַ ְרַ יִ יַעֲ & %אֹ ת ֹו עַ ל מַ <וֹת ְ
אֹ ת ֹו) :יג( וְ הָ ִאי אֲ ֶר ה%א טָ הוֹר %בְ דֶ ֶר4 9א הָ יָה וְ חָ ַדל לַעֲ &וֹת הַ )ֶ סַ ח וְ נִ כְ ְר ָתה הַ =ֶפֶ  הַ ִהוא מֵ עַ  ֶ7יהָ  ִ/י ָק ְרַ  #ה' 4א ִה ְק ִריב ְ מֹ עֲ ד ֹו
חֶ ְטא ֹו י ִָ>א הָ ִאי הַ ה%א) :יד( וְ כִ י יָג%ר ִא ְ-כֶ ֵ8ר וְ עָ ָ&ה פֶ סַ ח לה'  ְ/ח0ַ 1ת הַ )ֶ סַ ח %כְ ִמ ְ)ָ ט ֹו  #ֵ/יַעֲ ֶ&ה ח0ָ 1ה +חַ ת י ְִהיֶה ָלכֶ וְ ַלֵ8ר
3ר! :במדבר ט
%לְ אֶ זְ ַרח הָ ֶ
ָ&א חֶ ְטא ֹו :ויקרא כד ,טו
וְ אֶ ל ְ נֵי י ְִ& ָראֵ ל ְַ -דֵ ר לֵאמֹ ר ִאי ִאי  ִ/י י ְַקֵ:ל אֱ 4הָ יו וְ נ ָ

פסח שני : basic parameters of allowance forמשנה א' I.
דר Bרחוקה  andטמא a. Fully excused:
אונס  orשוגג b. Limited excuse:
שוגג/אונס  forכרת ;דר Bרחוקה  orטמא  forכרת i. Difference: no
פסח ראשו re allowance to perform #ר' נחמ/#ר' ששת 1. Dispute:
פ"ר  can be included inבדר Bרחוקה : someone who wasר"נ )a
 gave him an extra chance in case he couldn’t be includedתורה :פסח שני i.
 cannot be includedבדר Bרחוקה : someone who wasר"ש )b
פ"ש  toפ"ר : he was “pushed away” fromפסח שני i.
” he may haveפ"ר  which allows that “if he didn’t doמשנה ): fromר"נ( c)Argument
) (who certainly may be includedאונ includes #רישא , soמזיד  must includeסיפא : just asר"ש i.
כרת  must be included b/c ofמזיד ):ר"ש  (support forר' אשי 1.
) due to parallel constructionחייבי” but said #חייב“  (should have saidרישא  inאונ): no #ר"נ( d) Argument
טמא::דר Bרחוקה  who comparesר"ע ): proof fromר"ש( e) Argument
דר Bרחוקה  is simply forbidden, similarly,טמא i. Just as:
 – we disagreeטמא שר!  for aזריקה  holds that we don’t doר' עקיבא ii. Rejection:
כרת  to exempt him fromתורה  is listed inדר Bרחוקה ;)כר' יוסי(  are includedזבות ):ר"נ  (supportingברייתא )f
חיוב כרת : reברייתא i.
)רגל  for intentionally missing the 1st and 2nd (2nd is independentחייב :רבי 1.
 =2ndבמועדו ;כרת ) (v2מגד: from Eחטאו ישא a.
) for missing the 1st (2nd is “makeup” for 1stחייב : onlyר' נת2. #
 refers back to 1stבמועדו ;כרת=מגד: teaches that Eחטאו ישא a.
) for the 1stתקנה  for missing the 1st if missed the 2nd (2nd is aחייב : onlyרחב"ע 3.
: means 2nd – allows to fix 1stבמועדו a.
פ"ר  who converted afterגר  follow their dispute reרבי/ר' נתii. Note: #
 – exemptר"נ ;פ"ש  inחייב :רבי 1.
iii. Conclusions: agreement and dispute
חייב כרת  in both: all agree that he isמזיד 1.
כרת  in both: all agree that there is noשוגג 2.
)רחב"ע  (except according toכרת  in the 2nd:שוגג  in the 1st andמזיד 3.
)רבי  (except forכרת  in the 2nd: noמזיד  in the 1st andשוגג 4.
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