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 ב-במדבר פרק ט, א
אֹמר:)א(  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבֹחֶדש ָהִראשון לֵּ אָתם מֵּ ִנית ְלצֵּ ר ְיֹקָוֹק ֶאל ֹמֶשה ְבִמְדַבר ִסיַני ַבָשָנה ַהשֵּ ל ֶאת )ב(  ַוְיַדבֵּ י ִיְׂשָראֵּ ְוַיֲעׂשּו ְבנֵּ

ר ֶא  ... ַהָפַסח ְבמוֲעדו: יֶכם ְוָעָׂשה ֶפַסח)י( ַדבֵּ א ָלֶנֶפש או ְבֶדֶרְך ְרֹחָֹקה ָלֶכם או ְלֹדֹרתֵּ אֹמר ִאיש ִאיש ִכי ִיְהֶיה ָטמֵּ ל לֵּ י ִיְׂשָראֵּ  ל ְבנֵּ
 ַליֹקָוֹק:

 

 רש"י 
פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד  - בחדש הראשון)א( 

אייר, למדת שאין סדר מוֹקדם ומאוחר בתורה. ולמה לא 
פתח בזו, מפני שהוא גנותן של ישראל, שכל ארבעים שנה 

 שהיו ישראל במדבר לא הֹקריבו אלא פסח זה בלבד:
 אף בשבת. במועדו אף בטומאה: - במועדו )ב(

 רמב"ן 
כתב רש"י שהיה חוץ לאסֹקופת  - בדרך רחקה)י( וטעם 

העזרה כל זמן השחיטה, והוא נרמז בנֹקוד כפי הדעת הזאת. 
ני תמה עליו למה תפס לו שיטת רבי אליעזר, והנכון וא

לתפוס בשיטתו של רבי עֹקיבא, מן המודיעים ולחוץ, וכן 
דעת האמוראים בגמרא )פסחים צג ב( דאמר עולא כל שאינו 
 יכול ליכנס בשעת שחיטה. והוא פשוטו של מֹקרא, כי העומד 

וֹקה היא לו ופטור. ויתכן שטעם הנֹקודה, שהיא דרך בתחילת בין הערבים במֹקום שלא יגיע לעזרה בעת השחיטה דרך רח
וצוה הכתוב  רחוֹקה לו בעשיית הפסח לא רחוֹקה ממש, ולכך חזר ואמר )בפסוֹק יג( ובדרך לא היה, ולא הזכיר "רחוֹקה":

לטמא ולמי שהיה בדרך רחוֹקה לעשות השני, והוא הדין והטעם לכל מי שלא עשה הראשון ואפילו במזיד שחייב לעשות 
כדברי רבותינו )פסחים שם(. ולא הזכיר הכתוב אלא לומר שיעשו השני ברשות, ולמנוע הטמא מלעשות הראשון, אבל השני 

מי שהיה בדרך פטור מן הראשון ועושה השני, ואם רצה לצאת בראשון וצוה ושחטו עליו הורצה, דֹקיימא לן )שם צב ב( 
כן שלכך הזכיר הכתוב "רחוֹקה", כי בדרך הֹקרובה בידו מיחס הוא דחס רחמנא עילויה ואי עביד תבא עליו ברכה. וית

 לעשות השני או הראשון, שישחטו ויזרֹקו עליו ויבא ויאכל לערב:

 
 רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ה

מי שהיה טמא בשעת שחיטת הפסח שאין שוחטין עליו, או שהיה בדרך רחוֹקה, או נאנס באונס אחר, או ששגג ולא  ]א[
הֹקריב בראשון, הרי זה מביא פסח בארבעה עשר לחדש השני בין הערבים, ושחיטת פסח זה מצות עשה בפני עצמו ודוחה 

 חייבין עליו כרת. את השבת שאין השני תשלומין לראשון אלא רגל בפני עצמו לפיכך 
כיצד מי ששגג או נאנס ולא הֹקריב בראשון אם הזיד ולא הֹקריב בשני חייב כרת, ואם שגג או נאנס אף בשני פטור, הזיד  [ב]

ולא הֹקריב בראשון הרי זה מֹקריב בשני, ואם לא הֹקריב בשני אף על פי ששגג הרי זה חייב כרת שהרי לא הֹקריב ֹקרבן ה' 
בל מי שהיה טמא או בדרך רחוֹקה ולא עשה את הראשון, אף על פי שהזיד בשני אינו חייב כרת, שכבר במועדו והיה מזיד, א

 נפטר בפסח ראשון מן הכרת.

 
 תהלים פרק כה פסוק ח

ן יוֶרה ַחָטִאים ַבָדֶרְך:  טוב ְוָיָשר ְיֹקָוֹק ַעל כֵּ
 

 רש"י 
תשובה, ד"א יורה חטאים הרוצחים שנאמר תכין לך  - יורה חטאים בדרך על כן וחפץ להצדיֹק בריותיו: - טוב וישר ה'

 הדרך וגו' )דברים י"ט( מֹקלט מֹקלט היה כתוב על פרשת דרכים כו' כדאיתא במכות:

 
 שובה -כד פסיקתא דרב כהנא 

הו עונשו, אמרה להם וחטאים תרדף ח(. שאלו לחכמה החוטא מ ,]ז[ טוב וישר י"י על כן יורה חטאים בדרך וג' )תהלים כה
ד(. שאלו לתורה  ,רעה )משלי יג: כא(. שאלו לנבואה החוטא מהו עונשו, אמרה להם הנפש החוטאת היא תמות )יחזֹקאל יח

חוטא מה עונשו, אמרה להם יביא אשם ויתכפר לו. שאלו להֹקב"ה החוטא מהו עונשו, א' להם יעשה תשובה ויתכפר לו, 
ח(. א"ר פינחס למה הוא טוב שהוא ישר, למה הוא ישר שהוא טוב. על כן יורה  ,ישר י"י וגו' )תהלים כההדא היא דכת' טוב ו

(, שהוא מורה לחטאים דרך שיעשו תשובה. לפיכך הושע מזהיר את ישראל ואו' להם שובה תהלים כ"החטאים בדרך )
 (.י"דישראל )הושע שם 
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