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Introduction to פרק תשיעי: מי שהיה 
4.9.1 

92b ('משנה א) � 93b (פטור) 

 

 ַהָ(ַסח ֶאת ִיְ&ָרֵאל ֵניבְ  ְוַיֲע&%) ב( :ֵלאֹמר ָהִרא�ֹו# ַ�ֹחֶד� ִמְצַרִי� ֵמֶאֶר! ְלֵצאָת� ַהֵ�ִנית ַ�ָ�ָנה ִסיַני ְבִמְדַ�ר ֹמֶ�ה ֶאל ה' ַוְיַדֵ�ר) א( )1
0ָֹתיו ְ/ָכל ְ�מֹוֲעדוֹ  ֹאתוֹ  ַ-ֲע&% ָהַעְרַ�ִי� ֵ�י# ַהֶ,ה ַ�ֹחֶד� יֹו� ָעָ&ר ְ�+ְרָ�ָעה) ג( :ְ�מֹוֲעדוֹ   ֹמֶ�ה ַוְיַדֵ�ר) ד( :ֹאתוֹ  ַ-ֲע&% ִמְ�ָ(ָטיו %ְכָכל ח1

 ה' ִצָ%ה ֲאֶ�ר ְ/ֹכל ִסיָני ְ�ִמְדַ�ר ָהַעְרַ�ִי� ֵ�י# ַלֹחֶד� יֹו� ָעָ&ר ְ�+ְרָ�ָעה ָ�ִרא�ֹו# ַהֶ(ַסח ֶאת ַו2ֲַע&% )ה( :ַהָ(ַסח ַלֲעֹ&ת ִיְ&ָרֵאל ְ�ֵני ֶאל
 ֹמֶ�ה ִלְפֵני ַו2ְִקְרב% ַהה%א 2�ַֹו� ַהֶ(ַסח תַלֲע&ֹ  ָיְכל% ְו4א 3ָד� ְלֶנֶפ� ְטֵמִאי� ָהי% ֲאֶ�ר ֲאָנִ�י� ַוְיִהי) ו( :ִיְ&ָרֵאל ְ�ֵני ָע&% ֵ/# ֹמֶ�ה ֶאת

 ְ�ֹמֲעדוֹ  ה' ָקְרַ�# ֶאת ַהְקִרב ְלִבְלִ-י ִנ8ַָרע ָל7ָה 3ָד� ְלֶנֶפ� ְטֵמִאי� ֲאַנְחנ% ֵאָליו ָהֵה7ָה ָהֲאָנִ�י� ַו2ֹאְמר%) ז( :ַהה%א 2�ַֹו� +ֲהֹר# ְוִלְפֵני
 ְ�ֵני ֶאל ַ;ֵ�ר) י( :ֵ:אֹמר ֹמֶ�ה ֶאל ה' ַוְיַדֵ�ר) ט(         : ָלֶכ� ה' ְיַצֶ%ה ַמה ְוֶאְ�ְמָעה ִעְמד% ֹמֶ�ה ֲאֵלֶה� ַו2ֹאֶמר) ח(  :לִיְ&ָראֵ  ְ�ֵני ְ�תֹו9

 ָעָ&ר ְ�+ְרָ�ָעה ַהֵ�ִני ַ�ֹחֶד�) יא( :ה'ל ֶפַסח ְוָעָ&ה ְלֹדֹרֵתיֶכ� אוֹ  ָלֶכ� ְרֹחָקה ְבֶדֶר9 אוֹ  ָלֶנֶפ� ָטֵמא ִיְהֶיה ִ/י ִאי� ִאי� ֵלאֹמר ִיְ&ָרֵאל
0ַת ְ/ָכל בוֹ  ִיְ�ְ�ר% 4א ְוֶעֶצ� ֹ�ֶקר ַעד ִמ7ֶ=% ַיְ�ִאיר% 4א) יב( :ֹיאְכל1ה% %ְמֹרִרי� ַמ>ֹות ַעל ֹאתוֹ  ַיֲע&% ָהַעְרַ�ִי� ֵ�י# יֹו�  ַיֲע&% ַהֶ(ַסח ח1
 ְ�ֹמֲעדוֹ  ִהְקִריב 4א ה' ָקְרַ�# ִ/י ֵמַע7ֶיהָ  ַהִהוא ַהֶ=ֶפ� ְוִנְכְרָתה ַהֶ(ַסח ַלֲע&ֹות ְוָחַדל ָהָיה 4א %ְבֶדֶר9 ָטהֹור ה%א ֲאֶ�ר ְוָהִאי�) יג( :ֹאתוֹ 

0ַת ה'ל ֶפַסח ְוָעָ&ה 8ֵר ִאְ-ֶכ� ָיג%ר ְוִכי) יד( :ַהה%א ָהִאי� ִיָ<א ֶחְטאוֹ  0ָה ַיֲעֶ&ה ֵ/# וֹ %ְכִמְ�ָ(ט ַהֶ(ַסח ְ/ח1  ְוַל8ֵר ָלֶכ� ִיְהֶיה +ַחת ח1
  ט במדבר: ָה3ֶר! %ְלֶאְזַרח

  טו, כד ויקרא : ֶחְטאוֹ ֶחְטאוֹ ֶחְטאוֹ ֶחְטאוֹ  ְוָנָ&א ֱא4ָהיו ְיַקֵ:ל ִ/י ִאי� ִאי� ֵלאֹמר ְ-ַדֵ�ר ִיְ&ָרֵאל ְ�ֵני ְוֶאל )2

 

I. 'משנה א: basic parameters of allowance for פסח שני 

a. Fully excused: טמא and רחוקה Bדר 

b. Limited excuse: שוגג or אונס 

i. Difference: no כרת for טמא or רחוקה Bכרת ;דר for שוגג/אונס 

1. Dispute: ר' נחמ#/ר' ששת re allowance to perform #פסח ראשו 

a) ר"נ: someone who was רחוקה Bבדר can be included in פ"ר 

i. תורה :פסח שני gave him an extra chance in case he couldn’t be included 

b) ר"ש: someone who was רחוקה Bבדר cannot be included 

i. פסח שני: he was “pushed away” from פ"ר to פ"ש 

c) Argument (ר"נ):  from משנה which allows that “if he didn’t do פ"ר” �he may have 

i. ר"ש: just as סיפא must include מזיד, so רישא includes #אונ (who certainly may be included) 

 כרת must be included b/c of מזיד :(ר"ש support for) ר' אשי .1

d) Argument (ר"נ): no #אונ in רישא (should have said “חייב” but said #חייבי due to parallel construction) 

e) Argument (ר"ש): proof from ר"ע who compares רחוקה Bטמא::דר 

i. Just as: טמא is simply forbidden, similarly, רחוקה Bדר 

ii. Rejection: ר' עקיבא holds that we don’t do זריקה for a !טמא שר – we disagree 

f) ברייתא (supporting ר"נ): זבות are included (כר' יוסי); רחוקה Bדר is listed in תורה to exempt him from כרת 

i. ברייתא: re חיוב כרת 

  (רגל 2nd is independent) for intentionally missing the 1st and 2nd חייב :רבי .1

a. חטאו ישא: from Eמגד (v2) 2= במועדו ;כרת�nd  

נת# 'ר .2 : only חייב for missing the 1st (2nd is “makeup” for 1st) 

a.  ישאחטאו : teaches that Eבמועדו ;כרת=מגד refers back to 1st  

ע"חבר .3 : only חייב for missing the 1st if missed the 2nd (2nd is a תקנה for the 1st) 

a. במועדו: means 2nd – allows to fix 1st  

ii. Note: #רבי/ר' נת follow their dispute re גר who converted after ר"פ  

ש"פ in חייב :רבי .1 נ"ר ;  – exempt 

iii. Conclusions: agreement and dispute 

 חייב כרת in both: all agree that he is מזיד .1

 כרת in both: all agree that there is no שוגג .2

ע"רחב except according to) כרת :in the 2nd שוגג in the 1st and מזיד .3 )  

  (רבי except for) כרת in the 2nd: no מזיד in the 1st and שוגג .4


