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  ז"ה'תשע שנת
  

 בית שמש

  

  

  

  הגדה של פסח 
  לזמן בית המקדש

  ועשה פסח לה'
  

 הדורותנוסח וסדר ההגדה כנהוג בכל 

  עם הוספות הנוהגות בזמן שבית המקדש על מכונו
  

  פסקי הרמב"ם חז"ל ו "פע
  'הלכות חמץ ומצה פרק חב

  
  

â  מפוארתוחדשה שניה, מהדורה â  
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  יו"ל ע"י

  המרכז לבית המקדש והמשכן - 'באר החיים'
  

  בית שמש
  

ידוע מאמר החכם כשם שא"א לבר בלי תבן, כך א"א לספר בלי שגיאות, ע"כ 
  חידושים שיואיל בטובו לשלוח הארות והערות, נבקש מכל המעיין בספר

  מה, אל: וציונים ומ"מ, וכל דבר המתחדש ומתברר, או תיקונים, וכדו
  בית שמש. 8031ת. ד.  'באר החיים'  

   05041-94471ניתן להשיג את הספר, לבודדים ולכמויות, במס':  

  
  להשיג את הספר

  בית שמש:
05041-94471 

  קרית ספר:
  ר' ישראל נאגר
08-9741760 

  
  כל הזכויות שמורות .
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  לתשומת לב:
  

  שינוי, אללההגדה בנוסח הרגיל 
  לזמן בית המקדש הוספהבמקומות שיש ו

  .הוקף במסגרת, כזה
  
  

  חלק מההסכמות נתקבלו על ספרינו 'באר החיים', ועל ספרינו 'היכל ידיד', על בית המקדש.

ְך ָיָפה  ִמְצוֹות, ִהּנָ ְך ָיָפה ּבְ ְך ָיָפה, ִהּנָ ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ִהּנָ ִהּנָ
ְגִמילּות ֲחָסִדים ִמְצ  ,ּבִ ְך ָיָפה ּבְ הִהּנָ ִמְצוֹות  ,וֹות ֲעׂשֵ ְך ָיָפה ּבְ ִהּנָ

ה רּוָמה  ,לֹא ַתֲעׂשֶ ִחּלּוק ּתְ ִית, ּבְ ִמְצוֹות ַהּבַ ִהָנְך ָיָפה ּבְ
רֹות ְכָחה ּוֵפָאה,  ,ּוַמַעׂשְ ֶלֶקט ׁשִ ֶדה, ּבְ ָֹ ִמְצוֹות ַהׂשּ ִהָנְך ָיָפה ּבְ

ִכְלַאִים, ִהָנְך ָיָפ  ְך ָיָפה ּבְ ר ָעִני ְוַהֶהְפֵקר, ִהּנָ ָסִדין ּוַמְעׂשֵ ה ּבְ
ֶנַטע  ְך ָיָפה ּבְ ָעְרָלה, ִהּנָ ְך ָיָפה ּבְ ְנִטיָעה, ִהּנָ ְך ָיָפה ּבִ ִציִצית, ִהּנָ ּבְ
ה,  ְתִפלָּ ְך ָיָפה ּבִ ְפִריָעה, ִהּנָ ְך ָיָפה ּבִ ִמיָלה, ִהּנָ ְך ָיָפה ּבְ ְרָבִעי ִהּנָ

ךְ  ְמזּוָזה, ִהּנָ ְך ָיָפה ּבִ ַמע, ִהּנָ ְקִריַאת ׁשְ ְך ָיָפה ּבִ ין,  ִהּנָ ְתִפּלִ ָיָפה ּבִ
ְתׁשּוָבה,  ְך ָיָפה ּבִ לּוָלב ְוֶאְתרֹוג, ִהּנָ ְך ָיָפה ּבְ ה, ִהּנָ ֻסּכָ ְך ָיָפה ּבְ ִהּנָ
ְך ָיָפה  ה, ִהּנָ עֹוָלם ַהּזֶ ְך ָיָפה ּבָ ים טֹוִבים, ִהּנָ ַמֲעׂשִ ְך ָיָפה ּבְ ִהּנָ

א עֹוָלם ַהּבָ   ר השירים רבה א טו)(שי.                                            ּבָ
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  ברכת מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
 

נכנסנו אל הקודש למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, ושאלנו האם מברכים 

  יכול להיות. וענה: בקרבנות. על הפשט וניתוח

בתחילת מעשה רמב"ן לעיין בלנו מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א: ואמר 
(דהיינו בדברי הרמב"ן שהעתיק המשנה למלך על הרמב"ם,  הקרבנות

  .בתחילת הלכות מעשה הקרבנות)

כתב המשנה למלך וז"ל: כתב הרמב"ן בהשגותיו לספר המצות בעיקר הי"ב, ושם [

ילות פתיתות ומליקות ודכותייהו, הכהן כשעושה אחת שכל העבודות כגון היציקות ובל

מאלה עושה מצוה ומברך עליה. ע"כ. וכתב המשנה למלך דאפשר שגם הרמב"ם סובר 

כך עיי"ש. ובהמשך כתב המשנה למלך וז"ל: ונוסח הברכה נראה שהוא אשר קדשנו 

ו בקדושתו של אהרן וצונו לעשות כך וכך. דומיא דברכת אכילת תרומה שכתב רבינ

. וכן בכל אכילת קדשים מברך ברכה זו, וכמו שכתב א(הרמב"ם) בסוף הלכות תרומות

  ].ברבינו (הרמב"ם) בריש הלכות ביכורים
 

ואמרנו שברצוננו לסדר את סדר הברכות המסודר בתחילת הגדה זו, של 

את ברכתו מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א האציל  .סדר הקרבת קרבן פסח

  הטהורה ובירך:

  לחהברכה והצ
  

  
 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

כ "ואח ,תרומה מברך ברכת אותו מאכל כל האוכל: (הלכות תרומות טו כב)וז"ל הרמב"ם . א
. וכך קבלנו וראינו אותם מברכין 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול תרומה'מברך 

'עבודת מתנה  ז) (במדבר יחאפילו בחלת חוצה לארץ שגם אכילת קדשי הגבול כעבודה שנאמר 
  '.אתן את כהונתכם

וארבע מתנות ניתנו לכהנים וכולן מפורשין עשרים : ב)-(הלכות ביכורים א אוז"ל הרמב"ם . ב
בתורה. ועל כולן נכרתה ברית לאהרן. וכל כהן שאינו מודה בהן אין לו חלק בכהנים ואין נותנין 

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו 'לו מתנה מהן. וכל האוכל מתנה שיש בה קדושה מברך 
  .'לאכול כך וכך
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  תשובות ומכתבים שקבלנו ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

  

  

  

  

  
 

  תחלה היו ב' זה למעלה מזה  והוא עשה י"ב סביבות הכיור   ונטלו ב' ידיהם ורגליהם

  בב"א מעומד   והמוכני היו מורידין בגלגל   ובבית ראשון לא הי' מוכני

  יישר כח על הספר יגל יעקב

    
  

  

  
  

  שהיו משקעין אותו עי' תו"י יומא ל"ח א'

  כל לילה בים שעשה שלמה
  

  

  

  

  כשתהי' אי"ה תכנס
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 כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  בס"ד

  בשמחה הריני מצטרף לדברי ידידי הרב הגאון שליט"א

  (הגאון רבי נתן קופשיץ שליט"א)

  שליט"א בביאורבברכה להרב האברך ר' אברהם חיים אופמאן 

  צורת בית המקדש הראשון עפ"י מאמרי חז"ל, יזכה להפיץ

  ספרו בהצלחה ולהמשיך להרביץ תורה בכתב ובע"פ

  מתוך נחת והצלחה בכל דרכיו. והריני חותם באהבה

  ידיד בית אבותיו                         יצחק טובי' ווייס
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  כבוד האברך המופלג הרב אברהם חיים אופמן שליט"א
  שכטו"ס

קיבלתי את ספרך "באר החיים" שהנך עומד להוציא לאור 
בענין צורת הבית הראשון על פי חז"ל ורבותינו המפרשים, 

  בטוב טעם ודעת וניכר עמלו בזה, והוא נחוץ מאוד.
ל תורה כל הימים והנני לברכו שיזכה תמיד לישב באהלה ש

  מתוך שלות הנפש והרחבת הדעת.
  

הכותב לכבוד התורה ולומדי'ה
 בין המצרים יזרח אור לישרים          נתן הכהן קופשיץ
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  בס"ד
  יום ג' לס' ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וגו'

  כ"ו מנ"א תשע"ב                                                                                                   
  

יים רבי אברהם ח הרה"חבא לפני האברך כמדרשו, חוב"ט, 
 ליט"א, בן ידידי הרב החסיד רבי חנוך העניך שליט"א,אפפמאן ש

מפק"ק בית שמש ת"ו, ובידו הספר העומד לצאת לאור בעניני 
ביהמ"ק הראשון, והספר מדבר בעד עצמו, בהיותו קילורין 

והוא מיוסד ע"פ  לעיניים הן בחלק הביאור והן בחלק העיונים,
ישמח לב מבקשי ה',  ובוודאי דברי חז"ל ורבותינו המפרשים,

דורשי ה' המחכים לבנין אריאל, לעסוק בעניני המקדש ולהתכונן 
  לקראת הבית השלישי שיבנה במהרה בימנו. 

  

בעזרתו של הספר הנוכחי, יוכל כל לומד, וכל מלמד, למן בני 
תורה ועד תינוקות של בית רבן, לבוא בשערי המקדש ולהבין 

ת. כאשר תחזינה עיני כל רזיו וצפונותיו, ע"פ פשט וע"פ עמקו
  אשר נהורא נפיל בבי מדרשא.  –לומד 

  

, על שהנני ליט"אולא באתי, כי אם להעיד על הרב המחבר ש
מכירו ומכיר את המשפחות החשובות, תושבי קרייתנו המעטירה, 

ואשרי  –אשר מדובר על יראי ה' וחושבי שמו לתפארת ולתהילה 
ת את הרבים כפי חלקו שזכה להעמיק בענין גדול זה ולזכו

מידתו. ואמינא לפעלא טבא יישר, ומאת ה' ישא ברכתו לטב 
  ולחיין ולשלם. 

  

  בכל חותמי ברכה, לכבוד התורה ולומדיה
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  הרב שמואל חיים דומב

  רב ביהכ"נ חניכי הישיבות הגבעה הדרומית
  מו"צ וחבר ביה"ד מודיעין עילית

  ומו"ל משך חכמה השלם
  

  
  

  תשע"ג - אסרו חג  -ם ג, כג תשרי יו
  

  מכתב ברכה
  

למע"כ האברך כפשוטו ומדרשו, חו"ב טובא הרה"ג המופלג ר' אברהם חיים אפפמאן 
שליט"א. לשמחה ולעונג היה לי לעבור בין בתרי חבורו החשוב "באר החיים", ובו 

  ביאר ופירש בטוב טעם ודעת צורת בנין בית המקדש הראשון.

ומלאכת שלמה",  -ם "חכמה" עשה, לבאר ולפרש "חכמת שלמה "ומלאכה" שיש בה ג
  עפ"י מדרשי חז"ל ומפרשי התנ"ך הראשונים והאחרונים.

פרחים (מלכים א' י, יח), להמחיש לכל  -ציורים, ו"פטורי ציצים"  -בתוספת "מקלעות" 
  לומד את תבנית ומעשה המקדש.

  באר" מתוקים ומשיבי נפש. "מי -ובטוחני שכל מי שילמד בספרו ידלה מ"באר החיים" 

וכבר האריך הכהן הגדול מאחיו מרן ה"חפץ חיים" בגודל חיוב ולימוד סדר קדשים, 
  שבזה שירבו העוסקים תבוא במהרה הגאולה.

בנין שבנה שלמה כבר מפורש ולשון הרמב"ם בפ"א מהלכות בית הבחירה הלכה ד', "
קאל אינו מפורש ומבואר במלכים. וכן בנין העתיד להבנות אע"פ שהוא כתוב ביחז

ואנשי בית שני כשבנו בימי עזרא בנוהו כבנין שלמה ומעין דברים המפורשים 
  ".ביחזקאל

ומעתה אם כן חובה גם ללמוד ולהתעסק לדעת צורת בנין בית ראשון. [וראה בתפארת 
ישראל בבועז ריש מסכת מדות, בשם הר"מ נכתבה מסכת מדות כדי שנדע איך 

בית שלישי יבנה בידי שמים, עי"ש. וקצת קשה מדוע הר"מ לא לבנות, ועי"ש מהא ד
ד, כתב שעזרא בא -הוסיף שגם מפורש בספר דברי הימים. ובמלבי"ם דבה"י ב' ג ג

לפרש דברים הסתומים והחתומים שבספר מלכים, או להוסיף דברים שלא נזכרו שם, 
  .וכן בסיפור בנין הבית לא כתב רק דברים שנתחדשו לו, וכו', עי"ש]

  

  

  

  

  

  
 08-9743291מודיעין עילית  טלפקס  7מען: רח' מרומי שדה 

  

 והנני לברכו שיזכה שיפוצו מעינותיו להגדיל תורה ולהאדירה
 הכותב למען עמלי התורה ושוקדיה

 ותחזינה עינינו ארמון על משפטו במהרה
 

ים דומבשמואל חי  
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  ' [תשע"ו] לפ"ק.ה- שם משכן הוישנת ' 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'בס"ד, יום א' לסדר 

כה ר ב ב  ת כ   מ
, והוא חיבור מקיף על כל ענייני בנין בית המקדש היכל ידידשמח לבי בראותי את הספר הנפלא 

ביאור מקיף על כל משניות דמסכת מידות, מלוקט מכל הספרים העוסקים  השני, וכולל בתוכו

בנושא נכבד זה, בתוספת נכבדה שהוסיף הרב המחבר, מעשה ידי אמן, ה"ה האברך היקר, הרב 

שליט"א, אשר ידעתיו מנעוריו  אברהם חיים אופמאן הגאון המופלג בתורה ויראה, כמוהר"ר

ה זו של בניין בית המקדש ומידותיו. ובוצין מקיטפיה שהיה לבו בוער לרדת לשרשי מצוה חביב

ידיע, שהשקיע עצמו במשך השנים לעמול להבין ולהשכיל בפרטי מצוה זו על כל פרטיה 

על תבנית בית  באר החייםודקדוקיה. וכבר איתמחי גברא ואיתמחי קמיעא בספרו הקודם 

במלאכת הקודש, טרח  המקדש הראשון, שנתבארה בספר מלכים ודברי הימים. וכעת המשיך

  ויגע כדי מידתו, בכפלים לתושיה, בענייני בנין בית המקדש השני.

והנה הרב הגאון המחבר שליט"א הרחיב והעמיק בספרו, ונכנס לפרד"ס כל ענייני בית המקדש, 

טרח ויגע ויצא בשלום, שליקט מלא הטנא ביכורי פירות הפרדס. דלה דלה מהנהר היוצא 

עלה , וכל עומדת על פתחו של היכלשזהב ה גפןשם בכליו מפירות מבית קדשי הקדשים, ו

  בהיכלו אומר כבוד, היכל עולמים. הפליא לעשות.ביא ותלה שמצא, הגרגיר או אשכול 

והנה לאו אורח ארעא למי שלא ראה את החידוש, ולא השקיע עצמו במקצוע קשה זה, שיבוא 

הרב הגאון המחבר שליט"א. אך זכרתי לו ויעיד על החידוש,  היצירה הנפלאה שיצאה מתחת יד 

אהבת קדומים, כד הויה טליא, ולכן לא יכלתי לסרב ולהשיב פניו ריקם, לבקשתו שאהיה 

'יהי רצון שתזכה מהמברכים אותו בברכת החידוש. על כן אמינא אבוא בברכת הדיוט קלה: 

, ויפוצו מעיינותיך להמשיך ולישב על התורה והעבודה מתוך נחת והרחבה, ומתוך בריאות ואושר

חוצה, ותזכה לחבר חיבורים נוספים במקצוע זה ובמקצועות אחרים, לחדש ולירד לעומקה של 

הלכה ולאמיתה של תורה, ויהיו ספריך מתקבלים ומפיצים את העיסוק בתורת הבית. ונזכה בקרוב 

  כולנו יחד לראות בבנין שלם בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו אמן סלה'.

  כעתירת המשתאה מיפי מלאכת הספר מתפלל להצלחתו כל הימים

  

qiiee 'iryi wgvi 
"xfrig` dep" c"a`e ax 

5706326-03, 7625793-052בני ברק  46רח' עזרא   

 



 הקדמה
 

 

 יז

  תוכן העניינים
  

  יט  ...................................................................................הקדמה

  כג  ...............................................  לזמן בית המקדשהגדה של פסח 

  כה  ...........................................................................  בדיקת חמץ

  כז  ...........................................................................  שריפת חמץ

  כט  ..................................  אגרת הקודש מרבי שמשון מאוסטרופליא

  לה  .....................................................................  פסוקי קרבן פסח

  לט  ...................................................................  הקרבת קרבן פסח
  מח  ..................................................................................................  סדר ההלל בהקרבת קרבן פסח

  סז  .......................................................................................  קדש

  סט  .....................................................................................  ורחץ

  סט  ....................................................................................  כרפס

  ע  .........................................................................................  יחץ
  עא  .....................................................................................  מגיד

  צד  ....................................................................................  רחצה

  צה  ...................................................................................  מוציא

  צה  ......................................................................................  מצה

  צו  .....................................................................................  מרור

  צו  .................................................................  אכילת קרבן חגיגה

  צז  ....................................................................  אכילת קרבן פסח

  צח  .....................................................................................  כורך

  צט  ..........................................................................  שולחן עורך

  קב  .....................................................................................  צפון

  קג  ......................................................................................  ברך

  קיא  ......................................................................................  הלל

  קכב  ...................................................................................  נרצה

  קלז  ..........................................................................  שיר השירים

  קמז  ................................  שירים מהרה''ק רבי ישראל נאגארה זיע''א



 ועשה פסח לה'
 

 

 יח

  קנה  ........................................................  רמב''ם הלכות קרבן פסח
  קנה  ..........................................................................................................................................  פרק א'
  קנז  ...........................................................................................................................................  פרק ב'
  קנט  ...........................................................................................................................................  פרק ג'
  קס  ............................................................................................................................................  פרק ד'
  קסב..........................................................................................................................................  פרק ה'
  קסג  ...........................................................................................................................................  פרק ו'
  קסה  ..........................................................................................................................................  פרק ז'
  קסז  ...........................................................................................................................................  פרק ח'
  קסח..........................................................................................................................................  פרק ט'
  קע  .............................................................................................................................................  פרק י'

  קעב  ......................................................  רמב''ם הלכות חמץ ומצה
  קעב  .........................................................................................................................................  פרק ח'

  קעה  ................................................................  קיצור שולחן ערוך
  קעה  ........................................................................................................................  דיני הכנת הסדר

  קעז  ................................................................................................................................סדר ליל פסח

  קפ  ............................................................................  ספר החינוך
  קפ  ....................................................................................................................  מצוות שחיטת הפסח

  קפ  ............................................................................................................  מצוות אכילת בשר הפסח
  קפ  .....................................................................................................  שלא לאכול הפסח נא ומבושל

  קפא  ........................................................................................................  שלא להותיר מבשר הפסח
  קפב  ...............................................................................................................  מצוות השבתת החמץ

  קפב  ....................................................................................................................  מצוות אכילת מצה
  קפב  .............................................................................................שלא ימצא חמץ ברשותינו בפסח

  קפג  ..........................................................................................  שלא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ
  קפג  ......................................................................................  שלא נאכיל מן הפסח לישראל משומד

  קפד  ..............................................................................................  שלא נאכיל מן הפסח לגר ותושב
  קפד  ...............................................................................................  שלא להוציא מבשר הפסח חוצה

  קפד  ........................................................................................................  שלא לשבור עצם מן הפסח
  קפה  ..........................................................................................................  ן הפסחשלא יאכל ערל מ

  קפו  ...............................................................................................................  שלא לאכול חמץ בפסח
  קפו  ..........................................................................................................  שלא יראה לנו חמץ בפסח

  קפו  ........................................................................................................  ת סיפור יציאת מצריםמצוו

  קפ  .........................................................  ההלל בהקרבת קרבן פסח

  



 הקדמה
 

 

 יט

  תאיר כאור יום חשכת לילה
  

  :).(פסחים פה "כזיתא פסחא והלילא פקע איגרא"

לקול המולת ההמון מההלל דומין כאילו הגגין "

 (רש"י "ם שהיו אומרים ההלל על הפסחמתבקעי

ביום שתגאלו מן  השיר יהיה לכם..  "שם)

כמו שאתם נוהגים  כליל התקדש חג. .הגלות

לשורר בליל התקדש חג ואין לך לילי חג 

 "להטעין שירה חוץ מלילי פסחים על אכילתו

  .(רש"י פסחים צ"ה:)

  

הוציא להגדולה  ותאודה ה' מאוד בפי ובתוך רבים אהללנו, על הזכ

. אהללה ה' בחיי אזמרה לאלקי בעודילאור עולם הגדה של פסח זו. 

 יוהגיענ יוקימנ ייניהחושזיכני על הי עלי ומה אשיב לה' כל תגמול

אשר  ו, הגדה של פסח לזמן בית המקדש,ז הגדהלערוך  ,לזמן הזה

במהרה בימינו  ,נוכל להשתמש בה למעשה בביאת משיח צדקנו

  אמן.

  

ולא  ,ה' אלקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש מודה אני לפניך

. אשרינו מה טוב חלקנו, להגות בתורתו שמת חלקי מיושבי קרנות

הקדושה, לעשות נחת רוח ליוצרינו ובוראנו יתברך שמו ויתעלה. 

על כל החסד אשר עשית  ,מודה אני לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי

  . ואשר אתה עתיד לעשות עמי ,עמדי

  

â â â  
  

ד על עמוזו של הגדה של פסח לזמן שבית המקדש השלישי י הוצאה

תילו בקרוב בימנו בעז"ה, היא, כדי שלכל אחד ואחד יהיה בביתו 

חוץ מההגדה של פסח הישנה גם הגדה זו מוכנה, בתקוה ובציפיה 

שבמהרה יבנה בית המקדש, כדכתיב 'פתאום יבוא אל היכלו האדון 

'שלשה באין בהיסח הדעת,  :הדרין צז.)(סנ . ואיתא בגמרא(מלאכי ג א)וגו'' 

אלו הן משיח וכו'', ואז בודאי נהיה זקוקים להגדה כזו, ובלאו הכי 
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כ

איך נוכל להיות זהירים בסדר ובמנהגי ההגדה בדברים שלא היינו 

מורגלים בהם בעבר, ולא מוכנים להם. ובודאי הגדה זו תקל עלינו 

  .בעת גאולתנו ופדות נפשנו בעזרתו ית' בהרבה

  

וכן, כדי שנוכל גם בזמן הזה לקיים את מה שדיברו בקדשם חז"ל 

: 'אמר רבא, בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו (שבת ל"א.)וז"ל 

ובשלשה עשר עיקרים: 'אני מאמין באמונה '. פית לישועהיוכו', צ

שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו 

  .ו אמןבכל יום שיבוא'. במהרה בימינ

  

נציב כאן מודעה ובקשה, שלא באנו בזה לפסוק ולקבוע הלכה כלל 

 וכלל, ונא ונא לא לסמוך עלינו. ויש לעשות בכל דבר שאלת חכם.

  

כמו שכתוב בתוה"ק בפרשת , 'ועשה פסח לה'' הנאה ל הגדהשם ה

. ויהי רצון שנזכה (במדבר ט י), וכן בפרשת בהעלותך (שמות יב מח)בא 

מאוד לעשות את הפסח לה' בהר מרום הרים, בבית גם אנו בקרוב 

  נכון ונישא, עם משיח צדקנו.

  

הסתום והעמום נעשה פתוח ובהיר, מפורש בהגדה נפלאה זו, 

מתבהרים, מושגים מתלבנים, אריח ולבנה  ענייניםכשמלה מחוורת. 

ליל הסדר בזמן חוברים יחדיו ומתגבשים לכדי תמונה מוחשית. 

יפעתו והדרו. תלמידי מעט מ מתגלה הבית, עם משיח צדקנו,

  .חכמים, ימצאו בו מקום נרחב, לצד עמך ישראל

  

ויהי רצון שנזכה בעגלא ובזמן קריב לראות בבנין בית מקדשנו 

ועבודת הנסכים, ושירת ותפארתנו, ונזכה להקרבת הקרבנות, 

לראות כהנים בעבודתם, ולוים בשירם וזמרם, וישראל הלוים, 

בירושלים עיר וה לפני ה' אלקינו, חה ונשתנעלה ונרא .בנוויהם

מקום אשר בחר, בחג המצות הקודש, בבית קדשינו ותפארתינו, ב
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כא

ובחג השבועות ובחג הסוכות, ובכל ראש חודש ובכל שבת, ככתוב 

והיה מדי חודש בחדשו ומדי שבת ': (ישעיה סו כג)על הגאולה העתידה 

ת משיח , בביא'בשבתו יבוא כל בשר להשתחות לפני אמר ה'

  צדקנו במהרה בימינו בקרוב מאוד.

  

  

  

  

  

  

  

  בברכת פסח כשר ושמח

  שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים

 המוציא לאור
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  הגדה של פסח 
  

  לזמן בית המקדש
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 בדיקת חמץ
 

 

 כה

חפץ להשתתף והערב שמש, טבילה ו הטמא בטומאות שצריך להם
צריך ליטהר מכל שאר הטומאות  ,מחר במעמד הקרבת קרבן פסח

  די שיעריב עליו במקוה לפני השקיעה בכ י"ג ניסן ולטבול כבר היום
  השמש ויוכל מחר ליכנס לעזרה.  

  

  בדיקת חמץ
  

בלילה שלפני ערב פסח בודקים את החמץ. וחייבים לבדוק מיד 
  בתחלת הלילה, ואסור להתחיל לאכול או לעשות שום מלאכה חצי 

  שעה קודם הלילה:  
 

ִריְך הּוא ּושְׁ  א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ִמְצַות אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

ִדיַקת ָחֵמץ ַלֲעׂשֹות ל ּבְ ה ׁשֶ ה ְולֹא ַתֲעׂשֵ ֶזה ַנַחת רּוחַ  ֲעׂשֵ מֹו  ּבָ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ   ּגָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   :ְוִיְתַעּלֶ

  

רּוְך  ה יְ ּבָ ר ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאשֶׁ  הוָ הֹ ַאּתָ
יעּור ָחֵמץ: נּו ַעל ּבִ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ   ִקּדְ

  
  ומיד אחר הבדיקה יבטלנו ויאמר:

 

א ִבְרׁשּוִתי ְדָלא  ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיּכָ
יּה ּוְדָלא ְיַדְעָנא ֵליּה  יּה ּוְדָלא ִבַעְרּתֵ   ֲחִמּתֵ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא:   ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ   ִלּבָ
 

ל  ּכָ
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כו

 הקודש בלשון, שמבין לשון בכל הביטול יאמר תרגום בלשון מבין אינו ואם
  :לשונות בשאר או

 

ִנְמָצא  אֹור ׁשֶ ל ׁשְ ְרׁשּוִתיָחֵמץ ְוּכָ לֹא ְרִאיִתיו,  ,ּבִ ׁשֶ
ּלֹא  יו, ְוׁשֶ יַעְרּתִ ּלֹא ּבִ ֵטל ְוׁשֶ ִיּבָ ְהֶיה ָידּוע ִלי, ׁשֶ   ְוּיִ

ַעַפר ָהָאֶרץ:    ֶהְפֵקר ּכְ
  

ין אִ ָוואס ֶגעִפיְנט ִזיך  ייגטֵ עְר יֶ זוֹ ַאֶלע  ןאוּ  ץמֵ חָ 
ט ֶגעֶזעהן אוּ , ְרׁשּותיין מַ   ןָוואס ִאיְך ָהאּב ִניׁשְ

ט ְמַבֵער ִגיֶווען ט פּון וייס וֵ ִאיְך ן , אוּ ִניׁשְ עם, דֶ ִניׁשְ
טוֹ וי ֶהְפֵקר וִ ַזיין  ןאוּ  ל,טֵ יין בָּ זַ ָזאל    ּב פּון יֶדעם ׁשְ

 ד:ְר עֶ   
  

  :דאחר הביטול בלילהתפילה ל

ן ָלנּו ּכַֹח ִויֹכֶלת ְיִהי  ּתֵ ּתִ ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ   ָרצֹון ִמּלְ
ֲעַצת ִיְצֵרנּו ָהָרע:    ר נֹוַאְלנּו ּבַ ֶפׁש ֲאׁשֶ י ַהּנֶ ּתֵ ִנְגֵעי ּבָ ׁש ּבְ ּפֵ  ְוֵעֶזר ְוִסּיּוַע, ְלַפׁשְ

ֵבנּו ְיהָֹוה, ַהְפֵרד ָנא  ֵכנּו ּוְתַלּבְ ֶצר ָהָרע, ּוְתַזּכְ ּיֵ ּבַ ֵמָעֵלינּו ַצד ָהָרע ׁשֶ
יֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתךָ  ֶצר ַהּטֹוב. ֲהׁשִ ֹכַח ַהּיֵ נּו  ,ּבְ ְוָקְרֵבנּו ַמְלּכֵ

א ֶאת ָמאַתִים  ,ַלֲעבֹוָדֶתךָ  ֵלָמה ְלָפֶניָך. ּוְתַרּפֵ ְתׁשּוָבה ׁשְ ְוַהֲחִזיֵרנּו ּבִ
ִעים וּ  יִדיםְוַאְרּבָ ה ּגִ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ לׁש ֵמאֹות ְוׁשִ מֹוָנה ֵאיָבִרים, ּוׁשְ ל  ,ׁשְ ׁשֶ

ֲחלּוֵאינּו  א ְלָכל ּתַ ֵלָמה. ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרּפֵ ל ּגּוֵפנּו, ְרפּוָאה ׁשְ נּו ְוׁשֶ ַנְפׁשֵ
י ֵאל רֹוֵפא ַרֲחָמן ְוֶנֱאָמן אָ  ה. ָעְזֵרנּו ּוְלָכל ַמְכאֹוֵבינּו ּוְלָכל ַמּכֹוֵתינּו. ּכִ ּתָ

ֶמךָ  בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ֵענּו ַעל ּדְ הּוא,  ,ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ל ׁשֶ יֵלנּו ֵמִאּסּור ָחֵמץ ֲאִפּלּו ִמּכָ ְוַהּצִ
לֹום, ָאֵמן ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָאה ָעֵלינּו ְלַחּיִ ָנה ַהּבָ ָנה ְוׁשָ ָנה זֹו ּוְבָכל ׁשָ ׁשָ   ִיְהיּו . ּבְ

י ְלָפֶניָך, ְיהָֹוה צּוִרי ְוֹגֲאִליְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון לִ    :ּבִ
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  מספר 'לשון חכמים' להבן איש חי זיע"א. .ד

ל  ּכָ

  ַאֶלעג

א    ָאּנָ



 שריפת חמץ
 

 

כז

  שריפת חמץ

 
  חמישית שורפים את החמץ.  שעה לפני סוף פסח בערב

  
ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ִמְצַות סור לומר בפירוש, אלא יאמר: א( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ
ֶזה ַנַחת רּוחַ  ֵריַפת ָחֵמץ ַלֲעׂשֹות ּבָ ל ׂשְ ה ׁשֶ ה ְולֹא ַתֲעׂשֵ מֹו  ֲעׂשֵ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ   ּגָ

ה.   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ְוִיְתַעּלֶ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

  
  לאחר שריפת החמץ מבטלו ואומר:

 

יּה ּוְדָלא  א ִבְרׁשּוִתי ַדֲחִזּתֵ ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיּכָ
יהּ  יּה ּוְדָלא ֲחִמּתֵ יּה ַדֲחִמּתֵ יּה ּוְדָלא  ֲחִזּתֵ   ְדִבַעְרּתֵ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא:   ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ יּה ִלּבָ  ִבַעְרּתֵ
  

לשון שמבין, בלשון הקודש  בכל הביטול יאמר תרגום בלשון מבין אינו ואם
  או בשאר לשונות:

 

ִנְמָצא  אֹור ׁשֶ ל ׁשְ ְרׁשּוִתיָחֵמץ ְוּכָ ְרִאיִתיו,ּבִ  , ׁשֶ
לֹא ְרִאיִתיווְ  יו, שֶׁ , ׁשֶ יַעְרּתִ ּלֹא ּבִ יו, ְוׁשֶ יַעְרּתִ   ּבִ

ֵטל    ִיּבָ ְהֶיה ׁשֶ ַעַפר ָהָאֶרץ: ְוּיִ  ֶהְפֵקר ּכְ
  

ין אִ ָוואס ֶגעִפיְנט ִזיך  ייגטֵ עְר יֶ זוֹ ַאֶלע  ןאוּ  ץמֵ חָ 
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  ע"פ קיצור שולחן ערוך סימו קי"א סעיף י"א. .ה

ל  ּכָ

ל  ּכָ

 ַאֶלע ה



 ועשה פסח לה'
 

 

כח

ָוואס ִאיְך ן אוּ  ,ָוואס ִאיְך ָהאּב ֶגעֶזעהן, ְרׁשּותיין מַ 
ט ֶגעֶזעהן , ְך ָהאּב ְמַבֵער ִגיֶוועןָוואס ִאי ,ָהאּב ִניׁשְ

ט ְמַבֵער ִגיֶווען ןאוּ    יין זַ ָזאל , ָוואס ִאיְך ָהאּב ִניׁשְ
טוֹ וי ֶהְפֵקר וִ ַזיין  ןאוּ  ל,טֵ בָּ     ד:ְר עֶ ּב פּון יֶדעם ׁשְ

  
  :ותפילה לאחר הביטול ביום

  

ַרֵחם עָ  ּתְ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְמֵרנּו ָרצֹון ִמּלְ ֵלינּו ְוִתׁשְ
יֵלנּו ֵמִאּסּור ָחֵמץ ֲאִפּלּו  ל ְיֵמי בְּ ְוַתּצִ ָנה, ּכָ ָנה ְוׁשָ ָנה זֹו ְוָכל ׁשָ הּוא, ׁשָ ָכל ׁשֶ

ינּו ַהּיֹום ַהזֶּה ּתֵ ַעְרנּו ֶהָחֵמץ ִמּבָ ּבִ ם ׁשֶ ינּו. ּוְכׁשֵ ֵענוּ  ,ַחּיֵ נּו ּוְתַסּיְ ַזּכֵ ן ּתְ    נוּ רֵ זְ עֲ תַ וְ  ּכֵ
נּו: נוּ צֵ מֵ אְ תַ וְּ    ְרּבֵ ֶצר ָהָרע ִמּקִ  ְלַבֵער ַהּיֵ

ֶצר ָהָרע ּיֵ ּבַ ֹכַח  ,ְיהָֹוה, ַהְפֶרד ָנא ֵמָעֵלינּו ַצד ָהָרע ׁשֶ ֵבנּו ּבְ ֵכנּו ּוְתַלּבְ ּוְתַזּכְ
ּה ּכַֹח ְוֶהָאָרה  ּה ּוְלהֹוִסיף ּבָ נּו ּוְלָהִאיר ּבָ ְך ַנְפׁשֵ נּו ְלַזּכֵ ֶצר ַהּטֹוב. ּוְתַזּכֵ ַהּיֵ

דוֹ  ה ּגְ ָ ֶרה ְוָתחּול ָעֵלינּו ְקֻדׁשּ ׁשְ ה ֶעְליֹוָנה. ְוָתִמיד ּתִ ָ ְקֻדׁשּ ר ְלַמְעָלה ּבִ ֵ   ָלה. ּוְלִהְתַקׁשּ
 ָהֶעְליֹוָנה:  

ִמְצֹוֶתיךָ  תֹוָרֶתךָ  ,ּבְ ן ֶחְלֵקנּו ּבְ ֵענּו ִמּטּוֶבךָ  ,ּתֵ ּבְ יׁשּוָעֶתךָ  ,ׂשַ נּו ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ  ,ׂשַ
נּו ְלעָ  א ְוַטֵהר ִלּבֵ ֶמָך. ּוְתַמּלֵ בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ֱאֶמת. ְוַתְעְזֵרנּו ַעל ּדְ ָך ּבֶ ְבּדְ

נּו ְלטֹוָבה ַלֲעבֹוָדֶתָך, ָאמֵ  ֲאלֹות ִלּבֵ י ְלָפֶניָך, ןִמׁשְ   . ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
  ְיהָֹוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי:  
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  מספר 'לשון חכמים' להבן איש חי זיע"א. .ו

 ְיִהי 

א  ָאּנָ

נּו  ׁשֵ  ַקּדְ



 האגרת מרבי שמשון מאוסטרופוליא
 

 

כט

  סגולה נפלאה לערב פסח
 

 יע"א,רבינו שמשון מאוסטרופוליא ז האלקי העתקה מכתבי הקודש של המקובל
סוד גדול ונורא, וכתוב שם שכל מי שמעיין הסוד הנפלא והנורא הזה על מכונו, 
אפילו פעם אחת בשנה, ובפרט בערב פסח, מובטח לו שינצל באותה שנה מכל 

  ום אדם לא ימשול בו, וכל אויביו יפלו תחתיו, והוא מכשול וממיתה משונה, וש
  :זאמן סלה, ישכילעל במותימו ידרוך, ובכל אשר יפנה יצליח ו  

 
יֹון  ּלָ יֵלם ה' ִמּכִ ֶרץ, ַיּצִ ּפֶ ֵדר ְועֹוְמִדים ּבַ ֵני ֶאֶרץ, ּגֹוְדֵרי ּגָ ְלַרּבָ

ל ָאֶרץ, ּכָ ה ּבָ ר ֵהּמָ ים ֲאׁשֶ ם ְקדֹוׁשִ ּלָ ַחד ְלפּום  ָוֶחֶרץ, ּכֻ
ַתב  ּכָ ֶ ַתְכִלית ָהִעְנָין ַמה ׁשּ ה ּוְמָתֵרץ. ָאֵמן ֶסָלה. ּבְ חֹוְרֵפּה ַמְקׁשֶ
ְקָרא  ַער ַהּנִ ׁשַ ָלאֹות ַרּבֹות. ּבְ ְקָרא ּפְ ּלֹו ַהּנִ ּקּוְנְטֵרס ׁשֶ   ָהֲאִר"י ַז"ל ּבַ

ף מ"ב ע"א ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:    ֶרק ג' ּדַ  ְיִציַאת ִמְצַרִים, ּפֶ
 

בָ  ר ַמּכֹות ֵאּלּו ּכְ ֶעׂשֶ ִמְצַרִים ּבְ ְרעֹה ִנְלָקה ּבְ ּפַ יָך ׁשֶ ר הֹוַדְעּתִ
ָלה,  מֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוׁשְ לׁשָ ַעל ְיֵדי ׁשְ

ל ֻטְמָאה, ָהֶאָחד ִנְקָרא שר ה ְרִקיִעים ׁשֶ לׁשָ ׁשְ ים ּבִ ִני "ַהְמֻמּנִ ֵ ע. ְוַהׁשּ
ִלישִׁ "ִנְקָרא תמו ְ ְקָרא "י ִנְקָרא בישהך. ְוַהׁשּ ר ַהּנִ ַ א. ַוֲעֵליֶהם ַהׂשּ

ְקָרא תק"דלפק ר ַהּנִ ַ ם ַהׂשּ ּלָ ית ַחֵסר ִמן "ט ַוֲעֵליֶהם ְוַעל ּכֻ ֵראׁשִ א ּבְ
יִעי  ׁשִ ה, ְוָחֵסר ִמן ַהּתְ ָ ׁשּ ָרה ְוָחֵסר ִמן ָהְרִביִעי ׁשִ י ֲעׂשָ ִליׁשִ ְ   ַהׁשּ

תּוב:    ּכָ ה ּכַ ָ ׁשּ  ׁשִ
 

ָלקוּ  ֶ ם ָלקּו  ַמה ׁשּ ר ַמּכֹות, ְוַעל ַהּיָ ִמְצַרִים ֶעׂשֶ ים ּבְ ְצִרּיִ ַהּמִ
ם שפ ֵ ים ַמּכֹות, ַהׁשּ ִ ם "ֲחִמׁשּ ֵ י, ְוַהׁשּ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ ּבֹו ָאַחז ּדָ ו ׁשֶ
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 ועשה פסח לה'
 

 

 ל

ם תק ֵ ד ַהׁשּ ה. ּוִמּצַ ִעים "ָאַמר ְוִהּכָ ִמְצַרִים ַאְרּבָ ים ּבְ ְצִרּיִ ל ָלקּו ַהּמִ
ם ָלקּו מָ  דֹוׁש ַמּכֹות, ְוַעל ַהּיָ ַהּקָ ֶ ים ַמּכֹות, ּוְבַמה ׁשּ ִ אַתִים ַוֲחִמׁשּ

עּו ּוֶמה ָחְטאּו ּוָמה  ׁשְ לּות. ַמה ּפָ א ַהּגָ ה ּבֹו ְמַרּפֵ רּוְך הּוא ַמּכֶ ּבָ
ְרֶזל ַהזֶּה, ַעד  כּור ַהּבַ ר ָמֲעלּו ֲאבֹוֵתינּו, ִלְהיֹות ּבְ ַעל ֲאׁשֶ ַהּמַ

מֹות ֵאּלּו דע ׁשֵ ָאָלם ּבְ ּגְ אן ְלׁשֹון ָהֲאִר"י ב עַ "א כשח"ב צד"ׁשֶ   ד ּכָ
 :ַז"ל  

 
ָלִאים ֵהם,  ה ּפְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ָרֵאל, ַהּדְ י ִיׂשְ מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ְקדֹוׁשֵ
דֹוֵלי  ָאלּוִני ּגְ ְסתּוִמים ַוֲחתּוִמים ְוֵאין ּפֹוֵרׁש אֹוָתם. ּוְכָבר ׁשְ

ְבֵרי ָהֲאִר"י ַז"ל ְולֹא ִהגַּ  ָרֵאל ְלָבֵאר ָלֶהם ּדִ ֶדל ַאֲהַבת ִיׂשְ י. ּוִמּגֹ ְדּתִ
ו  ֲחלֹום ַלְיָלה, ְוַעְכׁשָ ה ִלי ּבַ ּלָ ְתּגַ ּנִ ה ָרז ֶזה ׁשֶ   מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ֲאַגּלֶ

ר:    בֹוד ּתֹוָרָתם ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ ֶרֶמז ִלְפֵני ּכְ ָבר ּבְ ה ַהּדָ  ֲאַגּלֶ
 

ְרעֹה נִ  ּפַ ַתב ָהֲאִר"י ַז"ל, ׁשֶ ּכָ ֶ ִמְצַרִים ָהִעְנָין ַמה ׁשּ ְלָקה ּבְ
ָלה  ֲעֵלי ַקּבָ י ָאְמרּו ּבַ ְך, ּכִ ָנתֹו ּכָ ּוָ ר ַמּכֹות ְוכּו' ּכַ ֶעׂשֶ
ָלה  מֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוׁשְ לׁשָ ׁש ׁשְ ּיֵ ית, ׁשֶ ַמֲעׂשִ
יִהּנֹם ּוְלַטֲהָרם  ּגֵ ם ּבַ ִעים ּוְלַהֲעִניׁשָ ים ְלַהּכֹות ֶאת ָהְרׁשָ ַהְמֻמּנִ

י ֶאְגרֹף, ֵמעֲ  ע', ּכִ ֶאְגרֹף ֶרׁשַ וֹונֹוֵתיֶהם. ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: 'ּוְלַהּכֹות ּבְ
ְרעֹה  ם ּפַ מֹוִנים ְוַעל ָיָדם ִנְלָקה ּגַ ה ֲאָלִפים ָמאַתִים ּוׁשְ לׁשָ ֶרֶמז ׁשְ
ב  ר הּוא ִנְכּתָ ֲאׁשֶ זֶּהּו סֹוד ִנְפָלא ּכַ ע. ְואֹוֵמר ֲאִני ַהּכֹוֵתב ׁשֶ   ָהָרׁשָ

ִמְנָין    ר: ּבְ  ּוְבִמְסּפָ
 

ם  ת ּדָ ְך ַמּכַ ה חׁשֶ ָרד ַאְרּבֶ ִחין ּבָ ֶבר ׁשְ ם ָערֹב ּדֶ ּנִ ַע ּכִ   ְצַפְרּדֵ
ֹכרֹות:     ּבְ

 
ה  לׁשָ אֹות. ֲעֵליֶהם ׁשְ י אֹות ּבְ ַתְבּתִ ר ּכָ ֲאׁשֶ ר ַמּכֹות ּכַ ֶעׂשֶ

ים ְלַטֵהר  ָלה ַהְמֻמּנִ מֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ   ֶאת ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוׁשְ
ט ִנְפָלא ַעִין לֹא ָרָאָתה:    ׁשָ ִעים ְוהּוא ּפְ  ָהְרׁשָ

ה  ְוִהּנֵ

ְוזֹאת 

ֵאּלּו 
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 לא

 
ם ָערֹב ָחֵסר  ם ָחֵסר יּו"ד. ּגַ ּנִ ב ּכִ ר ִנְכּתָ ֲאׁשֶ ן ּכַ ּבֹון ְמֻכּוָ ַהֶחׁשְ
חֹות  ׁש. לֹא ּפָ ּבֹון ַמּמָ ְך ָחֵסר ָוא"ו. ְוָאז ַהֶחׁשְ ם חׁשֶ ָוא"ו. ּגַ

ה ֲאָלִפים לׁשָ ְ ָלה  ְולֹא יֹוֵתר ִמׁשּ מֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּוָמאַתִים ּוׁשְ
תּוב',  ּכָ ַתב ָהֲאִר"י ַז"ל 'ּכַ ּכָ ֶ ִעים. ְוַהְינּו ַמה ׁשּ ים ֶאת ָהְרׁשָ ֲעִניׁשִ ּמַ ׁשֶ

רּושׁ  ּדּוִרים ּוַבַעל  ,ּפֵ ּסִ תּוב ּבַ ר ּכָ ֲאׁשֶ ֵסֶפר ּתֹוָרה. ְולֹא ּכַ תּוב ּבְ ּכָ ּכַ
לָּ  בּו ּכֻ ם ִנְכּתְ י ׁשָ ָדה. ּכִ מֹו ַהַהּגָ א ָצִריְך ִלְהיֹות ָחֵסר ּכְ ם ְמֵלִאים. ֶאּלָ

ם ַרק  ּלָ ַתב ִסיָמִנים ּכֻ י ְיהּוָדה לֹא ּכָ ֵסֶפר ּתֹוָרה. ְוַגם ַרּבִ תּוב ּבְ ּכָ ׁשֶ
ַתב ָהַרב ִיְצָחק  ּכָ מֹו ׁשֶ ַאַח"ב ּכְ ַצ"ְך ַעַד"ׁש ּבְ בֹות. ּדְ י ּתֵ   ָראׁשֵ

י ְלֵעיל:    ַתְבּתִ ּכָ ֵנאל ּוְכמֹו ׁשֶ ְרּבָ  ַאּבַ
 

ָרה.  י ֲעׂשָ ִליׁשִ ְ ית ַחֵסר ִמן ַהׁשּ ֵראׁשִ ַתב ָהֲאִר"י ַז"ל. ּבְ ּכָ ֶ ַמה ׁשּ
ם ָחֵסר יּו"ד. ִמן ָהְרִביִעי  ּנִ ִהיא ּכִ ית ׁשֶ ִליׁשִ ה ׁשְ רּוׁש: ַמּכָ ּפֵ
ה,  ָ ׁשּ יִעי ׁשִ ׁשִ ם ָחֵסר ָוא"ו. ְוַחֵסר ִמן ַהּתְ ת ָערֹב ּגַ ִהיא ַמּכַ ה, ׁשֶ ָ ׁשּ ׁשִ

ִהיא מַ  תּוב', ׁשֶ ּכָ ָאַמר 'ּכַ ֶ ן ָחֵסר ָוא"ו: ּוַמה ׁשּ ם ּכֵ ְך ּגַ ת חׁשֶ   ּכַ
ר ְלֵעיל:    ְזּכָ ּנִ ֵסֶפר ּתֹוָרה ּכַ תּוב ּבְ ן ּכָ ּכֵ  רֹוֶצה לֹוַמר ׁשֶ

 
ִמְצַרִים  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ר ַמּכֹות ׁשֶ סֹוד ֵאּלּו ֶעׂשֶ

ה ֲאָלִפים  לׁשָ ׁש ׁשְ ן ַמּמָ ָלה ְמֻכּוָ מֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּוָמאַתִים ּוׁשְ
ה  לׁשָ ֵאּלּו ׁשְ ים ּבְ ִמְצַרִים. ַהְמֻמּנִ ים ּבְ ְצִרּיִ ְרעֹה ְוֶאת ַהּמִ ִהּכּו ֶאת ּפַ ׁשֶ

ך ְוֶאָחד ִנְקָרא "ע ְוֶאָחד ִנְקָרא תמו"ְרִקיִעים ֶאָחד ִנְקָרא שר
דֹול ְוִנְפָלא, ֵאּלּו שְׁ "בישה ֶזה ֵיׁש סֹוד ּגָ ם ּבָ ת ֲאָלִפים א ּגַ לׁשֶ

ים  ְצִרּיִ ְרעֹה ְוֶאת ַהּמִ ִהּכּו ֶאת ּפַ מֹוִנים ַמֲחנֹות ׁשֶ ּוָמאַתִים ּוׁשְ
ל ֻטְמָאה, ָאַמר  ה ְרִקיִעים ׁשֶ לׁשָ ֵאּלּו ׁשְ ּנּו ּבְ ּמֶ ּמִ ָאמּור, ׁשֶ ִמְצַרִים ּכָ ּבְ

ָנה ָ ׁשּ מֹו ׁשֶ יד ּכְ ּגִ ן ַהּמַ תּוב סֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא. ְוִתּקֵ . ֵאּלּו ָלנּו ַהּכָ
ה  לׁשָ ְ בֹות ִנְרָמִזים ַהׁשּ לׁש ּתֵ ֵאּלּו ׁשָ ּבְ ֵהִביא ׁשֶ ר ַמּכֹות ׁשֶ ֶעׂשֶ
מֹוִנים ַמְלֲאֵכי  ת ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוׁשְ לׁשֶ ל ֻטְמָאה. ּוׁשְ ְרִקיִעים ׁשֶ
ר  ִמְנַין ֶעׂשֶ ִמְצַרִים ּכְ ים ּבְ ְצִרּיִ ְרעֹה ְוֶאת ַהּמִ ִהּכּו ֶאת ּפַ ָלה, ׁשֶ ַחּבָ

ה  ְוִהּנֵ

ְוַהְינּו 

ְוֶזהּו 



 ועשה פסח לה'
 

 

לב

ַהְינּו עשר אֹוִתּיֹות שר ,ַמּכֹות ך "מכות אֹוִתּיֹות תמו ,ע"ּדְ
ֵהִביא אֹוִתּיֹות בישה ל ֻטְמָאה ,א"ׁשֶ ה ְרִקיִעים ׁשֶ לׁשָ  ,ֶרֶמז ְלֵאּלּו ׁשְ

מֹוִנים  ה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוׁשְ לׁשָ ִמְנַין ׁשְ ים ּכְ ֶהם ֵיׁש ְמֻמּנִ ּבָ ׁשֶ
ר  ִמְנַין ֶעׂשֶ ׁש, ּכְ ָלה ַמּמָ ַע ְוכּו', ְוֵהם ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ם ְצַפְרּדְ ַמּכֹות ּדָ

ָלה  י ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ִמְצַרִים, ּכִ ים ּבְ ְצִרּיִ ְרעֹה ְוֶאת ַהּמִ ִהּכּו ֶאת ּפַ ׁשֶ
ָאמּור, ְוַעל  ִעים ְלַטֲהָרם ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם ּכָ ים ְלַהּכֹות ֶאת ָהְרׁשָ ְמֻמּנִ

ְרעֹה ה ֶאת ּפַ ִמְצרַ  ָיָדן ִהּכָ ים ּבְ ְצִרּיִ ר ַמּכֹות ְוֶאת ַהּמִ   ִים ִמְנַין ֶעׂשֶ
דֹול:    ֶלא ּגָ  ֵאּלּו, ְוהּוא ּפֶ

 
ר דלפק ַ ַתב ָהֲאִר"י ַז"ל ַוֲעֵליֶהם ַהׂשּ ּכָ ֶ ם "ׁשּ ֵ ׁשּ ָנתֹו הּוא ׁשֶ ּוָ ט ּכַ

ה ְרִקיִעים  לׁשָ ְ ׁשּ ים ְוַהְינּו ׁשֶ ְצִרּיִ ת ַהּמִ ּלַ ְרׁשֹו יֹוֵצא ִמּמִ ֶזה, ׁשָ
ים  ֵהם, עשר מכות שהביא ּוְכֵפרּושׁ  ְצִרּיִ ְך ַעל ַהּמִ אֹון ְוִנְמׁשָ ַהּגָ

"ם  ים. ְוַהּמֵ ְצִרּיִ אֹוִתּיֹות ַהּקֹוְדמֹות ְלאֹוִתּיֹות ַהּמִ ם דלפקט ּבָ הּוא ׁשֵ
יד  ּגִ ֶֹרׁש. ְוָרַמז ָלֶזה ַהּמַ ַאֲחרֹוָנה, ִהיא ֵמ"ם ָהִרּבּוי ְוֵאיָנּה ִמן ַהׁשּ

ֵהִביא ַהקָּ  ר ַמּכֹות ׁשֶ ַמֲאָמר 'ֵאּלּו ֶעׂשֶ רּוְך הּוא ַעל ּבְ דֹוׁש ּבָ
ֵהם קֹוְדמֹות ַעל אֹוִתּיֹות  לֹוַמר ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ִמְצַרִים', ּכְ ים ּבְ ְצִרּיִ   ַהּמִ

ים:    ְצִרּיִ  ַהּמִ
 

ְקָרא תק ר ַהּנִ ַ ם ַהׂשּ ּלָ ַתב ָהֲאִר"י ַז"ל ַוֲעֵליֶהם ְוַעל ּכֻ ּכָ ֶ א "ׁשּ
ל ֵאּלּו  בֹות ׁשֶ י ּתֵ י ָראׁשֵ ָנתֹו ּכִ ּוָ ר ַמּכֹות דצ"ך עד"ש ּכַ ֶעׂשֶ

א תק ִגיַמְטִרּיָ ׁש ּוְכִמְנַין אשר ְוֶזהּו "באח"ב ּבְ ר ַמּמָ ַ ִמְנַין ַהׂשּ א ּכְ
ְנָך  ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ּבִ ר ּבְ ַסּפֵ ֵסֶדר ּבֹא, ּוְלַמַען ּתְ תּוב ּבְ ַנת ַהּכָ ּוָ סֹוד ּכַ

הּוא כְּ  ְיָקא ׁשֶ ִמְצַרִים, אשר ּדַ י ּבְ ְלּתִ ר תקֶאת אשר ִהְתַעּלַ א "ִמְסּפַ
ּמֹוִרים ַעל ֶזה ְלסֹוד אשר  סּוִקים ֶאֶלף, ׁשֶ ה ּפְ ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ַהְרּבֵ
ֶזה  ַאְרנּו ְוֵיׁש ָלנּו ּבָ ּבֵ מֹו ׁשֶ ר ַמּכֹות ּכְ ל ֶעׂשֶ בֹות ׁשֶ י ּתֵ ִמְנַין ָראׁשֵ   ּכְ

ָבר:    ר ּדָ  סֹודֹות ִנְפָלִאים ּוְכבֹוד ֱאלִֹהים ַהְסּתֵ
 

ּוַמה 

ּוַמה 
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 לג

ַתב רַ  ּכָ ֶ ם שפׁשּ ֵ נּו ָהֲאִר"י ַז"ל ַהׁשּ ן "ּבֵ ִויד ּבֶ ּבֹו ָאַחז ּדָ ו ׁשֶ
ר ַמּכֹות ְוַעל  ִמְצַרִים ֶעׂשֶ ה אֹוָתם ּבְ ם ָאַמר ְוִהּכָ ֵ י, ְוַהׁשּ ִיׁשַ

ם תק ֵ ים ַמּכֹות. ְוַהׁשּ ִ ם ָלקּו ֲחִמׁשּ ִמְצַרִים "ַהּיָ ה אֹוָתם ּבְ ל ָאַמר ְוִהּכָ
ם ָלק ִעים ַמּכֹות. ְוַעל ַהּיָ ם אשצַאְרּבָ ֵ ה "ּו ָמאַתִים ַמּכֹות. ְוַהׁשּ

ם ָלקּו ָמאַתִים  ים ַמּכֹות. ְוַעל ַהּיָ ִ ִמְצַרִים ֲחִמׁשּ ה אֹוָתם ּבְ   ָאַמר ְוִהּכָ
ים   ִ ָנתֹו ְלסֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא:  ַוֲחִמׁשּ ּוָ  ַמּכֹות ּכַ

 
י עֲ  י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ִליִלי. ְוַרּבִ י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ ר ּדְ ְזּכָ ִקיָבא ַהּמֻ

י ֱאִליֶעֶזר  ִין ְוַרּבִ ִליִלי אֹוֵמר ִמּנַ י יֹוִסי ַהּגְ ָדה ַרּבִ ַהּגָ ּבַ
ַתב ָהֲאִר"י ַז"ל  ּכָ ִין ְוֶזהּו ׁשֶ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר ִמּנַ ִין ְוַרּבִ אֹוֵמר ִמּנַ

ם שפ ֵ ם "ְוַהׁשּ ר ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָ ִמְצַרִים ֶעׂשֶ ה אֹוָתם ּבְ ו ָאַמר ְוִהּכָ
"י יֹוֵס"י לָ  י ַרּבִ ִליִלי. ּכִ י יֹוִסי ַהּגְ ים ַמּכֹות ָרַמז ְלַרּבִ ִ קּו ֲחִמׁשּ

י ָרַמז  ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ ּבֹו ָאַחז ּדָ ַתב ׁשֶ ּכָ ֶ א שפו ּוַמה ׁשּ ִגיַמְטִרּיָ ִליִל"י ּבְ ַהּגְ
ם שפ א ׁשֵ יַמְטִרּיָ "י. ּגִ "ן ִיׁשַ ִו"ד ּבֶ ם, ּדָ ְוָקא "ּגַ ם ּדַ ֵ אֹותֹו ַהׁשּ ּבְ ו ׁשֶ

י בָּ  ַרּבִ ֶפר סֹוֵדי ָרָזא ׁשֶ ּסֵ ַתב ּבַ ּכָ ֶ ן ַמה ׁשּ ם ּכֵ י, ְוָרַמז ּגַ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ א ּדָ
ד  ה אֹוָתם. ּוִמּצַ ם ִהּכָ ֵ י. ְוֶזה ַהׁשּ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ ִליִלי ִניצֹוץ ּדָ יֹוֵסי ַהּגְ

ם תק ֵ ם ָלק"ַהׁשּ ִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָ ִמְצַרִים ַאְרּבָ ים ּבְ ְצִרּיִ ּו ל ָלקּו ַהּמִ
א תק ִגיַמְטִרּיָ "י ֱאִליֶעֶזר. ּבְ ל ְוַהְינּו "ָמאַתִים ַמּכֹות, ָרַמז ְלסֹוד ַרּבִ

ם תק הּוא ׁשֵ ְוָקא ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ּדַ ים "ַרּבִ ְצִרּיִ ל ָלקּו ַהּמִ
ם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות ּוַמה  ִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָ ִמְצַרִים ַאְרּבָ ּבְ

ם אשצ ֵ ַתב ַהׁשּ ּכָ ֶ ם ָלקּו "ׁשּ ים ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָ ִ ִמְצַרִים ֲחִמׁשּ ה ָלקּו ּבְ
הּוא  "י ֲעִקיָב"א ׁשֶ ים ַמּכֹות ָרַמז ְלסֹוד ַרּבִ ִ ָמאַתִים ַוֲחִמׁשּ

א אשצ ִגיַמְטִרּיָ ים "ּבְ ְצִרּיִ ּכּו ַהּמִ ּיֻ ם ַהזֶּה ָאַמר ׁשֶ ֵ ַהׁשּ ה ִעם ַהּכֹוֵלל ׁשֶ
ים ַמּכֹות ְוַעל הַ  ִ ִמְצַרִים ֲחִמׁשּ ים ַמּכֹות ּבְ ִ ם ָלקּו ָמאַתִים ַוֲחִמׁשּ ּיָ

מֹות שפ ה ׁשֵ לׁשָ ִזים ֵאּלּו ׁשְ ֵאּלּו "ל אשצ"ו תק"ֲהֵרי ְמֻרּמָ ה ּבְ
א אשצ ִגיַמְטִרּיָ ִליִלי ּבְ י יֹוֵסי ַהּגְ ִאים ַרּבִ ּנָ ה ּתַ לׁשָ ְ ה ְוהּוא סֹוד "ַהׁשּ

ּוַמה 

א  לּוְגּתָ ּפְ
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לד

ר כָּ  ֲאׁשֶ ִסְתִרין ַהְינּו ּכַ ָרִזין ִסְתָרא ּדְ י ְלַמֲעַלת ִנְפָלא ָרָזא ּדְ   ַתְבּתִ
בֹוָדם ְוהּוא ַרחּום   ר ָעֹון:  ּכְ  ְיַכּפֵ

 
ה,  רּוְך הּוא ַמּכֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֶ ַמה ׁשּ נּו ָהֲאִר"י ַז"ל ּבְ ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶ ׁשּ
עּו ּוֶמה ָחְטאּו ֲאבֹוֵתינּו ְוכּו'  ׁשְ לּות, ַמה ּפָ א ַהּגָ ּבֹו ְמַרּפֵ

ר ַמכּ  ֵאּלּו ֶעׂשֶ ָנתֹו, ּבְ ּוָ ֵהם דצּכַ ב ִנְרָמִזים "ש באח"ך עד"ֹות ׁשֶ
מֹו  ֵאּלּו אֹוִתּיֹות סֹוד ְוַטַעם ְיִריַדת ֲאבֹוֵתינּו ְלִמְצַרִים ּכְ ּבְ
א  ה אֹוָתם ִויַרּפֵ ּכֹות ִהּכָ ֵאּלּו ַהּמַ ה ּבְ בֹוָדם ְוִהּנֵ ְבִתי ְלַמֲעַלת ּכְ ּתַ ּכָ ׁשֶ

ֶהם ַמכָּ  ה ּבָ רּוְך הּוא ְוִהּכָ דֹוׁש ּבָ ע ֱאלִֹהים אֹוָתנּו ַהּקָ ה ֶאְצּבַ ה ַרּבָ
דֹוׁש  ָאָלם ַהּקָ ּגְ ָרֵאל ׁשֶ ָאה ְרפּוָאה ְלִיׂשְ ה ַעְצָמּה ּבָ ּכָ ִהיא, ּוִמן ַהּמַ
עּו ְוכּו' רֹוֶצה  ׁשְ ַתב, ַמה ּפָ ּכָ ֶ י. ּוַמה ׁשּ ַתְבּתִ ּכָ רּוְך הּוא ּוְכמֹו ׁשֶ ּבָ

ל ֲאבֹוֵתינּו שֶׁ  ּכֹות ִנְרַמז ַהֵחְטא ׁשֶ ֵאּלּו ַהּמַ ַרם ְיִריַדת לֹוַמר ּבְ ּגָ
ִהְקׁשּו  ֶ ָיא זֹו ַמה ׁשּ ִמְצַרִים ְוֵיׁש ָלנּו סֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא ְלָתֵרץ ֻקׁשְ
י ְלַמֲעָלָתם,  ַתְבּתִ ר ּכָ ֲאׁשֶ ם ֶזה ִניָחא ּכַ בֹוָדם ָעַלי, ֲאָבל ּגַ ַמֲעַלת ּכְ

ַתב ָהֲאִר  ּכָ ֶ הֹוָרה. ּוַמה ׁשּ ה ְוַהּטְ דֹוׁשָ "י ַז"ל ִנְפָלִאים ִמּתֹוָרתֹו ַהּקְ
מֹות ֵאּלּו דע ׁשֵ ַאל אֹוָתנּו ּבְ רּוְך הּוא ּגָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ א "ב צד"ׁשֶ

ל דצ"כשח י ָהאֹוִתּיֹות ָהִראׁשֹונֹות ׁשֶ ָנתֹו ּכִ ּוָ ב "ש באח"ך עד"ב ּכַ
ִנּיֹות ֵהם צד"א ְוָהאֹוִתּיֹות ָהַאֲחרֹונֹות  ְ ֵהם דע"ב ְוָהאֹוִתּיֹות ַהׁשּ

אֵ  א ֵהם כשח"ב ְוִנְרָמִזים ּבְ ִרּפֵ מֹות ָהְרפּוָאה ׁשֶ ה ׁשֵ לׁשָ ְ ּלּו ַהׁשּ
אֹוָתן  ֶהם, ֲהֵרי ּבְ ַאל אֹוָתנּו ּבָ ּגָ ָרֵאל ׁשֶ רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָרֵאל.  ה ְוָהְרפּוָאה ְלִיׂשְ ֻאּלָ ים ִנְרָמִזים ַהּגְ ְצִרּיִ ֶהם ַהּמִ ֻהּכּו ּבָ ּכֹות ׁשֶ ַהּמַ

דֹוׁש בָּ  יֵחנּו ִויֵהא ַרֲעָוא ִלְפֵני ַהּקָ יַאת ְמׁשִ ְרֵאנּו ּבִ ּיַ רּוְך הּוא ׁשֶ
נּו ִמְקָרא  ם ּבָ ה. ִויֻקּיַ ֻאּלָ ִכים ַלּגְ ּיָ ַ ְלָאִכים ַהׁשּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ִעם ַהּמַ ּבִ

תּוב ּכָ יֵמי ,ׁשֶ   ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות, ָאֵמן ֶנַצח  ּכִ
 ֶסָלה:  

ּוַמה 



 פסוקי קרבן פסח
 

 

לה

  פסוקי קרבן פסח
 

  (פרק יב)פרשת בא ב
  

ר:  א ִים ֵלאֹמֽ ֶרץ ִמְצַר ן ְּבֶא� ל�ַאֲהֹר� ה ְוֶאֽ אֶמר ְיֹהָוה� ֶאל�ֹמֶׁש�  בַוֹּי�
י  ם ְלָחְדֵׁש ֹון הּוא� ָלֶכ� ים ִראׁש� אׁש ֳחָדִׁש& ם ֹר� ה ָלֶכ ֶדׁש ַהֶ() ַהֹח*

ה:  ת ִיְׂשָרֵאל�  גַהָּׁשָנֽ ל�0ָל�ֲ/ַד� ּו ֶאֽ ה  2ְַּבר1 ֶדׁש ַהֶ(& ר ַלֹח� ר ֶּבָ/ֹׂש ֵלאֹמ�
ִית:  ה ַלָּבֽ ת ֶׂש� ה ְלֵבית�ָאֹב יׁש ֶׂש� ם ִא) ּו ָלֶה1 ט ַהַּבִית5  דְוִי4ְח� ְוִאם�ִיְמַ/�

ת  ת ְנָפֹׁש& ֹו ְּבִמְכַס� ב ֶאל�ֵּבית ֹו ַה9ָֹר� ּוא ּוְׁשֵכנ) ח ה1 ת ִמֶּׂשה; ְוָל �4ַ ִמְהֹי�
ּסּו ַ/ל� ֹו ָּתֹכ י ָאְכל� יׁש ְלִפ� ה: ִא? ה  הַהֶּׂשֽ ר ֶּבן�ָׁשָנ ים ָזָכ� ה ָתִמ) ֶׂש�

חּו:  ים ִּת9ָֽ ים ּוִמן�ָהִ/ִ( ם ִמן�ַה0ְָבִׂש� ְוָהָי�ה ָלֶכם�  וִיְהֶי�ה ָלֶכ&
ל  ֹו 0ֹ) ּו ֹאת1 ה ְוָׁשֲחט� ֶדׁש ַהֶ(& ֹום ַלֹח� ר י ה ָ/ָׂש) ד ַאְרָּבָ/� ֶרת ַ/� ְלִמְׁשֶמ�

ין ָהַ/ְרּבָֽ  ל ֵּב� ת�ִיְׂשָרֵא ל ֲ/ַדֽ ּו  זִים: 4ְַה� ְתנ) ם ְוָנֽ 4ְחּו� ִמן�ַה�2ָ ְוָלֽ
ֹו  ּו ֹאת ים ֲאֶׁשר�ֹיאְכל� ִּת� ל ַהָּב� ֹוף ַ/? ת ְוַ/ל�ַהBְַׁש4& י ַהBְזּוֹז ַ/ל�ְׁשֵּת�

ם:  ֹות  חָּבֶהֽ ׁש ּוַמּצ� ה ְצִלי�ֵא� ְיָלה ַהֶ(& ר ַּבַּל� ּו ֶאת�ַהָּבָׂש ְוָאְכל�
הּו:  ים ֹיאְכֻלֽ ּו טַ/ל�ְמֹרִר ִים  ַאל�ֹּתאְכל� &Bָל ַּב ל ְמֻבָּׁש א ּוָבֵׁש� ּנּו� ָנ� �Bִֶמ

יו ְוַ/ל�4ְִרּֽבֹו:  ֹו ַ/ל�0ְָרָ/ ׁש ֹראׁש� י ִאם�ְצִלי�ֵא� ּנּו  י�0ִ Bֶירּו ִמ ְוֹלא�תֹוִת�
פּו:  ׁש ִּתְׂשֹרֽ 4ֶר ָּבֵא� ּנּו ַ/ד�ֹּב (Bֶר ִמ 4ֶר ְוַהֹּנָת� ּו  יאַ/ד�ֹּב& ְוָכָכה5 ֹּתאְכל�

ם  ם ֹאתֹו; ָמְתֵניֶכ� ם ְּבֶיְדֶכ& ם ּוַמ9ְֶלֶכ ֲ/ֵליֶכם� ְּבַרְגֵליֶכ� ים ַנֽ ֲחֻגִר�
ה:  ֽ ּוא ַליֹהוָ ַסח ה ֹון ֶּפ� ם ֹאתֹו� ְּבִחָּפז� י  יבַוֲאַכְלֶּת� ְוָ/ַבְרִּת�

ִים  ֶרץ ִמְצַר� י ָכל�ְּבכֹור� ְּבֶא� ְיָלה ַהֶ(ה; ְוִה0ֵיִת� ֶרץ�ִמְצַרִים5 ַּבַּל� ְבֶאֽ
ה ּו ם ְוַ/ד�ְּבֵהָמ& י ֵמָאָד ים ֲאִנ� ה ְׁשָפִט ֱ/ֶׂש� ִים ֶאֽ י ִמְצַר) ְבָכל�ֱאJֵה�

ה:  ֽ ם  יגְיֹהוָ ם ָׁש� ר ַאֶּת� ל ַהָּבִּתים� ֲאֶׁש� ת ַ/� ם ְלֹא1 Kם ָלֶכ L2ַָה Mְוָהָיה



 ועשה פסח לה'
 

 

לו

ית  ֶגף� ְלַמְׁשִח� �ם ֶנ ה ָבֶכ� Lְהֶי א�ִיֽ ם ְוֹלֽ י ֲ/ֵלֶכ& ם ּוָפַסְחִּת יִתי� ֶאת�ַה�2ָ �ְוָרִא
ֶרץ מִ  י ְּבֶא� ִים: ְּבַה0ִֹת ם  ידְצָרֽ ֹון ְוַחֹּגֶת� ה ָלֶכם� ְלִז0ָר� ֹום ַהֶ(� Lַהּי Mְוָהָיה

הּו:  ם ְּתָחֻּגֽ ת עֹוָל ם ֻח�9ַ ֵתיֶכ� ה ְלֹדֹר� & יֹהוָ ג ַלֽ ֹו ַח� ת ָיִמים�  טוֹאת ִׁשְבַ/�
י |  ם �0ִ ר ִמָּבֵּתיֶכ& יתּו ְּׂשֹא ֹון ַּתְׁשִּב� ֹום ָהִראׁש� Q ַּבּי� לּו ַא? ֹות ֹּתאֵכ� ַמּצ�

ן 0ָ  ֹום ָהִראֹׁש ל ִמּי� ה ַהֶּנ�ֶפׁש ַהִהוא� ִמִּיְׂשָרֵא� Rץ ְוִנְכְרָת ל ָחֵמ1 ל�ֹאֵכ�
י:  ֹום ַהְּׁשִבִ/ֽ י  טזַ/ד�י� ֶדׁש ּוַבּיֹום� ַהְּׁשִביִ/� ֹום ָהִראׁשֹון� ִמ4ְָרא��4ֹ ּוַבּי�

ר Q ֲאֶׁש� ם ַא? ה ָבֶה� ם 0ָל�ְמָלאָכה� ֹלא�ֵיָ/ֶׂש� ֶדׁש ִיְהֶי�ה ָלֶכ&  ִמ4ְָרא�4ֹ
ם:  ה ָלֶכֽ ֹו ֵיָ/ֶׂש� ּוא ְלַב2 ֶפׁש ה� ל ְלָכל�ֶנ� ּוְׁשַמְרֶּתם5 ֶאת�ַהBַּצֹות;  יזֵיָאֵכ�

ִים  ֶרץ ִמְצָר& ם ֵמֶא� אִתי ֶאת�ִצְבאֹוֵתיֶכ ה הֹוֵצ� ֹום ַהֶ(� ֶצם� ַהּי� �י ְּבֶ/ 10ִ
ם:  ת עֹוָלֽ ם ֻח�9ַ ה ְלֹדֹרֵתיֶכ ֹום ַהֶ() ם ֶאת�ַהּי� Rיחּוְׁשַמְרֶּת  Sן ָּבִראֹׁש

ד  ֹום ָהֶאָח* ד י� T/ַ ת ּו ַמֹּצ& ֶרב ֹּתאְכל ֶדׁש� ָּבֶ/� �ֹום ַלֹח ר י� Lָׂש/ָ Mְּבַאְרָּבָ/ה
ֶרב:  ֶדׁש ָּבָ/ֽ ים ַלֹח ם  יטְוֶ/ְׂשִר) א ְּבָבֵּתיֶכ& א ִיBֵָצ ר ֹל� Uים ְׂשֹא ת ָיִמ� ִׁשְבַ/�

ת יִ  ה ַהֶּנ�ֶפׁש ַהִהוא� ֵמֲ/ַד� Rֶצת ְוִנְכְרָת ל ַמְחֶמ1 י | 0ָל�ֹאֵכ� ל �0ִ ְׂשָרֵא�
ֶרץ:  ח ָהָאֽ ר ּוְבֶאְזַר� לּו ְּבֹכל�  כַּבֵּג א ֹתאֵכ& ֶצת ֹל�   0ָל�ַמְחֶמ

ּו ַמּֽצֹות:   ם ֹּתאְכל ֵתיֶכ�   מֹוְׁשֹב�
  

ּו  כא Lּו ּו4ְח ְׁשכ1 ם ִמֽ אֶמר ֲאֵלֶה& ל ַוֹּי� י ִיְׂשָרֵא ה ְלָכל�ִז4ְֵנ� א ֹמֶׁש) ַוִּי4ְָר�
ם ְוַׁשֲחט�  אן ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶכ ם ֹצ) ַסח: ָלֶכ� ֹוב  כבּו ַהָּפֽ ת ֵאז1 ם ֲאֻג�2ַ Rּוְל4ְַחֶּת

י  ם ֶאל�ַהBְַׁש4ֹוף� ְוֶאל�ְׁשֵּת� ם ֲאֶׁשר�ַּבַּסף; ְוִהַּגְ/ֶּת� ּוְטַבְלֶּתם5 ַּב�2ָ
ֹו  ַתח�ֵּבית יׁש ִמֶּפֽ ּו ִא� א ֵתְצא) ם ֹל� ף ְוַאֶּת1 ר ַּבָּס& ם ֲאֶׁש� ת ִמן�ַה2ָ ַהBְזּוֹז�

4ֶר:  ר יְ  כגַ/ד�ֹּבֽ ה ֶאת�ַה2ָם� ְוָ/ַב� ף ֶאת�ִמְצַרִים; ְוָרָא� ֹהָוה5 ִלְנֹּג�
 �א ִיֵּתן ַתח ְוֹל� ח ְיֹהָוה� ַ/ל�ַהֶּפ� ת ּוָפַס� י ַהBְזּוֹז& ל ְׁשֵּת� ֹוף ְוַ/ ַ/ל�ַהBְַׁש�4

ף:  ם ִלְנֹּגֽ א ֶאל�ָּבֵּתיֶכ ית ָלֹב� ה  כדַהBְַׁשִח� ר ַהֶ(& ם ֶאת�ַה2ָָב� ּוְׁשַמְרֶּת



 פסוקי קרבן פסח
 

 

 לז

 ם: ְלָח�4ְל�V ּוְלָבֶנ ר  כהיV ַ/ד�עֹוָלֽ Lֶרץ ֲאֶׁש אּו ֶאל�ָהָא1 י�ָתֹב� ה 0ִֽ Rְוָהָי
את:  ה ַהֹ(ֽ ם ֶאת�ָהֲ/ֹבָד� ר ּוְׁשַמְרֶּת ר 2ִֵּב& ם 0ֲַאֶׁש� ה ָלֶכ ( ן ְיהוָ  כוִיֵּת*
ם:  את ָלֶכֽ ה ַהֹ( ה ָהֲ/ֹבָד� ם ָמ) ם ְּבֵניֶכ& ּו ֲאֵליֶכ י�ֹיאְמר� ה 0ִֽ Uכזְוָהָי 

 Lַבח�ֶּפ ם ֶזֽ Sַוֲאַמְרֶּת �י�ִיְׂשָרֵאל י ְבֵנֽ ַסח ַ/ל�ָּבֵּת� Tר ָּפ ה ֲאֶׁש� יֹהָו1 ּוא ַלֽ Kַסח ה
ם  ד ָהָ/ יל ַוִּי�9ֹ ינּו ִהִּצ& ִים ְוֶאת�ָּבֵּת� ֹו ֶאת�ִמְצַר ִים ְּבָנְגּפ� ְּבִמְצַר�

ְׁשַּתֲחּֽוּו:  )ה  כחַוִּיֽ ה ְיֹהוָ * ר ִצּוָ Lל 0ֲַאֶׁש ּו ְּבֵנ�י ִיְׂשָרֵא& ֲ/ׂש ּו ַוַּיֽ   ַוֵּיְלכ�
ן ָ/ֽׂשּו:   ן �0ֵ ה ְוַאֲהֹר   ֶאת�ֹמֶׁש�

 

 



 הקרבת קרבן פסח
 

 

 לט

 הקרבת קרבן פסח
 ח

 
  כמה מהלכות הקרבת קרבן פסח בקצרה:

  

מי שטמא בטומאת מת, צריך ליטהר מטומאת מת שבעה ימים  א.
  .(ומזין עליו בשלישי ובשביעי)לפני הפסח 

  

  .כגון זב, שרץ, וכדומה)(וכן יש ליטהר מכל שאר הטומאות  ב.
  

כל מי שאינו טמא ויכול להגיע עד שעת הקרבת קרבן פסח, חייב  ג.
  בקרבן פסח.

  

  אין להקל ראש מול השער המזרחי להר הבית. ד.
  

אין ליכנס להר הבית עם מקלו, ולא עם נעלים, ולא עם חגורה  ה.
, וינקה את רגליו (אבל יכול לשים את הכסף בכיסו)ששמים שם כסף 

  אבק.מ
  

, (לכתחילה ממשפחת בית אבותיו)מתקבצים חבורת יהודים יחד  ו.
, טונמנים על כבש או עז בן שנה, לקרבן פסח. ובודקים אותו ממום

תמיד של בין  חצות, לאחר ומקריבים אותו בבית המקדש לאחר
  , ואין כת פחותה משלשים אנשים.בשלשה כיתות .הערבים

  

 זהש ,מיד נשחט בשבע ומחצהערב פסח בין בחול בין בשבת התז. 
 שעה וחצי אחר חצות היום בשעות זמניות, וקרב בשמונה ומחצה,

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

המקורות לסדר קרבן פסח: הרמב"ם בהלכות קרבן פסח, היעב"ץ בסדר הקרבת . ח
  ר עבודת הקרבנות לרבי אהרן הכהן זצוק"ל חתן החפץ חיים.קרבן פסח שלו, ספ

(רמב"ם  קודם הפסח, וכאן אין צריךרק בפסח מצרים הוצרכו לבדוק ארבעה ימים . ט

  .הלכות קרבן פסח פרק י' הלכה ט"ו)



 ועשה פסח לה'
 

 

מ

 ואם חל ערב פסח להיות ערב שבת שוחטין את ולאחר מכן הפסח.
 , שזה חצי שעה זמנית לאחר חצות היום,בשש ומחצה קרבן התמיד

  .וקרב בשבע ומחצה והפסח אחריו
 

נו נימול, וכן טבילת אמהותיו, אם הוא או אחד מבניו או עבדיו איח. 
 מעכב מלעשות הפסח.

  

 ,אין שוחטין הפסח ולא זורקין הדם ולא מקטירין החלב על החמץט. 
אפילו היה כזית ברשותו של אחד מבני החבורה בשעת אחת 

(דין זה אינו נוהג  מהעבודות של קרבן פסח, הוא לוקה והפסח כשר
  .)יבפסח שני

טהור עד שיטבול. כל מי שרוצה  אין אדם נכנס לעזרה אפילו י.
, צריך לטבול במקוה (מתחילת עזרת ישראל ואילך)להכנס לעזרה 

(ניתן באותו יום, לפני שנכנס לעזרה, אפילו אם הוא טהור לגמרי 
לטבול או במקואות בירושלים והסביבה, או במקוה בלשכת המצורעים 

  .שבעזרת נשים)

  
  :יאלשם יחוד לכל יהודי לפני הקרבת קרבן פסח

  

ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

ַסחְלַהְקִריב ָקְר  ן ּפֶ ה. ִויִהי ֹנַעם  ּבָ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ַלֲעׂשֹות ּבָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   :ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

  
  :לשם יחוד לשוחט לפני שחיטת קרבן הפסח

 

ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן  אסור לומר בפירוש, אלא יאמר:( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

  רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק י' הלכה ט"ו.. י

ת המשיח ובנין אמר לנו הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר שליט"א שאף בזמן ביא. יא
  בית המקדש אומרים לשם יחוד, כי היחוד הוא עד אין חקר.



 הקרבת קרבן פסח
 

 

מא

חֹוט ֶאת  ַסחקָ ִלׁשְ ן ַהּפֶ ה. ִויִהי  ְרּבָ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ַלֲעׂשֹות ּבָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

  
של הקרבן פסח, ולפני הולכת דם קרבן הפסח, ולפני לשם יחוד לכהנים לפני קבלת הדם יב

  שפיכת דם הקרבן פסח על קיר המזבח:
 

ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
ִיחּוָדאאסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ו"ק) ּבְ ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן  י"ק ּבְ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ל ׁשְ ְלַקּבֵ

ַסח ן ַהּפֶ ה. ִויִהי ֹנַעם  ֶאת ַדם ָקְרּבָ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ַלֲעׂשֹות ּבָ
ה ָיֵדינּו ּכוֹ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

  
ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ

ָראֵ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ ל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן י"ק ּבְ
ַסח ן ַהּפֶ ה.  ְלהֹוִליְך ֶאת ַדם ָקְרּבָ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ַלֲעׂשֹות ּבָ

ה ָידֵ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ינּו ּכֹוְנֵנהּו:ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
  

ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמןאסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ ִליֵתן  י"ק ּבְ

חַ  ִפיָכה ַעל ִקיר ַהִמְזּבֵ ׁשְ ַסח ּבִ ן ַהּפֶ ַרְך  ֶאת ַדם ָקְרּבָ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ַלֲעׂשֹות ּבָ
ה יָ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ מֹו ְוִיְתַעּלֶ   ֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ׁשְ
  

  יכוון לשם ה', ולשם כל אחד מבני החבורה, והשוחט, והכהנים, 
  .הפסח על זה מנוייםקרבן פסח, ולשם בני החבורה ה  

  
  (קבלה שחיטה וכן הפשט וניתוח כשרים בזר, אך שאר העבודות 

  כשרות רק על ידי כהן. זריקה וכו')  
  מותר לשחוט את הפסח בכל מקום בעזרה.
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הצגנו כאן לפני השחיטה את הלשם יחוד להולכה קבלה וזריקה, מפני שהעבודות . יב
, וא"כ מסתברא שאומרים את (ובפרט בקרבן פסח)האלו נעשים מיד אחד אחר השני 

  הלשם יחוד כבר לפני השחיטה.



 ועשה פסח לה'
 

 

מב

  מברך: טהשוח
 

היג רּוְך ַאּתָ   לאֵ רָ שְׁ יִ ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי  הָֹוהיְ  ּבָ
ִמְצֹוָתיו  דעַ וְ ָהעֹוָלם  ןמִ  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ

נּו ַעל  ִחיָטהְוִצּוָ   :ַהׁשְ
 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

נית ט"ז: ונפסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו, שכל ברכה נוסח הברכה בגמ' תע .יג
בבית המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם ועד העולם', 

  ועונים אחר כך בשכמל"ו. 

ונוסח סיום הברכה אמר לנו מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א לעיין במשנה למלך בתחילת 
: נראה שנוסח הברכות הוא לעשות כך הלכות מעשה הקרבנות להרמב"ם, שכתב וז"ל

  כך.

במה דברים אמורים בגבולין אבל במקדש אינו כן לפי שאין : (טז.)וז"ל הגמרא בתענית 
קומו ברכו את ה'  )ה נחמיה ט(עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר 

יכול על אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה 
כל ברכות כולן לא תהא אלא תהלה אחת ת"ל ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל 
ברכה תן לו תהלה ואלא במקדש מהו אומר ברוך ה' אלהים אלהי ישראל מן העולם 
ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן 

רן תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם הכנסת אומר להם תקעו הכהנים בני אה
בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך ה' אלהי ישראל 
זוכר הנשכחות והם עונים אחריו בשכמל"ו וחזן הכנסת אומר להם הריעו הכהנים בני 
אהרן הריעו וכו' וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד 

ר את כולן וכך הנהיג ר' חלפתא בצפורי ור' חנניה בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר שגומ
לפני חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח ובהר הבית ואית דאמרי 
כדתניא אומר לפניהן עשרים וארבע ברכות שמונה עשרה שבכל יום ומוסיף עליהן עוד 

לי ומאריך בגאולה והן עונין אחריו אמן שש ואותן שש היכן אומרן בין גואל לרופא חו
על כל ברכה וברכה וכך היו נוהגין בגבולין אבל במקדש היו אומרים ברוך ה' אלהי 
ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל ולא היו עונין אחריו אמן וכל כך למה 

ת ה' לפי שאין עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר קומו ברכו א
שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה על  (את)אלהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו 

כל ברכה וברכה תן לו תהלה: תנו רבנן על הראשונות הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל 
מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 
 



 הקרבת קרבן פסח
 

 

מג

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

כהנים תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם בהר ועד וחזן הכנסת אומר תקעו 
ועל  (והן תוקעין ומריעין ותוקעין)המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה 

השניה הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך זוכר הנשכחות והן 
ר הריעו בני אהרן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומ

הריעו ואומר מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם 
היום הזה והם מריעין ותוקעין ומריעין וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת 
אומר הריעו עד שיגמור את הברכות כולן וכך הנהיג ר' חלפתא בצפורי ור' חנניה בן 

כשבא דבר אצל חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח תרדיון בסיכני ו
  .ובהר הבית

בד"א. דהן עונין אחריו אמן בגבולין: אבל במקדש. אומר אותו הזקן : (שם)וז"ל רש"י 
לאחר הפרשיות מי שענה את אברהם הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה 

אל ישראל והן עונים אחריו בשכמל"ו בא"י אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גו
וכן בכל ברכות שבמקדש: לפי שאין עונין אמן במקדש. כדיליף לקמן מקרא: מניין 
שאין עונין אמן במקדש. דכתיב בתפלת עזרא בבית שני קומו וברכו את ה' אלהיכם 
והיינו ברוך ה' אלהי ישראל כו': ויברכו שם כבודך. היינו שעונין אחריו בשכמל"ו כך 

וא הפסוק ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה: ה"ג יכול על כל הברכות ה
כולן תהלה אחת ת"ל על כל ברכה על כל ברכה תן לו תהלה: חזן הכנסת. לא אותו זקן 
ניהו וחוזר חזן הכנסת ואומר להן מי שענה כו' אע"פ שאמרו אותו זקן: כשמריעין. תחלה 

שתוקעין תחלה הוא אומר להן תקעו בני אהרן כו': הוא אומר להן הריעו בני אהרן וכ
וכך הנהיג. כל מנהג זה רבי חלפתא בצפורי: לא היו נוהגין כך. שיהו עונין אחריו ברוך 
שם כבוד מלכותו לעולם ועד אלא עונין אמן בגבולין: ואית דאמרי כדתני' כו'. כלומר 

  ואיכא דמתני הכי: וכן הנהיג. מנהג זה אמקדש קאי.

כשהיו מתפללין על הסדר הזה בירושלים היו : יז)-(הלכות תענית ד טומב"ם וז"ל הר
מתכנסין להר הבית כנגד שער המזרח ומתפללין כסדר הזה. וכשמגיע שליח צבור 
לומר מי שענה את אברהם אומר ברוך אתה ה' אלהינו אלהי ישראל מן העולם ועד 

שם כבוד מלכותו לעולם ועד.  העולם ברוך אתה ה' גואל ישראל. והן עונין אחריו ברוך
וחזן הכנסת אומר לתוקעים תקעו בני אהרן תקעו. וחוזר המתפלל ואומר מי שענה את 
אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך תוקעין 

וכן בברכה השנייה לזו שהיא ראשונה מן השש שמוסיף . הכהנים ומריעין ותוקעין
ה' אלהים אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה ה' זוכר  חותם בה ברוך

הנשכחות. והן עונין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת אומר להן הריעו 
בני אהרן הריעו. וחוזר שליח צבור ואומר מי שענה את משה ואבותינו על ים סוף הוא 

וכן על כל  .עין ותוקעין ומריעיןיענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך מרי
 



 ועשה פסח לה'
 

 

מד

  אמן, עונים: במקום ברכה כל על המקדש בבית
 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ָוֶעד: ּבָ
  

  :ידהחיינו על מצוות הקרבת קרבן פסחמברך ברכת ש

ה רּוְך ַאּתָ   לאֵ רָ שְׁ יִ ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי  הָֹוהיְ  ּבָ
יָענּו  ָהעֹוָלם דעַ וְ ָהעֹוָלם  ןמִ  ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ׁשֶ

  ַלְזַמן ַהזֶּה:
  

  המקדש על כל ברכה במקום אמן, עונים: בבית
 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   :ָוֶעד ּבָ
  

השחיטה עד למזבח. הכהן בראש  ממקום בשורות עומדים הכהנים
השורה מקבל הדם במזרק, ומוסרו לחבירו וחבירו לחבירו, עד 
שהכהן העומד ליד המזבח זורק את הדם בשפיכה אחת כנגד היסוד. 
  ומחזיר הכלי הריקן לחבירו וחבירו לחבירו, מקבל את המלא ומחזיר 

  את הריקן.  
 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד שיגמור כל שבע הברכות.  הברכה וברכ
ונמצאו הכהנים פעם תוקעין ומריעין ותוקעין. ופעם מריעין ותוקעין ומריעין שבע 
פעמים. ואין עושים הסדר זה אלא בהר הבית בלבד. וכשהן תוקעין ומריעין שם תוקעין 

  .ת ובשופר כאחת כמו שאמרנובחצוצרו

לקבל 'או  'לקבל את הדם'(הערה לנוסח כל הברכות בבית המקדש: סיום הברכות האם מסיימים בנוסח 
וכדומה עוד  'לקבל את דם הפסח בכלי'או  'לקבל הדם במזרק'או  'לקבל את דם הפסח'או  'את דם הזבח

השאלה על איזה עבודות מברכים ועל איזה אין אופנים על כל הפרטים היוצאים מכך, עדיין לא הוכרע, וכן 
מברכים ג"כ עדיין לא הוכרע, ונמתין עד אשר יבררוהו גדולי התורה, או עד שיורו בה משיח צדקנו 

  .והסנהדרין, בב"א)

  שבט הלוי חלק ג' סימן ס"ט.. יד



 הקרבת קרבן פסח
 

 

מה

  וזהב, שורה של כסף כולה כסף, ושורה של זהב  ףמכס המזרקות
  כולה זהב, ואינם מעורבים, לנוי.  

  
  מברך: הדם את המקבל הכהן

  

הטו רּוְך ַאּתָ   לאֵ רָ שְׁ יִ ֱאלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ּבָ
נוּ  ָהעֹוָלם דעַ וְ  ָהעֹוָלם ןמִ  ׁשָ ר ִקּדְ תֹו  ֲאׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ

נוּ  ל ַאֲהרֹן ְוִצּוָ   :ָדםהַ  תל אֶ ַקבֵּ לְ  ׁשֶ
  

  המקדש על כל ברכה במקום אמן, עונים: בבית
 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   :ָוֶעד ּבָ
  

   לפני ההולכה מברכים:
 

ה רּוְך ַאּתָ   לאֵ רָ שְׁ יִ ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי  ְיהָֹוה ּבָ
תֹו  ָהעֹוָלם דעַ וְ ָהעֹוָלם  ןמִ  ָ ְקֻדׁשּ נּו ּבִ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

ל ַאֲהרֹן ְוצִ  נוּ ׁשֶ   ָדם:ת הַ אֶ  יךְ לִ הוֹ לְ  ּוָ
  

  עונים: השומעים
 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ָוֶעד: ּבָ
  

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

כן נראה מסקנת הדברים, אולם אין לסמוך על כך להלכה למעשה, רק יש לשאול . טו
  חכם.



 ועשה פסח לה'
 

 

מו

הכהן הקרוב למזבח זורק את הדם בשפיכה אחת על קיר המזבח כנגד היסוד, 
  ומברך:

  

ה רּוְך ַאּתָ  ןמִ  לאֵ רָ שְׁ יִ ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי  ְיהָֹוה ּבָ
ל ֲאשֶׁ  ָהעֹוָלם דעַ וְ ָהעֹוָלם  תֹו ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ נּו ּבִ ׁשָ   ר ִקּדְ
נוּ      :חַ בֵּ זְ מִ ַהָדם לַ  ךְ וֹ פּ שְׁ לִ  ַאֲהרֹן ְוִצּוָ

  
  עונים: השומעים

 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ָוֶעד: ּבָ
 

 ההלל. את הפסח קוראים הקרבת בזמן
   תקיעה, בחצוצרות תקיעות שלש תוקעין וקריאה קריאה כללפני 

  .ותקיעה תרועה  
  

ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִניאסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ  מּוָכן ּוְמזּוָמן י"ק ּבְ
ה. ִויִהי ֹנַעם  תרוֹ צְ וֹ צחֲ בַּ  עַ קוֹ תְ לִ  מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ַלֲעׂשֹות ּבָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
  

  :טזהכהנים התוקעים מברכים לפני התקיעה

הבָּ   ןמִ  לאֵ רָ שְׁ יִ ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי  ְיהָֹוה רּוְך ַאּתָ
 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

על כל קריאה וקריאה תוקעין שלש תקיעות : (הלכות קרבן פסח א יב)"ל הרמב"ם ז. טז
בחצוצרות. תקיעה תרועה ותקיעה. הואיל ואין לו נסכים לתקוע בשעת ניסוך תוקעין 

  בשעת שחיטה.

בימי המועדות כולם ובראשי חדשים היו הכהנים וז"ל:  (ג ה)ובהלכות כלי המקדש 
'וביום  (במדבר י י)הלוים אומרין שירה שנאמר תוקעים בחצוצרות בשעת הקרבן ו

שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות', החצוצרה היתה נעשית 
מן עשת של כסף. עשה אותה מן הגרוטאות של כסף כשירה. משאר מיני מתכות 

  פסולה.



 הקרבת קרבן פסח
 

 

 מז

ל  ָהעֹוָלם דעַ וְ ָהעֹוָלם  תֹו ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ נּו ּבִ ׁשָ ר ִקּדְ   ֲאׁשֶ
נוּ      ת:רוֹ צְ צוֹ חֲ בַּ  עַ קוֹ תְ לִ  ַאֲהרֹן ְוִצּוָ

  
  עונים: השומעים

 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ָוֶעד: ּבָ
  

  תקיעה. תקיעה. תרועה. ותוקעים:
  

  על הדוכן: השירה בפהלפני  ללויםלשם יחוד 
 

ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
ָראֵ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ יר  מּוָכן ּוְמזּוָמן ל. ֲהֵריִניי"ק ּבְ ָלׁשִ

מֹו ְוִיתְ  ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ּבָ דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ ּפֶ ה. ּבְ   ַעּלֶ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו וּ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ַמֲעׂשֵ

  

  , לפני שמנגנים בכלי:(דהיינו שאין פסול במשפחתם) יזלישראלים מיוחסיםלשם יחוד 
 

ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִניאמר: אסור לומר בפירוש, אלא י( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ ן  מּוָכן ּוְמזּוָמן י"ק ּבְ ְלַנּגֵ

מֹו ְויִ  ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ּבָ דֹוׁש ּבָ ְכִלי ִלְפֵני ַהּקָ ה. ּבִ   ְתַעּלֶ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

  
  לשם יחוד לפני קריאת ההלל:

 

ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
י פירוש, אלא יאמר: אסור לומר ב( ן ֶאת ּפִ ָרֵאל. ֲהֵריִני ְמַזּמֵ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְר  ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ל ַלֲעׂשֹות ּבָ ְקִריַאת ַהַהּלֵ ַח ֶאת ּבֹוְרִאי ּבִ ּבֵ ל ּוְלׁשַ ִאי ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ
מֹו ְוִיְתעַ  ַרְך ׁשְ ה ָיֵדינּו ִיְתּבָ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ּלֶ

  ּכֹוְנֵנהּו:  
  

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

כן נפסק ברמב"ם, שהלוים שרים בפה, וישראלים מיוחסים המשיאים לכהונה . יז
  ים בכלי.מנגנ



 ועשה פסח לה'
 

 

מח

  הגדול המקרא:
 

ה יח רּוְך ַאּתָ ָרֵאל ְיהָֹוהּבָ   ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ

ִמְצֹוָתיו נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ   ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ
ל:ְוצִ  נּו ִלְקרֹא ֶאת ַהַהּלֵ    ּוָ

  

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

מפורש ברמב"ם בהלכות חנוכה פרק ד', שהגדול מקרא וכל העם עונים. ובספר . יח
עבודת הכהנים לרבי אהרן הכהן חתן החפץ חיים כתב בשם התוספתא שהלוים קורים, 

  והקהל בשלושת הכיתות עונין אחריהם הללויה. וראה להלן.

, כתב ת קרבן פסח)(הלכובספר עבודת הכהנים לרבי אהרן הכהן, חתן החפץ חיים 
שאומרים בסדר זה את ההלל. וסידרנו ע"פ הרמב"ם בהלכות חנוכה פרק ד', אשר כתב 

  שם את הסדר איך לומר את ההלל. 

ונעזרנו וסידרנו למעשה ע"פ מנהג קהילות קודש תימן, וסידור ה'תכלאל', כמנהג ק"ק 
  תימן.

י חכמים הראשונים כך היה. : מנהג קריאת ההלל בימוז"ל יד)-(הלכות חנוכה ד יברמב"ם ב
אחר שמברך הגדול שמקרא את ההלל מתחיל ואומר הללויה וכל העם עונין הללויה 
וחוזר ואומר הללו עבדי ה' וכל העם עונין הללויה וחוזר ואומר הללו את שם ה' וכל העם 
עונין הללויה וחוזר ואומר יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם וכל העם עונין הללויה וכן 

ל כל דבר, עד שנמצאו עונין בכל ההלל הללויה מאה ושלש ועשרים פעמים סימן להם ע
שנותיו של אהרן. וכן כשהקורא מגיע לראש כל פרק ופרק הן חוזרין ואומרין מה 
שאמר. כיצד כשהוא אומר בצאת ישראל ממצרים כל העם חוזרין ואומרין בצאת 

וכל העם עונין הללויה עד שיאמר ישראל ממצרים. והקורא אומר בית ישראל מעם לועז 
אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני וכל העם חוזרין ואומרין אהבתי כי ישמע ה' וכו'. 
וכן כשיאמר הקורא הללו את ה' כל גוים כל העם חוזרין ואומרין הללו את ה' כל גוים. 

ינו ראש הקורא אומר אנא ה' הושיעה נא והם עונין אחריו אנא ה' הושיעה נא. אע''פ שא
פרק. הוא אומר אנא ה' הצליחה נא והם עונים אנא ה' הצליחה נא. הוא אומר ברוך 

. ואם היה המקרא את ההלל קטן או עבד או אשה עונה שם ה'הבא וכל העם אומרים ב
אחריהם מה שהן אומרין מלה מלה בכל ההלל. זהו המנהג הראשון ובו ראוי לילך. אבל 

מנהגות משונות בקריאתו ובעניית העם ואין אחד  בזמנים אלו ראיתי בכל המקומות
  מהם דומה לאחד.



 הקרבת קרבן פסח
 

 

מט

  ועונים הקהל:
 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַהְללּוָיּה.  הלוים:

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  .ְיהָֹוהַהְללּו ַעְבֵדי   הלוים:

ם   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  :הָֹוהיְ ַהְללּו ֶאת ׁשֵ

ה ְוַעד עֹוָלם:  הלוים: ם ְיהָֹוה ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ   ְיִהי ׁשֵ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ם   הלוים: ל ׁשֵ ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהּלָ ְזַרח ׁשֶ   :ְיהָֹוהִמּמִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ל ּגֹוִים   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  .ְיהָֹוהָרם ַעל ּכָ

בֹודֹו:עַ   הלוים: ַמִים ּכְ ָ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ל ַהׁשּ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֱאלֵֹהינּו. ְיהָֹוהִמי כַּ   הלוים:

ֶבת:  הלוים: יִהי ָלׁשָ ְגּבִ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַהּמַ

יִלי  הלוים: ּפִ ׁשְ ַמִים ִלְראֹות ַהּמַ ָ ׁשּ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּוָבָאֶרץ: ּבַ

ל.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  :קהל  ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ

ּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֵמַאׁשְ



 ועשה פסח לה'
 

 

 נ

יִבי ִעם ְנִדיִבים.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְלהֹוׁשִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו:  הלוים:

ִית.  הלוים: יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  מֹוׁשִ

ֵמָחה  הלוים: ִנים ׂשְ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַהְללּוָיּה: ֵאם ַהּבָ

    

ְצָרים.  הלוים: ָרֵאל ִמִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ     ּבְ

ְצָרים. קהל:  ָרֵאל ִמִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ  ּבְ

ית ַיֲעֹקב ֵמַעם לֵֹעז:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּבֵ

ה ְלָקְדׁשֹו.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ָהְיָתה ְיהּוּדָ

ָרֵאל ַמְמשְׁ   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  לֹוָתיו:ִיׂשְ

ֹנס.  הלוים: ם ָרָאה ַוּיָ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַהּיָ

ן ִיּסֹב ְלָאחֹור:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַהַיְרּדֵ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים.  הלוים:

ְבֵני צֹאן:  הלוים: ָבעֹות ּכִ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּגְ

ָך הַ   הלוים: י ָתנּוס.ַמה ּלְ ם ּכִ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּיָ

ּסֹב ְלָאחֹור:  הלוים: ְרֵדן ּתִ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַהּיַ



 הקרבת קרבן פסח
 

 

 נא

ְרְקדּו ְכֵאיִלים.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶהָהִרים ּתִ

ְבֵני צֹאן:  הלוים: ָבעֹות ּכִ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּגְ

ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ִמּלִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ִמּלְפֵני ֱאלֹוַה ַיֲעֹקב:  הלוים:

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים.  הלוים:

ִמיש ְלַמְעְינֹו ָמִים:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַחּלָ

    

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  לֹא ָלנּו. ְיהָֹוהלֹא ָלנּו   הלוים:

ן כָּ   הלוים: ְמָך ּתֵ י ְלׁשִ ָך:ּכִ ָך ַעל ֲאִמּתֶ   בֹוד ַעל ַחְסּדְ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ַאֵיה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם:  הלוים:   ָלּמָ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ה:  הלוים: ר ָחֵפץ ָעׂשָ ָמִים ּכֹל ֲאׁשֶ ָ   ֵואלֵֹהינּו ַבׁשּ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ֶסף ְוָזָהב.  הלוים: יֶהם ּכֶ   לּוָיּה:ַהלְ   קהל:  ֲעַצּבֵ

ה ְיֵדי ָאָדם:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַמֲעׂשֵ



 ועשה פסח לה'
 

 

נב

רּו.  הלוים: ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדּבֵ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּפֶ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו:   הלוים:

ָמעּו.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיׁשְ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ִריחּון:ַאף ָלֶהם ְולֹא יְ   הלוים:

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון.  הלוים:

כּו.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהּלֵ

ְגרֹוָנם:   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  לֹא ֶיְהּגּו ּבִ

ֶהם:  הלוים: ר ּבֵֹטַח ּבָ יֶהם ּכֹל ֲאׁשֶ מֹוֶהם ִיְהיּו עֹׂשֵ   ּכְ

  ַהְללּוָיּה:  הל:ק    

ַטח בַּ   הלוים: ָרֵאל ּבְ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  .ְיהָֹוהִיׂשְ

ם הּוא:   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ

ְטחּו בַּ   הלוים: ית ַאֲהרֹן ּבִ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  .ְיהָֹוהּבֵ

ם הּוא:   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ

ְטחּו בַּ  הָֹוהיְ ִיְרֵאי   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  .ְיהָֹוהּבִ

ם הּוא:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ
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  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך. ְיהָֹוה  הלוים:

ָרֵאל.  הלוים: ית ִיׂשְ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ

ית ַאֲהרֹן:  הלוים:   לּוָיּה:ַהלְ   קהל:  ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ

דִֹלים: ְיהָֹוהְיָבֵרְך ִיְרֵאי   הלוים: ים ִעם ַהּגְ ַטּנִ   ַהּקְ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֲעֵליֶכם. ְיהָֹוהיֵֹסף   הלוים:

ֵניֶכם:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְ

ם לַ   הלוים: רּוִכים ַאּתֶ ַמִים ָוָאֶרץ: ְיהָֹוהּבְ ה ׁשָ   עֹׂשֵ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ַמִים לַ   הלוים: ַמִים ׁשָ ָ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  .ְיהָֹוהַהׁשּ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם:  הלוים:

ִתים ְיַהְללּו ָיּה.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  לֹא ַהּמֵ

ל יֹוְרֵדי דּוָמה:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְולֹא ּכָ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה.וַ   הלוים:

ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֵמַעּתָ
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ַמע   הלוים: י ִיׁשְ י ּכִ ֲחנּוָני: ְיהָֹוהָאַהְבּתִ  ֶאת קֹוִלי ּתַ

ַמע  קהל:  י ִיׁשְ י ּכִ ֲחנּוָני: ְיהָֹוהָאַהְבּתִ  ֶאת קֹוִלי ּתַ

י ִהטָּ   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא:ּכִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות.  הלוים:

אֹול ְמָצאּוִני.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּוְמָצֵרי ׁשְ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא:  הלוים:

ם   הלוים: ה  ְיהָֹוהּוְבׁשֵ י: הְיהֹוָ ֶאְקָרא ָאּנָ ָטה ַנְפׁשִ   ַמּלְ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

יק ֵואלֵֹהינּו ְמַרֵחם: ְיהָֹוהַחּנּון   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:    ְוַצּדִ

ָתאִים   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  .ְיהָֹוהׁשֵֹמר ּפְ

יַע:  הלוים: ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּדַ

י ִלְמנוּ   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ָחְיִכי.ׁשּוִבי ַנְפׁשִ

י   הלוים: ַמל ָעָלְיִכי: ְיהָֹוהּכִ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּגָ

ֶות.  הלוים: י ִמּמָ ְצּתָ ַנְפׁשִ י ִחּלַ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּכִ

ְמָעה.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶאת ֵעיִני ִמן ּדִ

ִחי:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶאת ַרְגִלי ִמּדֶ
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ים: ְיהָֹוהַהֵלְך ִלְפֵני ֶאתְ   הלוים: ַאְרצֹות ַהַחּיִ   ּבְ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ר.  הלוים: י ֲאַדּבֵ י ּכִ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶהֱאַמְנּתִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד:  הלוים:

י ֲאִני  הלוים: ל ְבָחְפִזי ָאַמְרּתִ   ַהְללּוָיּה:  קהל: ּכֵֹזב: ָהָאָדם ּכָ

יב ָמה  הלוים: ל ְיהָֹוהלַ  ָאׁשִ ְגמּולֹוִהי ּכָ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ָעָלי: ּתַ

א.  הלוים: ָ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ

ם   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶאְקָרא: ְיהָֹוהּוְבׁשֵ

ֵלם. ְיהָֹוהְנָדַרי לַ   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֲאׁשַ

א ְלָכל ַעּמֹו:  הלוים: ה ּנָ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶנְגּדָ

ֵעיֵני   הלוים: ְוָתה ַלֲחִסיָדיו: ְיהָֹוהָיָקר ּבְ   ַהּמָ
  
  

  קהל:
  ַהְללּוָיּה:

ה   הלוים: ָך. ְיהָֹוהָאּנָ י ֲאִני ַעְבּדֶ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּכִ

ְחּתָ ְלמֹוֵסָרי:  הלוים: ּתַ ן ֲאָמֶתָך ּפִ ָך ּבֶ   ֲאִני ַעְבּדְ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ח ֶזַבח ּתֹוָדה.ְלָך אֶ   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְזּבַ
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ם   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶאְקָרא: ְיהָֹוהּוְבׁשֵ

ם. ְיהָֹוהְנָדַרי לַ   הלוים: ּלֵ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֲאׁשַ

א ְלָכל ַעּמֹו:  הלוים: ה ּנָ ּדָ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֶנּגְ

ית   הלוים: ַחְצרֹות ּבֵ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  .ְיהָֹוהּבְ

ָלִים ַהְללּוָיּה:  הלוים: תֹוֵכִכי ְירּוׁשָ   ַהְללּוָיּה:  קהל: ּבְ

ל ּגֹוִים. ְיהָֹוהַהְללּו ֶאת   הלוים:     ּכָ

ל ּגֹוִים. ְיהָֹוהַהְללּו ֶאת  קהל:    ּכָ

ים:  הלוים: ל ָהֻאּמִ חּוהּו ּכָ ּבְ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ׁשַ

י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו.  הלוים:   ּה:ַהְללּויָ   קהל:  ּכִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: ְיהָֹוהֶוֱאֶמת   הלוים:

    

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְיהָֹוההֹודּו לַ   הלוים: י טֹוב ּכִ  ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְיהָֹוההֹודּו לַ  קהל:  י טֹוב ּכִ  ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  הלוים: ָרֵאל ּכִ   יֹאַמר ָנא ִיׂשְ

  לּוָיּה:ַהלְ   קהל:    
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י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:   הלוים: ית ַאֲהרֹן ּכִ   יֹאְמרּו ָנא ּבֵ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְיהָֹוהיֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי   הלוים:   ּכִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

    

ַצר ָקָראִתי ָיּה.   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ִמן ַהּמֵ

מֶּ   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ְרַחב ָיּה:ָעָנִני ּבַ

ה ַמה ִאיָרא לֹא ִלי ְיהָֹוה  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ָאָדם: ִלי ַיֲעׂשֶ

עֹוְזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי: ְיהָֹוה  הלוים:   ִלי ּבְ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

טֹחַ  ְיהָֹוהבַּ  ַלֲחסֹות טֹוב  הלוים: ָאָדם: ִמּבְ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּבָ

ְנִדיִבים: ְיהָֹוהטֹוב ַלֲחסֹות בַּ   הלוים: טַֹח ּבִ   ִמּבְ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ם   הלוים: ׁשֵ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ּבְ י ֲאִמיַלם: ְיהָֹוהּכָ   ּכִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    
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ם   הלוים: ׁשֵ י ֲאִמיַלם: ְיהָֹוהַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ּבְ   ּכִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ם   :הלוים ׁשֵ ֵאׁש קֹוִצים ּבְ   ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ּכְ

י ֲאִמיַלם: ְיהָֹוה     ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּכִ

חֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל וַ   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ֲעָזָרִני: ְיהָֹוהּדָ

י ְוִזְמָרת ָיּה.  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ָעזִּ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה:  הלוים:

יִקים.  הלוים: ָאֳהֵלי ַצּדִ ה ִויׁשּוָעה ּבְ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  קֹול ִרּנָ

ה ָחִיל: ְיהָֹוהְיִמין   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  עֹׂשָ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  רֹוֵמָמה. ְיהָֹוהְיִמין   הלוים:

ה ָחִיל: ְיהָֹוהְיִמין   הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  עֹׂשָ

י ָיּה:  ם:הלוי ר ַמֲעׂשֵ י ֶאְחֶיה ַוֲאַסּפֵ   לֹא ָאמּות ּכִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:    

ֶות לֹא ְנָתָנִני:  הלוים: י ָיּה ְוַלּמָ ַרּנִ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַיּסֹור ִיּסְ

ֲעֵרי ֶצֶדק.  הלוים: ְתחּו ִלי ׁשַ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ּפִ

  ַהְללּוָיּה:  קהל:  ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה:  הלוים:
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ַער לַ   הלוים: ַ   ַהְללּוָיּה:  קהל:  .ְיהָֹוהֶזה ַהׁשּ

יִקים ָיֹבאּו בֹו:  הלוים:   ַהְללּוָיּה:  קהל:  ַצּדִ

        

י אֹוְדךָ   הלוים: ִהי ֲעִניָתִני ּכִ       ִליׁשּוָעה: ִלי ַוּתְ

י אֹוְדךָ  קהל:   ִהי ֲעִניָתִני ּכִ   ִליׁשּוָעה: ִלי ַוּתְ

ה:ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהיְ   הלוים: ּנָ   ָתה ְלרֹאׁש ּפִ

ה: קהל:   ּנָ   ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ

ֵעיֵנינּו: ְיהָֹוהֵמֵאת   הלוים:   ָהְיָתה זֹאת ִהיא ִנְפָלאת ּבְ

ֵעיֵנינּו: ְיהָֹוהֵמֵאת   קהל:   ָהְיָתה זֹאת ִהיא ִנְפָלאת ּבְ

ה   הלוים: מְ  ְיהָֹוהֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ   ָחה בֹו:ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

ה  קהל:   ְמָחה בֹו: ְיהָֹוהֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ   ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

        

א  הלוים: א. ְיהָֹוהָאּנָ יָעה ּנָ  הֹוׁשִ

א  קהל:   א. ְיהָֹוהָאּנָ יָעה ּנָ  הֹוׁשִ

א   הלוים:  ַהְצִליָחה ָנא: ְיהָֹוהָאּנָ

א  קהל:    ַהְצִליָחה ָנא: ְיהָֹוהָאּנָ
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א.  הלוים: רּוְך ַהּבָ     ּבָ

ם  ועונים הקהל:  ׁשֵ     .ְיהָֹוהּבְ

א.  הלוים: רּוְך ַהּבָ     ּבָ

ם  ועונים הקהל:  ׁשֵ     .ְיהָֹוהּבְ

ית   הלוים: ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ   :ְיהָֹוהּבֵ

ית  קהל:   ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ   :ְיהָֹוהּבֵ

ֶאר ָלנּו.  ְיהָֹוהֵאל   הלוים:   ַוּיָ

ֶאר ָלנּו.  ְיהָֹוהֵאל  קהל:   ַוּיָ

ַח:אִ   הלוים: ְזּבֵ ֲעבֹוִתים ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ   ְסרּו ַחג ּבַ

ַח: קהל:   ְזּבֵ ֲעבֹוִתים ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ   ִאְסרּו ַחג ּבַ

.   הלוים: ה ְואֹוֶדּךָ   ֵאִלי ַאּתָ

. קהל:   ה ְואֹוֶדּךָ   ֵאִלי ַאּתָ

:  הלוים:   ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמּךָ

: קהל:     ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמּךָ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ָוהְיהֹ הֹודּו לַ   הלוים: י טֹוב ּכִ   ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְיהָֹוההֹודּו לַ  קהל:   י טֹוב ּכִ   ּכִ



 הקרבת קרבן פסח
 

 

סא

יָך ַוֲחִסיֶדיָך  ְיהָֹוה ל ַמֲעׂשֶ ֱאלֵֹהינּו ַעל ּכָ
ית  ָך ּבֵ י ְרצֹוֶנָך ְוָכל ַעּמְ יִקים עֹוׂשֵ ַצּדִ

ה יֹודּו ִויָבְרכוּ  ִרּנָ ָלם ּבְ ָרֵאל ּכֻ חּו ִויָפֲארּו  ִיׂשְ ּבְ ִויׁשַ
יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת  ִויׁשֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקּדִ
ְמָך  י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלׁשִ ִמיד. ּכִ נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ ׁשִ
רּוְך  ה ֵאל: ּבָ י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ ר ּכִ ֶאה ְלַזּמֵ ּנָ

ה  ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ֱאלֵֹהינּו ֱאלֹהֵ  ְיהָֹוהַאּתָ   י ִיׁשְ
חֹות:    ּבָ ׁשְ ּתִ ל ּבַ   ָהעֹוָלם ֶמֶלְך ְמֻהּלָ

 
  השומעים עונים:

 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ  ּבָ
  

  אם גמרו לקרוא את ההלל ועדיין לא סיימו להקריב את הפסח, קוראים פעם 
  ם פעם שלישית.שניה, ואם גמרו ועדיין לא סיימו להקריב, קוראי  

  
  

  מניח  ,פנוי וו אין קבועים שם, ואםאת הקרבן פסח בווים ה תולים
  ותולהו. דק מקל חבירו כתף ועל על כתפו  

  
ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן , אלא יאמר: אסור לומר בפירוש( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ
ַסח ן ּפֶ יט ֶאת עֹור ַהָקְרּבָ ה.  ְלַהְפׁשִ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ַלֲעׂשֹות ּבָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֹהֵ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
  

ְיַהְללּוָך 



 ועשה פסח לה'
 

 

סב

היט רּוְך ַאּתָ   לאֵ רָ שְׁ יִ ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי  ְיהָֹוה ּבָ
ִמְצֹוָתיו דעַ וְ ָהעֹוָלם  ןמִ  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ   ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ

נּו   ןְוִצּוָ יט ֶאת עֹור ַהָקְרּבָ   :ְלַהְפׁשִ
  

  
  עונים: יםהשומע

 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   :ָוֶעד ּבָ
  

  (ובשבת מפשיט מרגליו התחתונות עד החזה, עורו  כל מפשיט את
 .ואת השאר מפשיט בחתיכות קטנות, שאינו דרך הפשטה)  

  
 ויותרת הכרס שעל החלב :אימוריםם את הומוציאי בטנו םוקורעי
  ם קרבן הפסח הוא כבש, גם או( םשעליה וחלב הכליות ושתי הכבד

 .שרת בכלי נםנותו )האליהאת   
  

   כדי( הפרש מהן שמסיר עד םאות וממחה את הקרביים מוציא
 .נקיים כשצולהו עמם) שיהיו  

  
ו" ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ה ְלׁשֵ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ
ַסח ן ּפֶ מֹו  ִלְמלֹוַח ֶאת ֵאימּוֵרי ַהָקְרּבָ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ַלֲעׂשֹות ּבָ

ה. ִויהִ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ְוִיְתַעּלֶ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   י ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

לישראל מותר להפשיט את עור הקרבנות. ולכן מברך בנוסח 'אשר קדשנו  .יט
  במצותיו', ולא 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן'.

נראה שיש ברכה כללית על הפשט העור של הקרבנות, ולא ברכה פרטית על כל קרבן 
  רק 'להפשיט את עור הקרבן' ולא 'את עור הפסח'.וקרבן. ולכן כתבנו 



 הקרבת קרבן פסח
 

 

סג

  

ה רּוְך ַאּתָ   לאֵ רָ שְׁ יִ ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי  ְיהָֹוה ּבָ
ִמְצֹוָתיו דעַ וְ ָהעֹוָלם  ןמִ  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ   ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ

נּו לִ     :לֹוחַ מְ ְוִצּוָ
 
  עונים: השומעים

 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   :ָוֶעד ּבָ
 

  את האימורים. ומולח 

  
ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ

ִיחּודָ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ו"ק) ּבְ ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן י"ק ּבְ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ א ׁשְ
ַסח ן ַהּפֶ מֹו  ְלַהְקִטיר ֶאת ֵאימּוֵרי ָקְרּבָ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ַלֲעׂשֹות ּבָ

ה ָידֵ    ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ְוִיְתַעּלֶ   ינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
  

ה רּוְך ַאּתָ   לאֵ רָ שְׁ יִ ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי  ְיהָֹוה ּבָ
תֹו  ָהעֹוָלם דעַ וְ ָהעֹוָלם  ןמִ  ָ ְקֻדׁשּ נּו ּבִ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

נוּ  ל ַאֲהרֹן ְוִצּוָ   יר:טִ קְ הַ לְ  ׁשֶ
  
  עונים: השומעים

 

בֹוד ַמְלכוּ   ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ָוֶעד: תֹו ְלעֹוָלםּבָ
 

 כל חלבי. המערכה על את האימורים של קרבן הפסח הכהן ומקטיר
 .לבדו קרבן וקרבן

  שהוא יום טוב, אבל אם חל ערב  בלילה ולא ביום מקטיר בחול
   .כל הלילהם והולכים פסח בשבת מקטירי  

  



 ועשה פסח לה'
 

 

סד

   את םדוחי חלביו והקטר קרביו ומיחוי דמו וזריקת שחיטתו
 ם את השבת.דוחי אין ניועני השבת, ושאר  

 
נכנסה  .גמרה כת אחת להקריב, פותחין העזרה יצאה כת ראשונה

   .גמרה, יצאה שניה, נכנסה שלישית .נעלו דלתות העזרה ,כת שניה
  .כמעשה הראשונה, כך מעשה השניה והשלישית  

  
אמת  .העזרה מלכלוכי הדם ואפילו בשבת םרוחצי םלואחר שיצאו כ

להדיח הרצפה סותמין מקום יציאת  םשרוציכוהמים עוברת בעזרה, 
 םוצפי םהמים והיא מתמלאה על כל גדותיה עד שהמים עולי

  אליהם כל דם ולכלוך שבעזרה, אחר כך פותחין הסתימה  םומקבצי
 .המים עם הלכלוך, נמצאת הרצפה מנוקה, זהו כבוד הבית םויוצאי  

  .)של הפסח עורעם ה(ו הקרבן פסח שלוכל אחד עם  יצאו
  

ם את הפסח לביתם, אלא כת הראשונה יוצאי םבת אין מוליכיבש
   םויושבי םעם פסחיה םבהר הבית, השניה יוצאי םויושבי םבפסחיה

  .כםיצאו וצלו את פסחיה ,חשכה .בחיל, השלישית במקומה עומדת  

  
ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימוּ  יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה  ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ
ַסח ן ּפֶ מ ִלְצלֹות ֶאת ַהָקְרּבָ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ה. ִויִהי ַלֲעׂשֹות ּבָ   ֹו ְוִיְתַעּלֶ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
  

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

מכיוון שצולים את הקרבן פסח בירושלים ולא בבית המקדש, כתבנו את הברכה  .כ
בנוסח הרגיל. ועונים אחר כך אמן. כי רק בבית המקדש מברכים בנוסח 'אלקינו אלקי 

  ישראל מן העולם ועד העולם', ועונים 'ברוך שם'.



 הקרבת קרבן פסח
 

 

 סה

ה רּוְך ַאּתָ ר  ֶמֶלְך ָהעֹוָלםֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה ּבָ ֲאׁשֶ
נוּ  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ   ח:סַ פֶּ ת הַ לוֹ צְ לִ  ִקּדְ

  
  עונים: השומעים

 

  ן:מֵ אָ  
  

מביאין שפוד של רמון  ,אותו םכיצד צולי ת הקרבן פסח.אים לווצ
  תוחבו מתוך פיו עד בית נקובתו, ותולהו לתוך התנור והאש למטה, 

  ותולה כרעיו ובני מעיו חוצה לו.  

  
  

 שלמים זבח ד"י ביום עמו מקריבין בראשון הפסח את כשמקריבין
 והיא ,נקבות או זכרים ניםקט או גדולים הצאן מן או הבקר מן

על זה נאמר בתורה וזבחת פסח לה' , עשר ארבעה חגיגת נקראת
מכל  ,ולא קבעה הכתוב חובה אלא רשות בלבד ,אלהיך צאן ובקר

כדי שיהא הפסח נאכל על  ,מקום היא כחובה מדברי סופרים
בזמן שהוא בא בחול בטהרה  ,אימתי מביאין עמו חגיגה .השובע
ודינה ככל תורת זבחי  ,שני ימים ולילה אחדונאכלת ל ,ובמועט
  טעונה סמיכה ונסכים ומתן דמים שתים שהן ארבע ושפיכת  ,שלמים

  .שירים ליסוד  



 קדש
 

 

סז

  ַקֵדׁש 
  

  :כאהיין על ומקדש ראשון כוס לו מוזגים
  

א ִהיא ְסעּוָדָתא ְדֻקְדשָׁ  ָאה, ּדָ א ִעּלָ ַמְלּכָ ּה:ַאְתִקינּו ְסעּוָדָתא ּדְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ   א ּבְ
  

ם ִיחּוד ו"ה  כבְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מוּ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ ׁש י"ק ּבְ ָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּדֵ
ִין ִין בשבת:( ַעל ַהּיַ מֹור ָזְכֵרהּו ַעל ַהּיַ ִדְכִתיב ָזכֹור ְוׁשָ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי  )ּכְ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ַלֲעׂשֹות ּבָ

ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ ה ָיֵדינּו ּכוֹ  ִיְתּבָ ה ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
  ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:  

  
ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ

רָ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ ֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים י"ק ּבְ
מֹו  ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ע ּכֹוסֹות ַלֲעׂשֹות ּבָ   ִמְצַות ּכֹוס ִראׁשֹון ֵמַאְרּבַ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלי   ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ְוִיְתַעּלֶ   נּו ּוַמֲעׂשֵ

  
  :כאן מתחילים בשבת כשחל(

  ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר :בלחש
ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם י. ַוְיֻכּלּו ַהׁשָ ִ ׁשּ ִ ִביִעי הִ ַוְיַכל ֱאלֹ : יֹום ַהׁשּ ְ יֹום ַהׁשּ ים ּבַ

ה ר ָעׂשָ ִביעִ  ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ יֹום ַהׁשּ ּבֹת ּבַ ׁשְ הַוּיִ ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ : י ִמּכָ
ׁש אֹותוהִ ַוְיָבֶרְך ֱאלֹ  ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ל ְמַלאְכּתֹו  ים ֶאת יֹום ַהׁשּ ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ   ּכִ

ָרא ֱאלֹ    ר ּבָ   :)ים ַלֲעׂשֹותהִ ֲאׁשֶ

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

שלא צויין המקור, המקור הוא  לזמן בית המקדש בהגדה הערה כללית. במקומות .כא
  ברמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח'.

כתב ביסוד ושורש העבודה וז"ל: יזהר לומר לפני כל דבר ודבר של הסדר לשם  .כב
שיכוין שבכל דבר הוא עושה נחת רוח ליוצרנו יחוד וכו' ופסוק ויהי נועם. והעיקר 

  .בשמחה עצומה ורחמנא לבא בעי ויעשה כל דבר ברך שמו,ובוראנו ית



 ועשה פסח לה'
 

 

סח

  כאן: מתחילים חולב כשחל
 

ָנן ְוַרּבֹוַתי   :ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרּבָ

רּוְך  ה ּבָ   ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְיהָֹוהַאּתָ
ֶפןּבֹוֵרא פְּ    :ִרי ַהּגָ

  

ה  ַחר  ְיהָֹוהַאּתָ ר ּבָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ
נּו  ׁשָ ל ָלׁשֹון ְוִקּדְ ל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמּכָ נּו ִמּכָ ּבָ

ן ָלנּו  ּתֶ ִמְצֹוָתיו. ַוּתִ ַאֲהָבה  ְיהָֹוהּבְ  :בשבת(ֱאלֵֹהינּו ּבְ

ת ּבָ ים ) ֹות ִלְמנּוָחה וּ ׁשַ ים ּוְזַמּנִ ְמָחה, ַחּגִ מֹוֲעִדים ְלׂשִ
ׂשֹון, ֶאת יֹום  ת ַהֶזה ְוֶאת יֹום :בשבת(ְלׂשָ ּבָ ַחג ַהַמצֹות ) ַהׁשַ
ַאֲהָבה :בשבת( ַהֶזה, ְזַמן ֵחרּוֵתנוּ  ִמְקָרא ֹקֶדׁש, ֵזֶכר ) ּבְ

שְׁ  י ָבנּו ָבַחְרּתָ ְואֹוָתנּו ִקּדַ ּתָ ִליִציַאת ִמְצָרִים. ּכִ
ים, ל ָהַעּמִ ת :בשבת( ִמּכָ ּבָ ַאֲהָבה  :בשבת( ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶשךָ ) ְוׁשַ ּבְ

ה ) ּוְבָרצֹון רּוְך ַאּתָ נּו. ּבָ ׂשֹון ִהְנַחְלּתָ ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ   ּבְ
שׁ ְיהָֹוה   ת וְ  :בשבת( , ְמַקּדֵ ּבָ ים) ַהׁשַ ַמּנִ ָרֵאל ְוַהזְּ   :ִיׂשְ

 
  :יקנה"ז) וסימנך( מוסיפים שבת במוצאי(

 

ה  רּוְך ַאּתָ   :ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאשׁ  ְיהָֹוהּבָ
  

ה  ין אֹור  ְיהָֹוהַאּתָ ין ֹקֶדׁש ְלחֹל, ּבֵ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהַמְבִדיל ּבֵ
עֲ  ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין יֹום ַהׁשּ ים, ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְ ְך, ּבֵ ה. ְלחׁשֶ ׂשֶ

ת ְיֵמי  ׁשֶ ֵ ִביִעי ִמׁשּ ְ , ְוֶאת יֹום ַהׁשּ ְלּתָ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ַ ת ִלְקֻדׁשּ ּבָ ת ׁשַ ַ ין ְקֻדׁשּ ּבֵ
ה  רּוְך ַאּתָ ֶתָך. ּבָ ָ ְקֻדׁשּ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ּתָ ֶאת ַעּמְ ׁשְ ְלּתָ ְוִקּדַ . ִהְבּדַ ּתָ ׁשְ ה ִקּדַ ֲעׂשֶ   ַהּמַ

ין ֹקֶדׁש ְלֹקדֶ ְיהָֹוה    ְבִדיל ּבֵ   :)שׁ ַהּמַ
 

רּוךְ   ּבָ

רּוְך  ּבָ



 ורחץ
 

 

סט

ה  רּוְך ַאּתָ   ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ְיהָֹוהּבָ
ַמן ַהֶזה יָענּו ַלזְּ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ   :ׁשֶ

 

  שמאל: לצד ושותים כוס ראשון בהסיבה

  
  ּוְרַחץ

 
ְדִחילּו ּוְר  יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ִלְרחֹץ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ
נּו ָלנּו ֲחָכֵמינּו ִזְכר ּקְ ּתִ מֹו ׁשֶ ָדִים ִלְפֵני ִטּבּול ִראׁשֹון ּכְ ֶזה ַנַחת רּוַח ֶאת ַהּיָ ֹוָנם ִלְבָרָכה ַלֲעׂשֹות ּבָ

ה ָיֵדינּו  ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ   ּכֹוְנָנה ּגָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:     ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

  

   על םמברכי ואיןלסעודה,  ידים בנטילת כמו הידים את נוטלים
 :ידים נטילת  

  
ס ְרּפַ   ּכַ

  
ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ

ִיחּוָדא שְׁ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ו"ק) ּבְ ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמןי"ק ּבְ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ל  ִלים ּבְ ְלַטּבֵ
דֹול ְליֹוְצִרי ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ נּו ָלנּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַלֲעׂשֹות ּבָ ּקְ ּתִ מֹו ׁשֶ ס ּכְ ְרּפַ  ְוֶלֱאֹכל ּכַ

ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדֹנָ  מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ ה ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   י ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
  ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:  

  



 ועשה פסח לה'
 

 

ע

  ם בורא פרי האדמה, מכזית במי מלח, ומברכי פחות כרפס םטובלי
  ויש לכוון לפטור את המרור:  

  

ה  רּוְך ַאּתָ   ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ְיהָֹוהּבָ
ִרי ָהֲאָדמָ    :הּבֹוֵרא ּפְ

  

  פחות מכזית: ואוכלים

  
  ץַח יַ 

  
ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ

ל אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמןי"ק ּבְ ִלְפרֹס  ִיׂשְ
ה. ִויִהי  מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ַנִים ַלֲעׂשֹות ּבָ ה ִלׁשְ ּצָ   ֹנַעם ֶאת ַהּמַ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵׂ     ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
  

האמצעית לשניים, את החלק  המצה את פורס גדול המסובים
  , ואת החלק הקטן משאיר בין שני המצות לאפיקומןהגדול מצניע 

השלמות:   
  

  
 שתהיה כדי האמצעית לשניים, המצה את פורס גדול המסובים

 :כגעוני לחם משום פרוסה המצה

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

  כן מפורש הטעם ברמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח' הלכה ו'. .כג



 מגיד
 

 

 עא

  ידגִּ ַמ 
  

  ההגדה: את אומרים
 

  ואומר: הקערה ומגביה המצות את מגלה

  

ַאְרָעא  ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ּבְ
ל ִדְצִריְך  ל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ּכָ ְדִמְצָרִים. ּכָ

ָאה . כדֵייֵתי ְוִיְפַסח ָנה ַהּבָ א ָהָכא, ְלׁשָ ּתָ ָהׁשַ
ָרֵאל ַאְרָעא ְדִיׂשְ תָּ  .ּבְ ָאה ָהׁשַ ָנה ַהּבָ י, ְלׁשָ   א ַעְבּדֵ

ֵני חֹוִרין     :ּבְ
  

  שואל: הבן שני, וכאן כוס מוזגים
  

ילֹותַמה  ל ַהּלֵ ְיָלה ַהזֶּה ִמּכָ ָנה ַהּלַ ּתַ ְ ׁשּ   :ּנִ
  

ָכל  ּבְ ְיָלה ׁשֶ ה, ַהּלַ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמּצָ   ַהּלֵ
ה ַהזֶּה   לֹו ַמּצָ   :ּכֻ

  

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

  נראה פשוט להשמיט את ההמשך בזמן הגאולה. .כד

 ָהא



 ועשה פסח לה'
 

 

 עב

ָכל  ּבְ ילֹות ָאנּו אוֹ ׁשֶ ְיָלה ַהּלֵ ָאר ְיָרקֹות, ַהּלַ   ְכִלין ׁשְ
  :ַהזֶּה ָמרֹור  

  

ָכל ּבְ ילֹות ׁשֶ ר ָצִלי אֹוְכִלין  ָאנוּ , ַהּלֵ ׁשָ לּוק ּבָ   ׁשָ
ל   ְיָלה, ּוְמבּוׁשָ לֹו  ַהזֶּה ַהּלַ   ָצִלי:ּכֻ

  
ָכל  ּבְ ַעם ׁשֶ יִלין ֲאִפילּו ּפַ ילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ   ַהּלֵ
י   ּתֵ ְיָלה ַהזֶּה ׁשְ   :ְפָעִמים ֶאָחת, ַהּלַ

  
ָכל  ּבְ ִבין ּוֵבין ׁשֶ ין יֹוׁשְ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ּבֵ   ַהּלֵ
ָלנוּ    ְיָלה ַהזֶּה ּכֻ ין, ַהּלַ ין ְמֻסּבִ   :ְמֻסּבִ

  
  יש אומרים את מאמר הזוה"ק:

ִאיהּו ִחּיּוָבא  יִציַאת ִמְצַרִים, ּדְ ָבָחא ּדִ ׁשְ ר ּבִ א, ְלַסּפֵ ַתר ּדָ ּבָ
ר ָנׁש, לְ  ָבָחא ְלָעְלִמין. ָהִכי ַעל ּבַ ַהאי ׁשְ ֵעי ּבְ ּתָ ִאׁשְ

יִציַאת ִמְצַרִים, ּוְבַההּוא ִסּפּור  ֵעי ּבִ ּתָ ִאׁשְ ר ָנׁש ּדְ ל ּבַ אֹוִקיְמָנא, ּכָ
הּוא  ָאֵתי ּדְ א ְלָעְלָמא ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ ין ִאיהּו ְלֶמְחֵדי ּבִ ֶחְדָוה, ַזּמִ י ּבְ ַחּדֵ

ר נָ  ַהאי ִאיהּו ּבַ א, ּדְ ִריְך ֵחדּו ִמּכֹּלָ א ּבְ ָמֵריּה, ְוקּוְדׁשָ י ּבְ ַחּדֵ ׁש ּדְ
ִריְך הּוא  א ּבְ ִניׁש קּוְדׁשָ ֲעָתא, ּכָ יּה ׁשַ ַההּוא ִסּפּור. ּבֵ י ּבְ הּוא ַחּדֵ
ָבָחא  ׁשְ ָמעּו ִסּפּוָרא ּדִ יֵליּה, ְוָאַמר לֹון, ִזילּו ּוׁשְ ַמְלָייא ּדִ ְלָכל ּפָ

אן ַני, ְוַחּדָ עּו ּבָ ּתָ ָקא ִמׁשְ יִלי, ּדְ ין,  ּדִ ׁשִ ּנְ הּו ִמְתּכַ ּלְ ֵדין ּכֻ פּוְרָקִני. ּכְ ּבְ
ָבָחא,  ׁשְ ָמעּו ִסּפּוָרא ּדִ ָרֵאל, ּוׁשְ ִיׂשְ ֲהַדְייהּו ּדְ ִרין ּבַ ְוַאְתָיין ּוִמְתַחּבְ
ֵדין ַאְתָיין ְואֹוָדן ֵליּה  פּוְרָקָנא ְדָמֵריהֹון, ּכְ ֶחְדָוא ּדְ אן ּבְ ָקא ַחּדָ ּדְ

ּקּוָדא  ּפִ



 מגיד
 

 

 עג

ִריְך הּוא, ַעל א ּבְ ין ּוְגבּוָרן ְואֹוָדאן ֵליּה ַעל  ְלקּוְדׁשָ ל ִאיּנּון ִנּסִ ּכָ
פּוְרָקָנא  ֶחְדָוה ּדְ אן ּבְ ַחּדָ ַאְרָעא, ּדְ ִאית ֵליּה ּבְ א ּדְ יׁשָ א ַקּדִ ַעּמָ
ָרֵאל  א, ְוִיׂשְ א ְלֵעיּלָ ֵדין ִאּתֹוָסף ֵליּה ֵחיָלא ּוְגבּוְרּתָ ָמאֵריהֹון. ּכְ ּדְ

ַההּוא ִסּפּוָרא ַיֲהֵבי ֵחיָלא ְלמָ  ִאּתֹוָסף ֵחיָלא ּבְ א, ּדְ ַמְלּכָ אֵריהֹון, ּכְ
ֲחִלין  הּו ּדַ יּה, ְואֹוָדן ֵליּה, ְוֻכּלְ בּוְרּתֵ ִחין ּגְ ּבְ ד ְמׁשַ א, ּכַ ּוְגבּוְרּתָ
ָחא  ּבְ ְך, ִאית ְלׁשַ הּו. ּוְבִגין ּכָ ּלְ ק ְיָקֵריּה ַעל ּכֻ ּלָ   ִמָקֵמיּה, ְוִאְסּתַ

ָמה דְּ    א ּכְ ִסּפּור ּדָ ֵעי ּבְ ּתָ ַמר:ּוְלִאׁשְ  ִאּתְ
 

ם ִיחּוד ו"ה  כהְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקיֵ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ ים י"ק ּבְ
ְיָלה ַהזֶּה ּלַ ִיחּוד ּבַ יִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ר ּבִ מֹו ְלַסּפֵ ַרְך ׁשְ ִצַוִני ּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ה ׁשֶ ְוִהְנִני מּוָכן , ִמְצַות ַעׂשֵ

מֹו ְוִיְתעַ  ַרְך ׁשְ ה ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ָעׂשָ ְפָלאֹות ׁשֶ בּורֹות ְוַהּנִ ר ְלָבַניי ְוִלְבֵני ֵבִתי ַהִניִסים ְוַהּגְ ה ִזְכרֹו ְלַסּפֵ ּלֶ
ר דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ּבָ זֶּה ַהִסיּפּור ַנַחת רּוַח ּגָ ֵעת ְיִציַאת ִמְצַרִים ְוַכָוָנִתי ָלֵתת ּבָ נּו ּבְ ּוְך ָלַעד ִעּמָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵׂ  מֹו. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ה ָיֵדינּו הּוא ּוָברּוְך ׁשְ
 ּכֹוְנֵנהּו:  

 

ִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו   ְיהָֹוהָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ
ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה.  ם ּבְ ָ ֱאלֵֹהינּו ִמׁשּ
רּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו  דֹוׁש ּבָ ְוִאּלּו לֹא הֹוִציא ַהּקָ

ְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני  ִדים ִמּמִ ְעּבָ ָבֵנינּו ְמׁשֻ
ָלנּו ֲחָכִמים,  ִמְצָרִים. ַוֲאִפילּו ּכֻ ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ
ָלנּו יֹוְדִעים ֶאת  ָלנּו ְזֵקִנים, ּכֻ ָלנּו ְנבֹוִנים, ּכֻ ּכֻ
יִציַאת ִמְצַרִים.  ר ּבִ ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסּפֵ

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

  יסוד ושורש העבודה. .כה

ֲעָבִדים 



 ועשה פסח לה'
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יִציַאת ִמְצַרִים הֲ  ר ּבִ ה ְלַסּפֵ   ֵרי ֶזה ְוָכל ַהַמְרּבֶ
ח   ּבָ   :ְמׁשֻ

  
י ֶאְלָעָזר  י ְיהֹוֻשַע ְוַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ ּבְ
י ַטְרפֹון  י ֲעִקיָבא ְוַרּבִ ן ֲעַזְרָיה ְוַרּבְ ּבֶ
יִציַאת  ִרים ּבִ ְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסּפְ ין ּבִ ֶשָהיּו ְמֻסּבִ

אּו תַ  ּבָ ְיָלה ַעד ׁשֶ ל אֹותֹו ַהּלַ ְלִמיֵדיֶהם ִמְצַרִים ּכָ
ַמע  ,ְוָאְמרּו ָלֶהם יַע ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ   ַרּבֹוֵתינּו ִהּגִ

ֲחִרית   ל ׁשַ   :ׁשֶ
  

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן , ַרּבִ
ָאֵמר ְיִציַאת  ּתֵ ָנה, ְולֹא ָזִכיִתי ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ׁשִ

ן זֹוָמא ה ּבֶ ָרׁשָ ּדְ ילֹות ַעד ׁשֶ ּלֵ ֱאַמר,  ,ִמְצַרים ּבַ ּנֶ ׁשֶ
ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים כֹּ  ל ְלַמַען ּתִ

יךָ  יָך ַהָיִמים, כֹּ  ְיֵמי ,ְיֵמי ַחּיֶ יךָ ַחּיֶ  ל ְיֵמי ַחּיֶ
ילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים יךָ , ַהּלֵ    ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ְיֵמי ַחּיֶ

יחַ כֹּ    יָך ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמׁשִ   :ל ְיֵמי ַחּיֶ
  

ַתן ּתֹוָרה  ּנָ רּוְך ׁשֶ רּוְך הּוא. ּבָ קֹום, ּבָ ַהּמָ
ָעה  ֶנֶגד ַאְרּבָ רּוְך הּוא. ּכְ ָרֵאל, ּבָ ְלַעּמֹו ִיׂשְ

ה  ַמֲעׂשֶ

 ָאַמר

רוּ  ְך ּבָ



 מגיד
 

 

 עה

ָרה ּתֹוָרה ּבְ ע,  ,ָבִנים ּדִ   ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרׁשָ
אֹול   ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ם, ְוֶאָחד ׁשֶ   :ְוֶאָחד ּתָ

  
ים ָמה ָהֵעדוֹ  ,ה הּוא אֹוֵמרמַ  ת ְוַהֻחּקִ

ה  ר ִצּוָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ  ,ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם ְיהָֹוהְוַהִמׁשְ
ַסח ִהְלכֹות ַהּפֶ ה ֱאָמר לֹו ּכְ   ֵאין ַמְפִטיִרין  ,ְוַאף ַאּתָ

ַסח ֲאִפיקֹוָמן     : ַאַחר ַהּפֶ
  

 ,ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹּאת ָלֶכם ,ה הּוא אֹוֵמרמַ 
הֹוִצי ,ָלֶכם ְולֹא לוֹ  א ֶאת ַעְצמֹו ִמן ּוְלִפי ׁשֶ
ר ִעּקָ ַפר ּבְ ָלל ּכָ יו  ,ַהּכְ ה ַהְקֵהה ֶאת ִשּנָ ְוַאף ַאּתָ

ה  ,ר לוֹ ֶוֱאמָ  ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ ֵצאִתי  ְיהָֹוהּבַ ִלי ּבְ
ְצָרִים ם, לֹא ָהָיה  ,ִלי ְולֹא לוֹ  ,ִמּמִ   ִאיּלּו ָהָיה ׁשָ

  : ִנְגָאל  
   

יו ְוָאַמְרּתָ ֵאלָ  ,ַמה זֹּאת ,ַמה הּוא אֹוֵמר
חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו  ית  ְיהָֹוהּבְ ְצָרִים, ִמּבֵ   ִמּמִ

  :ֲעָבִדים  
  

ֱאַמר ּנֶ ַתח לֹו, ׁשֶ אֹול ַאּתְ ּפְ  ,יֹוֵדַע ִלׁשְ

ָחָכם 

ע  ָרׁשָ

ם  ּתָ

ֵאינֹו  ְוׁשֶ



 ועשה פסח לה'
 

 

 עו

יֹום ַההּוא ֵלאמֹר ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ֲעבּור  ְוִהּגַ   ּבַ
ה    ְצָרִים ְיהָֹוהֶזה ָעׂשָ ֵצאִתי ִמּמִ   :ִלי ּבְ

  
יֹום ַההּוא, ִאי ֵמרֹאׁש חֹ  ְלמּוד לֹוַמר ּבַ ֶדׁש, ּתַ

ְלמּוד לֹוַמר  עֹוד יֹום, ּתַ יֹום ַההּוא ָיכֹול ִמּבְ ּבַ
ֲעבּור ֶזה ָעה  ,ּבַ ׁשָ י ֶאָלא ּבְ ֲעבּור ֶזה לֹא ָאַמְרּתִ   ּבַ

ֵישׁ    ִחים ְלָפֶניךָ  חסַ פֶּ כו  ׁשֶ   :ַמָצה ּוָמרֹור ֻמּנָ
  

ֲאבֹוֵתינּו,  עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיוּ 
קֹום ַלֲעֹבָדתֹו,  יו ֵקְרָבנּו ַהּמָ ְוַעְכׁשָ

ֱאַמר ּנֶ ל ָהָעם ּכֹה ָאַמר  ,ׁשֶ ַויֹאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ּכָ
בּו ֲאבֹוֵתיֶכם  ְיהָֹוה ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ ָרֵאל ּבְ ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ַעְבדּו  ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור ַוּיַ ֵמעֹוָלם ּתֶ
ָוֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם : ִריםֱאלִֹהים ֲאחֵ 

ָנַען ָכל ֶאֶרץ ּכְ ָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ּבְ  ֵמֵעֶבר ַהּנָ
ן לֹו ֶאת ִיְצָחק ה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאּתֵ ן : ָוַאְרּבֶ ָוֶאּתֵ

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

  .(שבלי הלקט בפירוש ההגדה)בזמן הגאולה מוסיף כאן 'פסח'  .כו

ָיכֹול 

ה  ִחּלָ ִמּתְ



 מגיד
 

 

 עז

ו ֶאת ַהר  ן ְלֵעׂשָ יו ָוֶאּתֵ   ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעׂשָ
ת ֹאתֹו ְוַיֲעֹקב ּובָ    ִעיר ָלֶרׁשֶ ֵ   : ָניו ָיְרדּו ִמְצָרִיםׂשּ
  

רּוְך הּוא.  ָרֵאל, ּבָ ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיׂשְ
ץ  ב ֶאת ַהּקֵ ַ רּוְך הּוא ִחׁשּ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

מָ  ,ַלֲעׂשֹות ְבִרית  הּכְ ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבִ ֶ ׁשּ
ֱאַמר ּנֶ ָתִרים, ׁשֶ ין ַהּבְ ַדע, ּבֵ  ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָידֹע ּתֵ

ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו  י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ּבְ ּכִ
ע ֵמאֹות שָׁ  ר ְוגַ : הנָ ֹאָתם ַאְרּבַ   ם ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ

דֹול   ְרֻכׁש ּגָ ן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ   : ַיֲעֹבדּו ּדָ
  

  : כזוהיא שעמדה ואומרים הכוס את םומגביהי ,המצות את המכס
 

עָ  ּלֹא ֶאָחד  ,ְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנוּ ׁשֶ ׁשֶ
א  ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאּלָ ּבִ

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

 ,את המצות המכסוא 'אמר הרה"ק מוורקא זיע"א, מדוע הנוסח הכתוב בהגדה ה. כז
', ומדוע לא מספיק שיהיה כתוב 'ואומרים:', הוהיא שעמד את הכוס ואומרים םומגביהי

ָעְמָדהואח"כ יהיה כתוב ' (גם בהוראה כתוב ' שבסדר ההגדה, ומדוע נכתב פעמיים ְוִהיא ׁשֶ

שזה דאורייתא, מכסה את המצות . אלא הביאור הוא כך: 'ואומרים והיא שעמדה')
שזה הדרבנן הוא שעמד לנו  ואומרים והיא שעמדהשזה דרבנן,  את הכוס ומגביהים

  בגלות, ועל ידי זה יכולנו לעמוד בגלות.

רּוְך  ּבָ

ְוִהיא 



 ועשה פסח לה'
 

 

 עח

ָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו,  ּבְ   ׁשֶ
ָדם   יֵלנּו ִמּיָ רּוְך הּוא ַמּצִ דֹוׁש ּבָ   : ְוַהּקָ

  
  : המצות את ויגלה ,הכוס את מניחים

 

קֵּ  ש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב ּוְלַמד ַמה ּבִ
ָכִרים  ,ָאִבינוּ  א ַעל ַהזְּ ְרעֹה לֹא ָגַזר ֶאּלָ ּפַ ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹל, ׁשֶ ּקֵ י ֹאֵבד  ,ְוָלָבן ּבִ ֲאַרּמִ
ְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי  ם ּבִ ָגר ׁשָ   ָאִבי ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ

דֹול ָעצּום ָוָרב   ם ְלגֹוי ּגָ   :ׁשָ
  

ּבּור. ִמְצַרְיָמהַוֵיֶרד  י ַהּדִ   :ָאנּוס ַעל ּפִ
  

ם לֹא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבינּו . ׁשָ ד ׁשֶ ְמַלּמֵ
ֱאַמר ּנֶ ם, ׁשֶ א ָלגּור ׁשָ ִמְצַרִים ֶאּלָ ֵקַע ּבְ ּתַ  ,ְלִהׁשְ

י ֵאין  אנּו ּכִ ָאֶרץ ּבָ ְרעֹה ָלגּור ּבָ ַויֹאְמרּו ֶאל ּפַ
ר ַלֲעבָ  י ָכֵבד ָהָרָעב ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאׁשֶ   ֶדיָך ּכִ

ֶשן   ֶאֶרץ ּגֹ בּו ָנא ֲעָבֶדיָך ּבְ ה ֵיׁשְ ָנַען ְוַעּתָ ֶאֶרץ ּכְ   : ּבְ
  

ֱאַמר. ְמָעט ּנֶ ָמה ׁשֶ ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו  ,ּכְ ׁשִ ּבְ
ְמָך  ֲאבֹוֶתיָך ִמְצָרְיָמה ה ׂשָ    ְיהָֹוהְוַעּתָ

ֵצא 

ָגר  ַוּיָ

ְמֵתי  ּבִ



 מגיד
 

 

 עט

ַמִים ָלרֹב   ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ   :ֱאלֶֹהיָך ּכְ
  
ם ְלגֹוי ִהיַויְ  ָרֵאל. ׁשָ ָהיּו ִיׂשְ ִנים ְמַלֵמד ׁשֶ ם ְמֻצּיָ   :ׁשָ
  

ָמה. ָעצּום ֱאַמר ּכְ ּנֶ רּו  ּוְבֵני, ׁשֶ ָרֵאל ּפָ ִיׂשְ
ְמֹאד ְמֹאד,  ְרצּו ַוִיְרּבּו ַוַיַעְצמּו ּבִ   ַוִיׁשְ

ֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם   ּמָ   :ַוּתִ
  

ֱאַמר ּנֶ ָמה ׁשֶ ֶצַמח הַ  ,ּכְ יךְ ְרָבָבה ּכְ ֶדה ְנַתּתִ ָ  ׂשּ
ַדִים  ֲעִדי ֲעָדִיים ׁשָ ֹבִאי ּבַ ִלי ַוּתָ ְגּדְ י ַוּתִ ְרּבִ ַוּתִ

ַח ְוַאּתְ ֵערֹם ְוֶעְרָיה ָעֵרְך ִצּמֵ ָוֶאֱעֹבר : ָנֹכנּו ּוׂשְ
ָדָמִיְך ָוֹאַמר ָלךְ    ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ

ָדַמִיְך ֲחִיי   ָדַמִיְך ֲחִיי ָוֹאַמר ָלך ּבְ   :ּבְ
  

ֵרעּו וַ  נּו ָעֵלינּו ּיָ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִיּתְ   ֹאָתנּו ַהּמִ
ה     :ֲעֹבָדה ָקׁשָ

  
ְצִרים ֱאַמר. ֹאָתנּו ַהּמִ ּנֶ ָמה ׁשֶ ָהָבה  ,ּכְ

ה ן ִיְרּבֶ י ִתְקֶראָנה  ִנְתַחְכָמה לֹו ּפֶ ְוָהָיה ּכִ

דֹול  ּגָ

 .ָוָרב

ֵרעּו  ַוּיָ



 ועשה פסח לה'
 

 

פ

נ   ּו ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל ׂשְֹנֵאינּו ְוִנְלַחם ּבָ
  :ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ  

  
ֱאַמר ּנֶ ָמה ׁשֶ ים  ,ּכְ ֵרי ִמּסִ ימּו ָעָליו ׂשָ ׂשִ ַוּיָ

ִסְבלָֹתם ַוִיֶבן ָעֵרי    ְלַמַען ַעֹנתֹו ּבְ
ֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס   נֹות ְלַפְרעֹה ֶאת ּפִ   :ִמְסּכְ

  
ה ֱאַמר .ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקׁשָ ּנֶ מֹו ׁשֶ   ִבדּו ַוַיעֲ  ,ּכְ

ָפֶרךְ    ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ   :ִמְצַרים ֶאת ּבְ
  

ַמע  ,ֱאלֵֹהי ֲאֹבֵתינוּ  ְיהָֹוהֶאל  ׁשְ ַוּיִ
ְרא ֶאת ָעְנֵינּו  ,ֶאת ֹקֵלנוּ  ְיהָֹוה   ַוּיַ

  :ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנוּ   
  

ֱאַמר .ֱאלֵֹהי ֲאֹבֵתינוּ  ְיהָֹוהֶאל  ּנֶ ָמה ׁשֶ  ,ּכְ
ָמת ֶמֶלְך ַויְ  ים ָהֵהם ַוּיָ ִהי ַבָיִמים ָהַרּבִ

ֵני ְזָעקּו  ִמְצַרים ַוֵיָאְנחּו ּבְ ָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוּיִ   ִיׂשְ
ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעֹבָדה   ַעל ׁשַ   : ַוּתַ

  
ֱאַמר .ֶאת ֹקֵלנוּ  ְיהָֹוה ּנֶ ָמה ׁשֶ ַמע  ,ּכְ ׁשְ ַוּיִ

. ַוְיַעּנּונוּ 

נּו  ַוִיּתְ

ְצַעק  ַוּנִ

ְצַעק  ַוּנִ

ַמע  ׁשְ ַוּיִ



 מגיד
 

 

 פא

ְזּכֹור ֱאלִֹהים ֶאת וַ  ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם   ּיִ
ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק וְ      : ֶאת ַיֲעֹקבּבְ

  
ֶרְך ֶאֶרץ .ֶאת ָעְנֵינוּ  ִריׁשּות ּדֶ ָמה , זֹו ּפְ ּכְ

ֱאַמר ּנֶ נֵ  ,ׁשֶ ָרֵאל ַוַיְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ   י ִיׂשְ
ַדע ֱאלִֹהים     :ַוּיֵ

  
ִנים. ֲעָמֵלנוּ  מָ , ֵאלּו ַהּבָ ֱאַמרּכְ ּנֶ ן  ,ה ׁשֶ ל ַהּבֵ   ּכָ

ַחּיּון ת ּתְ ִליֻכהּו ְוָכל ַהּבַ ׁשְ ּלֹוד ַהְיֹאָרה ּתַ   : ַהּיִ
  

ַחק, .ַלֲחֵצנוּ  ָמה זֹו ַהּדְ ֱאַמר ּכְ ּנֶ   ְוַגם ָרִאיִתי  ,ׁשֶ
ר ִמְצַרים לֲֹחִצים ֹאָתם   ַחץ ֲאׁשֶ   :ֶאת ַהּלַ

   

ָיד ֲחָזָקה ְיהָֹוהַוּיֹוִצֵאנּו    ּוִבְזרַֹע  ִמִמְצַרים ּבְ
דֹל ּוְבֹאתֹות ּוְבמְֹפִתים     :ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ּגָ
  

לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ְולֹא ם. ִמִמְצַרי ְיהָֹוה
ָרף א  ַעל ְיֵדי ׂשָ ִליַח, ֶאּלָ ְולֹא ַעל ְיֵדי ׁשָ

ֱאַמר ּנֶ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ׁשֶ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ  ,ַהּקָ
י  ל  ְבֶאֶרץ ִמְצַריםְוָעַבְרּתִ יִתי ּכָ ְיָלה ַהזֶּה ְוִהּכֵ ּלַ ּבַ

ְרא  ַוּיַ

ְוֶאת 

ְוֶאת 

ַוּיֹוִצֵאנּו 



 ועשה פסח לה'
 

 

 פב

ֵהָמה ּוְבָכל  ֶאֶרץ ִמְצַרים ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ כֹור ּבְ ּבְ
ָפִטים ֲאִני  ה ׁשְ י ְיהָֹוה: ֱאלֵֹהי ִמְצַרים ֶאֱעׂשֶ ְוָעַבְרּתִ

ְיָלה ַהזֶּה ּלַ . ֲאִני ְולֹא ַמְלָאךְ , ְבֶאֶרץ ִמְצַרים ּבַ
ל ְבכֹור יִתי ּכָ ֶאֶרץ ִמְצַרים ְוִהּכֵ ָרף, ּבְ . ֲאִני ְולֹא ׂשָ

ָפִטים ֲאִני  ה ׁשְ ְיהָֹוה, ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרים ֶאֱעׂשֶ
ִליחַ  הּוא ֲאִני ָ    לֹאֲאִני הּוא וְ ְיהָֹוה, ֲאִני  ,ְולֹא ַהׁשּ

  :ַאֵחר  
  

ֶבר,. ֲחָזָקה ֱאַמר זֹו ַהּדֶ ּנֶ ָמה ׁשֶ  ְיהָֹוהד ִהֵנה יַ  ,ּכְ
ִמְקנְ  ֲחמִֹרים הֹוָיה ּבְ ּסּוִסים ּבַ ֶדה ּבַ ָ ׂשּ ר ּבַ   ָך ֲאׁשֶ

ֵבד ְמֹאד   ָקר ּוַבּצֹאן ֶדֶבר ּכָ ּבָ ַמִלים ּבַ ּגְ   : ּבַ
  

ָמה, זֹו ַהֶחֶרב. ְנטּוָיה ֱאַמר ּכְ ּנֶ   ְוַחְרּבֹו , ׁשֶ
ָידוֹ    לּוָפה ּבְ   :ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשַלִים, ׁשְ

  
דֹל ִכינָ  .ּגָ ָמה ה,זֹו ִגּלּוי ׁשְ ֱאַמר ּכְ ּנֶ אֹו , ׁשֶ

ה ֱאלִֹהים ָלֹבא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶקֶרב  ֲהִנּסָ
ֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים ַמּסֹת ּבְ ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד  ּגֹוי ּבְ

ֹכל  ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה דִֹלים ּכְ   ּוְבמֹוָרִאים ּגְ
ה ָלֶכם    ר ָעׂשָ ִמְצַרים ְלֵעי ְיהָֹוהֲאׁשֶ   :ֶניךָ ֱאלֵֹהיֶכם ּבְ

ָיד  ּבְ

ּוִבְזרַֹע 

ּוְבמָֹרא 



 מגיד
 

 

 פג

ֶטה ָמה, ֶזה ַהּמַ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ה  ,ׁשֶ ּטֶ ְוֶאת ַהּמַ
ה ּבֹו ֶאת  ֲעׂשֶ ר ּתַ ָיְדָך ֲאׁשֶ ח ּבְ ּקַ   ַהזֶּה ּתִ

  :ָהֹאֹתת  
  

ֱאַמר ּנֶ ָמה ׁשֶ ם, ּכְ י  ,ֶזה ַהּדָ   ְוָנַתּתִ
ַמִים ּוָבָאֶרץ   ָ ׁשּ   . מֹוְפִתים ּבַ

  
  :כחג' פעמים הכוסמ מטיפים

 

ן .ָוֵאשׁ  .םדָּ    : ְוִתיְמרֹות ָעׁשָ
  

ָיד ֲחָזָקה ,ַאֵחר ִים, ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּבְ ּתַ  ׁשְ
דֹל ִים, ּוְבמָֹרא ּגָ ּתַ ִים, ּוְבֹאתֹות ׁשְ ּתַ    ׁשְ

ִים, ּוְבמְֹפִתים   ּתַ ִים ׁשְ ּתַ   : ׁשְ
  

רּוְך הּוא ַעל  דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ר ַמּכֹות ׁשֶ   ֶעׂשֶ
ְצִר    ִמְצַרים, ְוֵאלּו ֵהן:ַהּמִ    ים ּבְ
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מסתמא כן הוא, שלא ישתנו המנהגים בזמן בית המקדש, וכן נקטנו בכל ההגדה  .כח
שלא שנינו מהמנהגים. אולם אין לסמוך על זה, ויש לעשות שאלת חכם או לשאול 

 בסנהדרין.

. ּוְבֹאתֹות

 .ּוְבמְֹפִתים

ָדָבר 

ֵאּלּו 



 ועשה פסח לה'
 

 

 פד

  י' פעמים: הכוסמ מטיפים
 

ם עַ . ּדָ ִנים. ְצֵפְרּדֵ ֶבר. ָערֹוב. ּכִ ִחין. ּדֶ    .ׁשְ
רָ    ה. דּבָ ךְ . ַאְרּבֶ כֹורֹות. חׁשֶ ת ּבְ   :ַמּכַ

  
ִנים: ֶהם ִסּמָ י ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ּבָ   ַרּבִ

  
  ג' פעמים: הכוסמ מטיפים

 

ַצ"ךְ  ַאַח"ב .ַעַד"שׁ  .ּדְ   :ּבְ
  

ִליִלי אֹוֵמר ה ,יֹוֵסי ַהּגְ ִין ַאּתָ ָלקּו  ִמּנַ אֹוֵמר ׁשֶ
ר ַמּכֹות ְוַעל ַהָים ָלקּו  ִמְצַרים ֶעׂשֶ ְצִרים ּבְ ַהּמִ

ים ַמּכֹות ִ ִמְצַרים ַמה הּוא אֹוֵמר ,ֲחִמׁשּ ַויֹאְמרּו , ּבְ
ע ֱאלִֹהים ְרעֹה ֶאְצּבַ ים ֶאל ּפַ ִהוא, ְוַעל  ַהַחְרֻטּמִ

ם ַמה ה ְרא, אֹוֵמר ּואַהּיָ ָרֵאל ֶאת ַהָיד  ַוּיַ ִיׂשְ
ה  ר ָעׂשָ דָֹלה ֲאׁשֶ ִמְצַרים ְיהָֹוהַהּגְ יְראּו ָהָעם  ּבְ ַוּיִ

ֲאִמינּו בַּ  ְיהָֹוהֶאת  ה ַעְבדוֹ  ְיהָֹוהַוּיַ ָמה : ּוְבמׁשֶ ּכַ
ר ַמּכֹות ע ֶעׂשֶ ה ,ָלקּו ְבֶאְצּבַ ִמְצַרים ֱאמֹור ֵמַעּתָ    ּבְ

ר ַמּכֹות   ים ַמּכֹותְועַ , ָלקּו ֶעׂשֶ ִ ם ָלקּו ֲחִמׁשּ   :ל ַהּיָ
  

ה  ,אֹוֵמר רֱאִליֶעזֶ  ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ ִמּנַ
ְצִרים  רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ׁשֶ

י  ַרּבִ

י  ַרּבִ



 מגיד
 

 

 פה

ע ַמּכֹות ל ַאְרּבַ ִמְצַרִים ָהְיָתה ׁשֶ ֱאַמר ,ּבְ ּנֶ , ׁשֶ
ם ֲחרֹון ַאּפוֹ  ח ּבָ ּלַ ַלַחת ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצרָ  ְיׁשַ ה ִמׁשְ

ִים, ְוָצָרה ּתַ  ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֶעְבָרה ַאַחת, ָוַזַעם ׁשְ
ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים לׁש, ִמׁשְ ע. ֱאמֹור  ׁשָ ַאְרּבַ

ה ִמְצַרים, ֵמַעּתָ ם  ּבְ ִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָ   ָלקּו ַאְרּבָ
  :ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות  

  
ל מַ  אֹוֵמר אֲעִקיבָ  ּכָ ִין ׁשֶ ה וּ ִמּנַ הּכָ  ַמּכָ

רּוְך הּוא עַ ֵהבִ שֶׁ  דֹוׁש ּבָ ְצִרים יא ַהּקָ ל ַהּמִ
ל ָחֵמׁש ַמּכֹות ִמְצַרים ָהְיָתה ׁשֶ ֱאַמר ,ּבְ ּנֶ ח  ,ׁשֶ ּלַ ְיׁשַ

ַלַחת ַמְלֲאֵכי  ם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמׁשְ ּבָ
ִים, ָוַזַעם ַאַחת, ֶעְבָרה ֲחרֹון ַאּפוֹ  .ָרִעים ּתַ  ׁשְ
לושׁ  ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים , ְוָצָרהׁשָ ע, ִמׁשְ  ַאְרּבַ
ה ,ָחֵמשׁ  ים , ֱאמֹור ֵמַעּתָ ִ ִמְצַרים ָלקּו ֲחִמׁשּ   ּבְ

ים   ִ ם ָלקּו ֲחִמׁשּ    :כטּוָמאַתִים ַמּכֹות ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָ
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קֹום וַ  וז"ל: (דברים פרק כו רמז תתקלח)משך מאמר זה בילקוט שמעוני ה .כט ְיִביֵאנּו ֶאל ַהּמָ
ן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּאת  ּתֶ הּוא אֹוֵמר ַוּיִ ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ׁש, אֹו ָיכֹול זֶה ֶאֶרץ ִיׂשְ ְקּדָ ית ַהּמִ ַהזֶּה. זֶה ּבֵ

ָרֵאל ֲאמּוָרה ְלמּוד לֹומַ  ,ֲהֵרי ֶאֶרץ ִיׂשְ קֹום ַהזֶּהּוַמה ּתַ ית  ,ר ַוְיִביֵאנּו ֶאל ַהּמָ ֲהֵרי זֶה ּבֵ
ׁש.  ְקּדָ   ַהּמִ

קֹום קֹום ַהזֶּה ָנַתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּאת.  ,ַוְיִביֵאנּו ֶאל ַהּמָ יָאֵתנּו ֶאל ַהּמָ ַכר ּבִ ׂשְ   ּבִ

 

י  ַרּבִ
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ָמה  קֹום ָעֵלינוּ ּכַ   :ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלּמָ
  

הֶ ִאלּו  ה ּבָ   םהֹוִציָאנּו ִמִמְצַרים ְולֹא ָעׂשָ
ָפִטים ֵיינוּ  ׁשְ   :ּדַ
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אן ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ְוֶנֱאַמר ְלהַ  ,ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש  ן ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ֶנֱאַמר ּכַ ּלָ
י יֹוֵסי  ,ּוְדָבׁש  אן ָהָיה ַרּבִ ת ֲעָמִמין, ִמּכָ אן ֶאֶרץ ֲחֵמׁשֶ ת ֲעָמִמין ַאף ּכָ ן ֶאֶרץ ֲחֵמׁשֶ ַמה ְלַהּלָ

ֵאיָנּה ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש.  ן ׁשֶ ְרּדֵ ּכּוִרים ֵמֵעֶבר ַהּיַ ִליִלי אֹוֵמר ֵאין ְמִביִאין ּבִ   ַהּגְ

ד, ה ִמּיָ י.  ְוַעּתָ ּלִ ֶ ְמָחה, ֵהֵבאִתי ִמׁשּ ׂשִ ה ּבְ   ִהּנֵ

ָרה ְוכּו'.  ּכְ ּבִ ֵאָנה ׁשֶ ֵדהּו ְורֹוֶאה ּתְ אן ָאְמרּו יֹוֵרד ָאָדם ְלתֹוְך ׂשָ ִרי ָהֲאָדָמה ִמּכָ ית ּפְ   ֶאת ֵראׁשִ

ה ִלי ה' ר ָנַתּתָ ה ְוֻטְמטוּ  ,ֲאׁשֶ ָ ִליַח ְוִאׁשּ ין ְוֶעֶבד ְוׁשָ אן ָאְמרּו ָהַאּפֹוְטרֹוּפִ רֹוֵגינֹוס ִמּכָ ם ְוַאְנּדְ
ה ִלי ה'.  ר ָנַתּתָ ֵאין ְיכֹוִלין לֹוַמר ֲאׁשֶ ֶ   ְמִביִאין ְוֵאין קֹוִרין ׁשּ

ֲחִויָת ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיךָ  ּתַ ְחּתֹו ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ְוִהׁשְ עּוָנה  ,ְוִהּנַ ּטְ ד ׁשֶ ֵני  (ֲהָנָפה)ְמַלּמֵ ָחה] ׁשְ [ַהּנָ
ַעת ְקִריאָ  ׁשְ ָעִמים ֶאָחד ּבִ ֲחָוָאה. ּפְ ּתַ ַעת ִהׁשְ ׁשְ   ה ְוֶאָחד ּבִ

ַמְחּתָ  ָמחֹות.  ,ְוׂשָ ָכל ִמיֵני ׂשְ   ּבְ

קֹום,  ִאין ִלְפֵני ַהּמָ ָרֵאל ִמְתַחּטְ ָבִרים ִיׂשְ ֵני ּדְ ְזכּות ׁשְ י ֵלִוי ּבִ ם ַרּבִ ׁשֵ ַסְכִנין ּבְ ַע ּדְ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ
רֹות ת ּוִבְזכּות ַמַעׂשְ ּבָ ְזכּות ׁשַ בָּ  .ּבִ ְזכּות ׁשַ ִתיב ּבִ ת ַרְגֶליָך, ַמה ּכְ ּבָ ַ יב ִמׁשּ ׁשִ ֱאַמר ִאם ּתָ ּנֶ ת ׁשֶ

ָכל ַהּטֹוב.  ַמְחּתָ ּבְ ְכִתיב ְוׂשָ רֹות ּדִ ג ַעל ה' ְוגֹו', ּוִבְזכּות ַמַעׂשְ ְתַעּנַ ְתֵריּה ָאז ּתִ   ּבַ

יָר  עּוִנין ׁשִ ּטְ ִין ְלִבּכּוִרים ׁשֶ ָכל ַהּטֹוב, ָאַמר ַרב ַמְתֶנה ִמּנַ ַמְחּתָ ּבְ ה ָאְתָיא טֹוב טֹוב ֵמָהָכא. ְוׂשָ
ִין  א ַעל ַהּיַ יָרה ֶאּלָ ֵאין אֹוְמִרים ׁשִ ֶ ִין ׁשּ ר ַנְחָמן ָאַמר ר' יֹוָנָתן ִמּנַ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ֵאיִני ְוָהָאַמר ַרּבִ

ֱאַמר ּנֶ ים, ִאם  ׁשֶ ַח ֱאלִֹהים ַוֲאָנׁשִ ּמֵ י ַהְמׂשַ ירֹוׁשִ י ֶאת ּתִ ֶפן ֶהֳחַדְלּתִ ים ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ַהּגֶ ֲאָנׁשִ
חַ  ּמֵ ַחת ָלּה  ,ְמׂשַ ּכַ ִין, ַמׁשְ א ַעל ַהּיַ יָרה ֶאּלָ ֵאין אֹוְמִרים ׁשִ ֶ אן ׁשּ ַח, ִמּכָ ּמֵ ֶמה ְמׂשַ ֱאלִֹהים ּבַ

ְלמּוד  ִין, ּתַ ֶקה. ָהֵביא ֲעָנִבים ּוְדָרָכן ִמּנַ ה ֵמִביא ַמׁשְ ה ֵמִביא ְוִאי ַאּתָ ִרי ַאּתָ ְדָתֵני ַרב יֹוֵסף ּפְ ּכִ
ִביא ַמְחּתָ לֹוַמר ּתָ ם ְוׂשָ ָלִמים ְוָאַכְלּתָ ׁשָ ְמָחה ְוָזַבְחּתָ ׁשְ ן ׂשִ ְמָחה ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ אן ׂשִ . ֶנֱאַמר ּכַ

ן,  ן ְיֵפה קֹול ּוֵמִטיב ַנּגֵ אן טֹוב ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ָלִמים. ֶנֱאַמר ּכַ אן ׁשְ ָלִמים ַאף ּכָ ן ׁשְ ְוגֹו' ַמה ְלַהּלָ
יָרה. ִ ָכל ַהּטֹוב זֶה ַהׁשּ   ּבְ
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 פז

הִאלּו  ָפִטים ְולֹא ָעׂשָ ֶהם ׁשְ ה ּבָ   ָעׂשָ
ֵיינוּ  ֵבאלֵֹהיֶהם   : ּדַ

  

ה ֵבאלֵֹהיֶהם ְולֹא ָהַרג ֶאתִאלּו    ָעׂשָ
כֹוֵריֶהם ֵיינוּ  ּבְ   :ּדַ

  

כֹוֵריֶהם ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאתִאלּו    ָהַרג ֶאת ּבְ
ֵיינוּ  ָממֹוָנם   : ּדַ

  

  מֹוָנם ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאתָנַתן ָלנּו ֶאת מָ ִאלּו 
ם ֵיינוּ  ַהּיָ   :ּדַ

  

תֹוכֹו ִאלּו  ם ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו ּבְ ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ
ָחָרָבה ֵיינוּ  ּבֶ   : ּדַ

  

ַקע ָצֵרנּו ִאלּו  ָחָרָבה ְולֹא ׁשִ תֹוכֹו ּבֶ ֶהֱעִביָרנּו ּבְ
תֹוכוֹ  ֵיינוּ  ּבְ   :ּדַ

  

תֹוכֹו ְולֹא ִספֵּ ִאלּו  ַקע ָצֵרנּו ּבְ רׁשִ ִמְדּבָ נּו ּבַ  ק ָצְרּכֵ
ָנה ִעים ׁשָ ֵיינוּ                             ַאְרּבָ    :ּדַ

  

נּו בַּ ִאלּו  ק ָצְרּכֵ ָנה ְולֹא ִסּפֵ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ִמְדּבָ
ן ֵיינוּ                         ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהּמָ    :ּדַ

  

ן ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאתִאלּו    ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהּמָ
ת ּבָ ֵיינוּ  ַהׁשַ   :ּדַ
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 פח

ת ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִאלּו  ּבָ ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהׁשַ
ֵיינוּ  ִסיַני   :ּדַ

  

ַתן ָלנּו ֶאת ִאלּו  ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני ְולֹא ַנָ
ֵיינוּ  ַהּתֹוָרה   : ּדַ

  

ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִאלּו 
ָרֵאל   :נוּ ייֵ דַּ  ִיׂשְ

  

ָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת ִאלּו  ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ִחיָרה ית ַהּבְ ֵיינוּ                              ּבֵ   :ּדַ

  
ָמה ַאַחת ָמהוְ  ּכַ ֶלת  ְכפּוָלה טֹוָבה ּכַ ּוְמֻכּפֶ

קֹום ָעֵלינוּ  הֹוִציָאנּו ִמִמְצַרים ,ַלּמָ ה , ׁשֶ ְוָעׂשָ
ָפִטים,  ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְוָהַרג ֶאת ָבֶהם ׁשְ ְוָעׂשָ

כֹוֵריֶהם, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלנּו ֶאת  ּבְ
ם, ְוֶהֱעִבירָ  ַקע ָצֵרנּו בְּ  נוּ ַהּיָ ָחָרָבה, ְוׁשִ תֹוכֹו ּבֶ

נּו בַּ  ק ָצְרּכֵ תֹוכֹו, ְוִסּפֵ ָנה, ּבְ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ִמְדּבָ
ן, ְוָנַתן לָ  ת, ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהּמָ ּבָ נּו ֶאת ַהׁשַ

ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, 
ית  ָרֵאל, ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ּבֵ   ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ר    ִחיָרה ְלַכּפֵ לַהּבְ   :ֲעֹונֹוֵתינוּ  ַעל ּכָ
  

ַעל 



 מגיד
 

 

 פט

ְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר ה , ּגַ לׁשָ ּלֹא ָאַמר ׁשְ ל ׁשֶ ּכָ
ָבִר  ַסח,ּדְ ּפֶ    .לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתוֹ  ים ֵאּלּו ּבַ

  ְוֵאלּו ֵהן:   
  

ַסח   :ּוָמרֹור .ַמָצה .ּפֶ
  

  להגביה או להורות על הזרוע:אין   
  

ית  ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ּבִ ׁשֶ
ם ַעל ׁשּום ָמה. ַעל ׁשּום  ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ַהּמִ

דֹוׁש בָּ  ַסח ַהּקָ ּפָ י ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ּתֵ רּוְך הּוא ַעל ּבָ
ַסח הּוא  ם ֶזַבח ּפֶ ֱאַמר, ַוֲאַמְרּתֶ ּנֶ ִמְצַרִים. ׁשֶ ּבְ
ִמְצַרִים  ָרֵאל ּבְ י ְבֵני ִיׂשְ ּתֵ ַסח ַעל ּבָ ר ּפָ ַליהָֹוה ֲאׁשֶ
ּקֹד ָהָעם  יל ַוּיִ ינּו ִהּצִ ּתֵ ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ּבָ   ּבְ

ֲחוּו:   ּתַ   ַוִיׁשְ
 
 
 
 

ן  ַרּבָ

ַסח  ּפֶ
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צ

  :לכבש הקרבן פסח ואומר מגביה את
 

ַסח ָאנּו אֹוְכִליםֶזה  ּפֶ  ַעל ׁשּום ,ַעל ׁשּום ָמה ׁשֶ
י  ּתֵ רּוְך הּוא ַעל ּבָ דֹוׁש ּבָ ַסח ַהּקָ ּפָ ׁשֶ

ִמְצַרים ֱאַמר, ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ּנֶ ַסח , ׁשֶ ם ֶזַבח ּפֶ ַוֲאַמְרּתֶ
תֵּ  ְיהָֹוההּוא לַ  ַסח ַעל ּבָ ר ּפָ נֵ ֲאׁשֶ ָרֵאלי ּבְ  י ִיׂשְ

יל  ינּו ִהּצִ ּתֵ ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרים ְוֶאת ּבָ ִמְצַרים ּבְ   ּבְ
ֲחווּ    ּתַ ְ ׁשּ ּקֹד ָהָעם ַוּיִ   :ַוּיִ

  
  ואומרים: ,ביםולמס ומראה המצות את מגביה

 

ָאנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום מָ  זוּ   ַעל ׁשּום ,הׁשֶ
ל ֲאבֹוֵתי ֵצָקם ׁשֶ יק ּבְ לֹא ִהְסּפִ נּו ְלַהֲחִמיץ ׁשֶ

דֹוׁש  ָלִכים ַהּקָ ְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּנִ ַעד ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ רּוְך הּוא ּוְגָאָלם, ׁשֶ ֵצק  ַוּיֹאפּו ֶאת ,ּבָ ַהּבָ

י לֹא ָחֵמץ  ר הֹוִציאּו ִמִמְצַרים ֻעֹגת ַמּצֹות ּכִ ֲאׁשֶ
ְצַרים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמהַּ  י ֹגְרׁשּו ִמּמִ   ם ְוגַּ  ּכִ

  :לֹא ָעׂשו ָלֶהם ֵצָדה  
  

  ואומרים: ,ביםולמס ומראה רורהמ את מגביה
 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

כן כתב בספר 'עבודת הקרבנות' לרבי אהרן הכהן זצוק"ל חתן החפץ חיים, שמגביה  .ל
  את בשר הקרבן פסח.

ה  ַמּצָ



 מגיד
 

 

צא

 

ָאנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום  ,הַעל ׁשּום מָ  ֶזה ׁשֶ
ְצִרים ְררּו ַהּמִ ּמֵ  ֶאת ַחֵיי ֲאבֹוֵתינוּ  ׁשֶ

ִמְצַרים ֱאַמר, ּבְ ּנֶ ֲעֹבָדה ַחֵייהֶ  ַוְיָמֲררּו ֶאת, ׁשֶ ם ּבַ
חֶֹמר ּוִבְלבֵ  ָקָשה ֶדה ֶאתּבְ ָ ׂשּ    ִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ּבַ

ל   ָפֶרךְ  ּכָ ר ָעְבדּו ָבֶהם ּבְ   :ֲעֹבָדָתם ֲאׁשֶ
  

ַעְצמֹו  ִלְראֹות ֶאת ּדֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם
ְצַרים ִאלּו הּוא ָיָצא ִמּמִ ֱאַמר ,ּכְ ּנֶ ְדּתָ  ,ׁשֶ ְוִהּגַ

ה  ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ יֹום ַההּוא ֵלאמֹר ּבַ  הְיהֹוָ ְלִבְנָך ּבַ
ְצַרים ֵצאִתי ִמּמִ ְלָבד  ֲאבֹוֵתינוּ  לֹא ֶאת .ִלי ּבְ ּבִ

ַאל  א ַאף אֹוָתנּו ּגָ רּוְך הּוא, ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ַאל ַהּקָ ּגָ
ֱאַמר ּנֶ ֶהם, ׁשֶ ם, ִעּמָ ְלַמַען  ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמׁשָ

ע  ָהָאֶרץ ֶאת ָלֶתת ָלנוּ  ֹאָתנוּ  ָהִביא ּבַ ר ִנׁשְ   ֲאׁשֶ
  :ַלֲאֹבֵתנוּ   

  
  :ואומרים הכוס את ומגביהים, ותהמצ יכסה

 

חַ  ְלַהֵלל ֲאַנְחנּו ַחָיִבים ְלהֹודֹות ּבֵ  ְלָפֵאר ְלׁשַ
ר ְלרֹוֵמם ס ְלִמי  ְלָבֵרךְ  ְלַהּדֵ ה ּוְלַקּלֵ ְלַעּלֵ

ה ָעׂשָ ים ָהֵאלוּ  ׁשֶ ל ַהִנּסִ  .ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ּכָ
גֹון לְ  ,הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ְמָחה, ִמּיָ ׂשִ

ָמרֹור 

ָכל  ּבְ

ְלִפיָכְך 
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דֹול,  ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ּגָ
ה יָרה ֲחָדׁשָ ה. ְוֹנאַמר ְלָפָניו ׁשִ ְעּבּוד ִלְגֻאּלָ ִ    ,ּוִמׁשּ

  : ַהְללּוָיהּ   
  

  יש שמניחים את הכוס ומגלה את המצות, ואומר בנעימה:
 

ם  ַהְללּו ֶאת ְיהָֹוהַהְללּו ַעְבֵדי  ְיהָֹוה: ׁשֵ
ם יְ  ה ְוַעד עֹוָלםְיהָֹוה ִהי ׁשֵ : ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ

ם  ל ׁשֵ ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהּלָ ְזַרח ׁשֶ  ָרםְיהָֹוה: ִמּמִ
ל ַעל בֹודוֹ ְיהָֹוה ּגֹוִים  ּכָ ַמִים ּכְ ָ  ְיהָֹוהִמי כַּ : ַעל ַהׁשּ

יִהי ֱאלֵֹהינוּ  ְגּבִ ֶבת ַהּמַ יִלי ָלׁשָ ּפִ ׁשְ ִלְראֹות  ַהּמַ
ַמִים ּוָבָארֶ  ָ ׁשּ ל: ץּבַ ּפֹת ָיִרים  ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ ֵמַאׁשְ

יִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעּמוֹ  ֶאְביֹון   : ְלהֹוׁשִ
ִית   יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ִנים שְׂ  מֹוׁשִ   :ַהְללּוָיהּ  ָחהמֵ ֵאם ַהּבָ
 

ָרֵאל ית ַיֲעֹקב ֵמַעם לֵֹעז,  ָריםצְ ִמִממִּ  ִיׂשְ ּבֵ
ה ְלָקְדשׁ  לֹוָתיוָהְיָתה ְיהּוּדָ ָרֵאל ַמְמׁשְ : ֹו, ִיׂשְ

ֹנס ם ָרָאה ַוּיָ ן ִיּסֹב ְלָאחֹור ַהּיָ ָרְקדּו  ֶהָהִרים: ַהַיְרּדֵ
ָבעֹות ְבֵני צֹאן ְכֵאיִלים ּגְ י ָתנּוס: ּכִ ם ּכִ ָך ַהּיָ  ַמה ּלְ

ְרֵדן ּסֹב ְלָאחֹור ַהּיַ ְרְקדּו ְכֵאיִלים  ֶהָהִרים: ּתִ ּתִ
ָבעֹות ְבֵני צֹאן ּגְ ְפֵני: ּכִ  ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמּלְ

ַהְללּוָיּה 

ֵצאת  ּבְ



 מגיד
 

 

צג

ְפֵני    ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים: ֱאלֹוַה ַיֲעֹקב ִמּלְ
ִמיש     :ְלַמְעְינֹו ָמִים ַחּלָ

  
  :ואומרים, הכוס מגביהים

  

ר הָ  ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוהה תָּ אַ  עֹוָלם, ֲאׁשֶ
ַאל ָאָלנּו ְוּגָ ְצַרים ֶאת ּגְ  ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ

יָענוּ  ְיָלה ַהזֶּההַ  ְוִהּגִ ה חסַ פֶּ לא ֶלֱאָכל ּבוֹ  ּלַ    ַמּצָ
   ּוָמרֹור.  

ן יֵענּו  לבּכֵ ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיּגִ
ִאים ִלְקָראֵתנּו  ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהּבָ
ֲעבֹוָדֶתָך,  ים ּבַ ׂשִ ִבְנַין ִעיֶרָך, ְוׂשָ ֵמִחים ּבְ לֹום, ׂשְ ְלׁשָ

ם ָסִחים  ְוֹנאַכל ׁשָ ָבִחים ּוִמן ַהּפְ ִמן  במוצ"ש אומרים:(ִמן ַהזְּ

ָבִחים) ָסִחים ּוִמן ַהזְּ ֲחָך  ַהּפְ ָמם ַעל ִקיר ִמְזּבַ יַע ּדָ ר ַיּגִ ֲאׁשֶ
ֵתנּו ְוַעל  ֻאּלָ יר ָחָדׁש ַעל ּגְ   ְלָרצֹון ְונֹוֶדה ְלָך ׁשִ

נוּ    דּות ַנְפׁשֵ ה . ּפְ רּוְך ַאּתָ ַאל ְיהָֹוהּבָ ָרֵאל ּגָ   :ִיׂשְ

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

  .(שבלי הלקט בפירוש ההגדה)בזמן הגאולה מוסיף כאן 'פסח'  .לא

  בזמן בית המקדש אינו אומר את הקטע כן וכו', רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח'.  .לב

שבח והודיה להשי"ת על הגאולה השלימה [יתכן שבזמן בית המקדש מוסיפים כאן 
  ובנין בית המקדש].

רּוְך  ּבָ



 ועשה פסח לה'
 

 

 צד

ו"ה לְ  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ׁשֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

מֹו ִמְצַות ּכוֹ  ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ע ּכֹוסֹות ַלֲעׂשֹות ּבָ ִני ֵמַאְרּבַ   ס ׁשֵ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  :ְוִיְתַעּלֶ

 
ה  רּוְך ַאּתָ   ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם הָֹוהיְ ּבָ

ִרי ַהָגֶפן   :ּבֹוֵרא ּפְ
 

  ושותים כוס שני בהסיבה לצד שמאל:

  
  ָרְחָצה

  
  נטילת ידים: על ומברכים הידים את שנית נוטלים

  
ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרחִ  יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ
רַ  דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ה. ִויִהי ֹנַעם ִמְצַות ְנִטיַלת ָיָדִים ַלֲעׂשֹות ּבָ מֹו ְוִיְתַעּלֶ   ְך ׁשְ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
 

ם י"ה ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה  ְלׁשֵ ּבְ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

ה. ִויִהי נֹ  מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ה ַלֲעׂשֹות ּבָ   ַעם ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמּצָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

 

ה  רּוְך ַאּתָ ר  ְיהָֹוהּבָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ
נּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ   :ִקְדׁשָ



 מוציא מצה
 

 

 צה

 מֹוִציא
 לג

 
  ומברך: שביניהם הפרוסה ואת השלמות המצות שתי את מגביה

  

ה  רּוְך ַאּתָ   ,ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְיהָֹוהּבָ
  :ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ

  
ה   ַמּצָ

 
  ומברך:ובפרוסה  בעליונה ומחזיק התחתונה המצה את מניח

  

ה  רּוְך ַאּתָ ר ֱאלֵֹהיְיהָֹוה ּבָ נּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ
ה נּו ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ָשנּו ּבְ   :ִקּדְ

 
  .לד, בהסיבהמהפרוסההעליונה, וכזית  מהמצה כזית אחד כל ואוכלים

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

(במקום ברמב"ם מפורש כאן לפני המוציא לפרוס לשנים את המצה האמצעית,  .לג

אמנם לא רצינו לשנות מהמנהג. ויש לשאול חכם. גם בסדר החזקת  בתחילת הסדר)
  המצות בברכות כתבנו כפי המנהג.

  כנ"ל ההערה הקודמת. .לד



 ועשה פסח לה'
 

 

צו

  ָמרֹור
 

ְדִחילּו ּוְרִחימוּ  יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה  ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיתְ  ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ה. ִויִהי ֹנַעם ִמְצַות ֲאִכיַלת ָמרֹור ַלֲעׂשֹות ּבָ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ   ּבָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

 
  את החרוסת  םמנעריבחרוסת ואח"כ  םומטבילי מרור כזית נוטלים

  ומברכים:   
 

ה  רּוְך ַאּתָ ר  ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלךְ  ְיהָֹוהּבָ ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ
נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ָשנּו ּבְ   :ִקּדְ

  
  הסיבה: בלא ואוכלים

  
ן ֲחִגיָגה   ֲאִכיַלת ָקְרּבָ

 
ם ִיחּוד ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּודְ  להְלׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ו"ה קּוְדׁשָ ם י"ה ּבְ ִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ
רַ  דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ן ֲחִגיָגה ַלֲעׂשֹות ּבָ ה. ִמְצַות ֲאִכיַלת ָקְרּבָ מֹו ְוִיְתַעּלֶ   ְך ׁשְ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

ה"צ רבי יצחק משה ארלנגר שליט"א, שאף לאחר ביאת המשיח יאמרו אמר לנו הג .לה
  לשם יחוד, דהיחוד הוא עד אין חקר.



 שולחן עורך
 

 

צז

  

  
  החגיגה שהקריבו ביום י"ד (ערב פסח),  קרבן מבשר תחילה נוטלים

  ומברכים:  
 

ה  רּוְך ַאּתָ ר ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָ  ְיהָֹוהּבָ עֹוָלם, ֲאׁשֶ
נּו ַעל ֲאִכיַלת ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ָשנּו ּבְ   ַהֶזַבח: ִקּדְ

 

  
ַסח ן ּפֶ   ֲאִכיַלת ָקְרּבָ

 
ם י"ה בְּ  ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ

ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ
ה. מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ַסח ַלֲעׂשֹות ּבָ ן ּפֶ   ִהי ִוי ִמְצַות ֲאִכיַלת ָקְרּבָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
  

  הפסח, ומברכים: מבשר נוטלים
 

ה  רּוְך ַאּתָ ר  ְיהָֹוהּבָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ
נּו ַעל ֲאִכיַלת ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ָשנּו ּבְ סַ  ִקּדְ   ח:ַהּפֶ

 
  פוטרת של זבח ולא של זבח פוטרת של פסח: הפסח ברכת ולא

  
  :מהפסחאסור לשבור עצם 

  

 אכילת קרבן פסח



 שה פסח לה'וע
 

 

צח

  לו ּכֹוֵרךְ 
 

ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ִלְכרְֹך רוש, אלא יאמר: אסור לומר בפי( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

ַסח מֹו  ּפֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ה ּוָמרֹור ּוְלָאְכָלם ַיַחד ַלֲעׂשֹות ּבָ   ַמּצָ
ה. ִויִהי ֹנַעם   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ְוִיְתַעּלֶ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

 
  השלישית עם כזית מרור  המצה מן כזית לוקח ביםומהמס אחד כל

   ואומרים: וכורכן יחד,  
  

ית  ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ל ּבִ ה ִהּלֵ ן ָעׂשָ ל. ּכֵ ִהּלֵ ׁש ּכְ ְלִמְקּדָ
קְ  ה ַהּמִ ַסח ַמּצָ ם ָהָיה ּכֹוֵרְך ּפֶ ׁש ָהָיה ַקּיָ ּדָ

ֱאַמר ַעל ַמּצֹות  ּנֶ ם ַמה ׁשֶ ַיַחד ְלַקּיֵ   ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ּבְ
  ּוְמרֹוִרים יֹאְכֻלהּו:  

  
  :לזבהסבה בלי ברכה יחד ואוכלים

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

ברמב"ם כתב פשוט שעושים כורך מיד בתחילה. ומביא גם איך הסדר אם אוכל  .לו
בנפרד ואח"כ כורך. ומכיוון שכבר נהגו כל ישראל לאכלם קודם בנפרד ואח"כ כורך, 

 ית המקדש. ויש לשאול חכם.הבאנו גם אנו כך לזמן ב

הרה"ק הדברי חיים מצאנז זיע"א, בעת שהיה חולה, אסרו עליו הרופאים לאכול  .לז
מצה ומרור. בליל הסדר כאשר הגיעו ל'מוציא מצה' אכל הרה"ק את כזיתי המצה, 
ואמר: אני עושה את זה, בשביל שידעו שצריך למסור נפש על מצוה דאורייתא. ואח"כ 

ואמר: אני עושה את זה, בשביל שידעו שצריך למסור נפש על מצוה אכל כזית מרור, 
דרבנן. ואח"כ אכל את כזיתי הכורך, ואמר: אני עושה את זה, בשביל שידעו שצריך 

 למסור נפש על מנהג. ע"כ דבריו הקדושים.

ֵזֶכר 



 שולחן עורך
 

 

צט

  
השלישית עם  המצה מן כזית לוקח ביםומהמס אחד כל

  לים כזית מרור וכזית מקרבן פסח וכורכן יחד, ואוכ
  :לחבהסבה בלי ברכה  

  

  
ְלָחן עֹוֵרךְ    ׁשֻ

  
ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ

לִ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן י"ק ּבְ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ים ּבְ
תבשבת: ( ֶלֶאכֹול ְסעּוַדת ּבָ ִיְהֶיה ָהַאִפיקֹוָמן ֶנֶאָכל ַעל ַהׁשֹוַבע, יֹום טֹוב )וְ  ׁשַ ֶזה ַנַחת  ,ְוׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּבָ

ה. ִויִהי נֹ  מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ה ָיֵדינּו רּוַח ּגָ   ַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:    ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

 

  .מ.  וישמחו שמחה גדולהלטה'ושותים כברכת  אוכלים
  

  . השובע. על נאכל הפסח שיהא כדי חגיגה, קרבן מבשר אוכלים 
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  כן נראה פשוט, וכן משמע ברמב"ם. .לח

וז"ל: בתוך הסעודה  מן נד)(חלק א' סיכתב הבן איש חי זיע"א בספרו 'לשון חכמים' . לט
יזמר וישורר בקול נעים. דברים אלו לקוחים ומלוקטים מספר הזוהר הקדוש, דברים 

  כהויתן ממש, והם דברים אשר לצד עילאה ימללו:

 



 שה פסח לה'וע
 

 

ק
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א. ַאְנּתְ הּוא ִמְקָרא ֹקֶדׁש,  יׁשָ יָזא ַקּדִ ּפִ ָלָמא ֲעָלְך ֻאׁשְ א. ׁשְ יׁשָ ָלָמא ֲעָלְך יֹוָמא ָטָבא ַקּדִ ׁשְ
ח ְוזַ  ּכַ ּתַ ׁש ְוִיׁשְ ּה, ְוִתְתַקּדַ ֲאָבה ּבֵ ּתַ ּה ּוְלִאׁשְ ָרא ּבֵ ֵרי ֹקֶדׁש, ְלִאְתַעּטְ ִאּקְ ין ַאְנּתְ ְלַההּוא ֲאַתר ּדְ ּמִ

ּה, ָהא  ַנֲחִלין ּוַמּבּוִעין ַנְפִקין ִמּנֵ א, ּדְ ֲעִמיְקּתָ ִאיב ֵמַההּוא ֲעִמיָקא ּדַ ְך ֶחְדָוָתא. ָהא ַאְנּתְ ׁשָ ּבָ
ָרֵאל ּדְ  ִנין ָלְך ִיׂשְ ָחָתא. ְמַזּמְ ּבְ ֶחְדָוָתא ּוְבתּוׁשְ ין ְנִהיִרין, ּבְ ַאְנּפִ ִלין ָלְך ּבְ ִאְתְקרּון ֹקֶדׁש ְמַקּבְ

ִחין  ּבְ ָמאֵני ְיָקר. ֲחַדאן ּוְמׁשַ ְרַמְיהּו ּבְ ֵני ּגַ תֹוֵרי, ְמַתּקְ ִרין ּפָ ִנין ָלְך ְסעּוָדָתא ְיֵתיָרא, ְמַסּדְ ְמַתּקְ
א בְּ  ָבָחא ְלֻקְדׁשָ  .ִריְך הּואׁשְ

ָרֵאל ֵמְרׁשּוָתא ַאֲחָרא  ְך ַנְפקּו ִיׂשְ יר. ּבָ ה ָחִביב ַאְנּתְ ְוַיּקִ ּמָ רֹוָעא ְיִמיָנא, ּכַ א ְדִפְסָחא ּדְ ַחּגָ
יֶכם, ַהאי ַלְחָמא  ָבּתֵ ֵצא ּבְ אֹור לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ ִתיב: ׁשִ ְך ּכְ א. ּבָ יׁשָ ְרׁשּוָתא ַקּדִ ְוָעאלּו ּבִ

ה ֵרי ַמּצָ הּו ְקָטָטא,  ִאּקְ יִקין ְוָעִביד ּבְ ִדין ּוַמזִּ ֶדת ּוַמְבַרַחת ְלָכל ִסְטִרין ְלׁשֵ ּדֶ ָקא ְמׁשַ ִגין ּדְ ּבְ
ַתְרָעא, אֹוף ָהִכי ִאיִהי ַמְבַרַחת ְלָכל ִסְטִרין  יִקין ּדְ ִדין ּוַמזִּ ַמְבַרַחת ְלׁשֵ ְמזּוָזה ּדְ י ּדִ ּדַ ׁשַ ַגְוָנא ּדְ ּכְ

ין ְוָעִביד ְקָטָטה בְּ  יׁשִ ַסְלִקין ּבִ ִאיּנּון יֹוֵמי ֶחְדָוָתא ִאיּנּון יֹוִמין ּדְ יַלְך ּדְ ה ֲחִביִבין יֹוִמין ּדִ ּמָ הּו. ּכַ
ָרֵאל  ִחין ִיׂשְ ּבְ ְך ְמׁשַ ֶחְדָוָתא ְדפּוְרָקָנא ְדָמאֵריהֹון. ּבָ ָרֵאל ּבְ ְך ֲחָדאן ִיׂשְ ָאה. ּבָ ִליָקָרא ִעּלָ

ִריְך הּוא ּובְ  א ּבְ ֻקְדׁשָ ּה ּדְ בּוְרּתֵ ִסּפּוָרא ּגְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ְך ֲחֵדי ֻקְדׁשָ א. ּבָ ָדא ַיֲהֵבי ֵחיָלא ְלֵעּלָ
ִאיִהי ַאְסָוָתא  ה ּדְ ְך ָאְכִלין ַמּצָ ָרֵאל ֵמיָכָלא ְדַאְסָוָתא. ּבָ ְך ָאְכִלין ִיׂשְ ָבָחא ִדְלהֹון. ּבָ ִדׁשְ

א ִאיהּו ַנֲהָמא ָרָזא ִדְמֵהיְמנּוָתא. ּדָ ע ּבְ ָאה  ְלֵמיַעל ּוְלִמְנּדַ ָרֵאל ָחְכְמָתא ִעּלָ ּה ִיׂשְ ימּו ּבֵ ַאְחּכִ ּדְ
מּוִרים ּוְנטּוִרים ֵמָחֵמץ  הּו ְצִריִכין ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ּלְ ָרֵאל ּכֻ ְך ִיׂשְ ָאְרָחָהא. ּבָ אֹוָרְיָתא ְוָעאלּו ּבְ ּדְ

ִתי הּו ְנטּוִרין. ֲעָלְך ּכְ ּלְ ִקין ּכֻ הּוא, ְוָכל ַמֲאָכִלין ּוַמׁשְ ָכל ׁשֶ אֹור ּבְ ֹמר. ּוׂשְ ׁשְ ּצֹות ּתִ ב: ֶאת ַחג ַהּמַ
ר ָנׁש ְלַנְטָרא ֵלּה.  ָבֵעי ּבַ ה ּדְ ָ ֹמר, ִסְטָרא ִדְקֻדׁשּ ׁשְ  ּתִ

ּצֹות,  ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ִתיב: ּוׁשְ ְך ּכְ מּור. ּבָ ֵרי ׁשָ ִאּקְ ֹמר, ַהאי ִאיהּו ֲאַתר ּדְ ׁשְ ּצֹות ּתִ ֶאת ַחג ַהּמַ
מּוָרה. ְוִאיּנּון ׁשֶ  ה ִדְלגֹו ׁשְ ַמר ָהא ַמּצָ ֶלְך, ִאּתְ ית ַהּמֶ ָערֹות ָהְראּויֹות ָלֵתת ָלּה ִמּבֵ ַבע ַהּנְ

ִאיהּו ָוא"ו ּוֵביּה ִאְתֲעִביד ִמְצָוה.  מּוָרה ּוַבְעָלּה ּדְ ה ִאיִהי ׁשְ ּצֹות. ַמּצָ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ֲעַלְיהּו: ּוׁשְ
ָרָזא ְדֵחרוּ  ֵסי ְדַחְמָרא ּבְ ע ּכָ ָרֵאל ַאְרּבַ ְך ׁשֹוִתין ִיׂשְ ְיהּו ִאיהּו ִמְצָוה ּבָ ָכל ַחד ְוַחד ִמּנַ ָתא, ּדְ

ְך  י. ּבָ ָאר ִזְמֵני ְוַחּגֵ ׁשְ ח ָהִכי ּבִ ּכַ ּתַ ָלא ִאׁשְ ֵליְלָיא, ַמה ּדְ ל ּבְ ְך ּגֹוְמִרין ַהַהּלֵ ּה. ּבָ י ַנְפׁשַ ַאּפֵ ּבְ
ֲעִד  ֹבִאי ּבַ ִלי ַוּתָ ְגּדְ י ַוּתִ ְרּבִ ִדְכִתיב: ַוּתִ יר ּכְ ַכח ְרבּו ַיּתִ ּתַ ח ִזּוּוָגא ִאׁשְ ּכַ ּתַ ְך ִאׁשְ י ֲעָדִיים. ּבָ

ִתיב ְך ּכְ א ּבָ י ַמְלּכָ ְך ִאְתֲערּו ִקּדּוׁשֵ ִלימּו. ּבָ ׁשְ א ּבִ ְמׁשָ ְנִהירּו ְדׁשִ  .ְדִסֲהָרא ּבִ

א ְלֵעּלָ ְטָרא ּדִ ְך ִזּוּוָגא ִמּסִ א. ּבָ ֻכּלָ ּמּוִרים ּבְ א ְוהּוא ׁשִ יׁשָ ּמּוִרים הּוא ַלה' ִזּוּוָגא ַקּדִ  ֵליל ׁשִ
ְך ָנִטיר  ִסְטָרא ַאֲחָרא. ּבָ ל ִאיּנּון ּבּוְכִרין ּדְ ִריְך הּוא ּכָ א ּבְ יל ֻקְדׁשָ ְך ַקּטִ ח. ּבָ ּכַ ּתַ ַער ְוִאׁשְ ִאּתְ
ָרֵאל  ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ ְך ָנִטיר ֻקְדׁשָ ִסְטָרא ַאֲחָרא. ּבָ ל ִאיּנּון ּבּוְכִרין ּדְ ִריְך הּוא ּכָ א ּבְ ֻקְדׁשָ

נִ  א ַעל ּבְ ַאּבָ ְך ּכְ יָקֵרּה. ּבָ ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ ק ֻקְדׁשָ ּלַ ּטּוָלא ַדֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִאְסּתַ ְך הּוא ּבִ ין. ּבָ
ל  מּו ּכָ ְך ִאְתַקּיָ ִריְך הּוא ֵחיָלא, ּבָ א ּבְ ְך ַאֲחזֵי ֻקְדׁשָ ִסְטָרא ַאֲחָרא. ּבָ ל ֵחיִלין ּדְ ְפָין ּכָ ִאְתּכַ

ין, ּוְבִגין ּתִ ּבַ ין ְוׁשַ ְך  ִזְמִנין ְוַחּגִ ִריְך הּוא. ּבָ א ּבְ ְך ֻקְדׁשָ ֲעַבד ּבָ א ּדַ הּו דּוְכָרָנא ְלַהאי ִנּסָ ּלְ א ּכֻ ּדָ
ִריְך הּוא ֲהָדא  א ּבְ ֻקְדׁשָ א עֹוָבדֹוי ּדְ ל ַעּמָ יֹוָמא ִדְתקּוָפא ְדַתּמּוז, ַוֲחָמא ּכָ ֲהָוה ָנִהיר ֵליְלָיא ּכְ

ָכה  ֲחׁשֵ ּיֹום ָיִאיר ּכַ ְכִתיב: ְוַלְיָלה ּכַ ַהאי ִמּיֹוָמא הּוא ּדִ ָלא ֲהָוה ּכְ א ּדְ ְרסּוֵמי ִנּסָ ְך ּפִ אֹוָרה. ּבָ ּכָ
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ּה, ּוְלֶמֱהֵוי  ָקא ִאיּנּון ּבֵ ּבְ ָרֵאל ְלִאְתּדַ ִיׂשְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ְך ִאְתְרֵעי ֻקְדׁשָ ֵרי ָעְלָמא. ּבָ ִאְתּבְ ּדְ
ְך ָעאלּו יִ  י ֵחֶלק ה' ַעּמֹו. ּבָ ִדְכִתיב: ּכִ ְך ֲהָוה ִאינּון חּוָלֵקּה, ּכְ א. ּבָ יׁשָ ִקּיּוָמא ְדאֹות ַקּדִ ָרֵאל ּבְ ׂשְ

ָרֵאל  ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ ְך ְיַהב ֻקְדׁשָ יָמא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ּבָ ָרֵאל ְרׁשִ ְתָחא ְדִיׂשְ ים ַעל ּפִ ְרׁשִ
ִריְך הוּ  א ּבְ יק ֻקְדׁשָ ְך ַאּפִ ְרׁשּוָתא ִדְמֵהיְמנּוָתא. ּבָ ָאה ּבִ ֲאַתר ִעּלָ ּוָרא ּבַ ָרֵאל ִקׁשּ א ְלִיׂשְ

ִדְכִתיב: ַוה' הֹוֵלְך  ִבירּו ְדרּוֵחיהֹון ּכְ ִבירּו ְדַגְרֵמיהֹון ּוִמּתְ י לֹון ִמּתְ ֵמַאְרָעא ְדִמְצַרִים, ְוַאּסֵ
ַאְסָוָתא ְוָעאִלין ְלגּוַפְיהּו  ֶרְך, ְוָכל ָאְרִחין ֲהוֹו ַסְלִקין ֵריִחין ּדְ ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ַלְנחֹוָתם ַהּדֶ

ְסיָ  א ְוִאּתַ י ֻקְדׁשָ ֲאִרימּו ַקּמֵ ין ּדַ יׁשִ אּוְכלּוִסין ּוְרִתיִכין ַקּדִ יִרין ּדְ ָחן ְוׁשִ ּבְ ׁשְ ְמִעין ָקל ּתֻ ן. ַוֲהוֹו ׁשָ
רּוֵחיהֹון ִריְך הּוא, ַוֲהוֹו ֲחָדאן ְוַנְיִחין ּבְ  .ּבְ

ַיְרָחא ְד  יר. ָהא ַאְנּתְ ָקִאים ּבְ ה ָחִביב ַאְנּתְ ְוַיּקִ ּמָ א ְדִפְסָחא ּכַ ין ַחּגָ ֵבּה ִאְתֲעִבידּו ִנּסִ ִניָסן ּדְ
ְתָרָאה.  פּוְרָקָנא ּבַ ָרֵאל ּבְ ין ַרְבְרִבין ְלִיׂשְ ּה ִנּסִ ד ּבֵ ין ְלֶמְעּבַ ָרֵאל. ְוָהא ִאיהּו ַזּמִ ַרְבְרִבין ְלִיׂשְ

ָרֵאל  ִליטּו ִיׂשְ ּה ׁשְ ּטּוָלא ַדֲעבֹוָדה ָזָרה, ּבֵ ָאה ַהאי ַיְרָחא ְדֵבּה ֲהָוה ּבִ ה ַזּכָ ּמָ ֲחָלא ּכַ ַעל ּדַ
ִמְצָרֵאי ֲהוֹו ַפְלִחין ְלַמזַּל ָטֶלה ּוְבִגין  ִגין ּדְ ֵרי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים, ּבְ ִאּקְ ְדִמְצָרֵאי ֶוֱאָלָהא ִדְלהֹון ּדְ
ה ְלֵבית  ָרֵאל: ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ י ֻקְדׁשָ א ַמּנֵ א ַפְלִחין ְלִאְמָרא. ּוְבִגין ּדָ ּדָ

ִריְך אָ  א ּבְ ה ִדְלהֹון. ְוָאַמר ֻקְדׁשָ ְתִפיׂשָ ִפיׂש ּבִ י ֵלּה ּתָ ִליט לֹון ֲעֵלּה ְוָתְפׂשֵ ִית, ְוַאׁשְ ה ַלּבָ בֹות ׂשֶ
ה ִדְלכֹון  ְתִפיׂשָ יר ְוָתִפיׂש ּבִ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ִסיבּו ַדֲחָלא ְדִמְצָרֵאי ְוִתְפׂשּו ֵלּה, ִויֵהא ַאּסִ הּוא ִמּבֶ

א יֹוָמא ַחד ּוְתֵרין  ְעּתָ ׁשּו ֲעֵלּה. ּוְבׁשַ ּנְ יקּו ֵלּה ְלִדיָנא ְוִאְתּכַ ּוְתָלת, ּוְביֹוָמא ְרִביָעָאה ַאּפִ
ָזָבא ֵלּה  ָרֵאל ְוָלא ָיְכִלין ְלׁשֵ ה ְדִיׂשְ ְתִפיׂשָ ָתִפיׂש ּבִ ֲחָלא ִדְלהֹון ּדְ ְמִעין ָקל ּדַ ְדִמְצָרֵאי ֲהוֹו ׁשַ

ָיא ֲעַלְיהּו כְּ  ָכאן, ַוֲהָוה ַקׁשְ ִריְך הּוא ֲהוֹו ּבָ א ּבְ ְרַמְיהּו ִאְתֲעִקידּו ִלְקָטָלא. ְוָאַמר ֻקְדׁשָ ִאּלּו ּגַ
ֶיֱחמּון ָיֵתּה  ִגין ּדְ ָעה יֹוִמין, ּבְ ַתר יֹוָמא ַאְרּבָ ְרׁשּוַתְיכּו יֹוָמא ּבָ ִפיׂש ּבִ א ּתָ ָרֵאל, ְיֵהא ּדָ ְלִיׂשְ

יקּו ֵלּה ִלְק  ִפיׂש, ּוְביֹוָמא ְרִביָעָאה ַאּפִ ין ִמְצָרֵאי ּתָ ָטָלא, ְוֶיֱחמּון ֵלּה ִמְצָרֵאי ֵהיְך ַאּתּון ַעְבּדִ
ד ֶיֱחזּון ִאיּנּון  ִריְך הּוא, ּכַ א ּבְ ֲעַבד לֹון ֻקְדׁשָ ין ּדַ ׁשִ ל ַמְכּתְ ָיא ְלהּו ִמן ּכָ יָנא. ְוָדא ַקׁשְ ּה ּדִ ּבֵ

ַקְטִלי ִמְצָרֵאי. ְלָבַתר ּדְ ַדֲחֵליהֹון ּדְ ָרֵאל ּבְ ין ִיׂשְ ַעְבּדִ יִנין ּדְ ְכִתיב: ּדִ נּוָרא, ּדִ ְיִנין ֵלּה ּבְ ן ֵלּה ּדַ
ָלא ֵייְמרּון  ּנּו ָנא, ּדְ ִריְך הּוא: ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ א ּבְ ֵאׁש. ְוָאַמר ֻקְדׁשָ ְרפּון ּבָ ׂשְ ִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם ּתִ ּפְ

א ַאְתִקינּו ֵלּה ָצִלי  ַדְחָלָנא ָאְכִלין ֵלּה ָהִכי. ֶאּלָ ְרעּוָתא ּוְבִתיעּוְבָתא ּדְ ִאּלּו ּבִ ל, ּדְ ָ ְוָלא ְמֻבׁשּ
נּוָרא  ֶיֱחמּון ֵלּה ָהִכי. ִמּתֹוְקָדא ּבְ ּקּוָנא ִדיֵלּה, ּדְ א ּתִ ל ְיֵהא ָטִמיר ְוָלא ֶיֱחמּון ֵלּה, ֶאּלָ ָ ְמֻבׁשּ

ה אַ  ה אֹו ִמּלָ ַחּיָ ָלא ֵיְמרּון ּדְ י, ּדְ פּוף ַעל ַקְרֻסּלֵ ּה ֲעֵלּה ּכָ ֵריֵחּה נֹוֵדף, ְותּו ֵריׁשֵ ִגין ּדְ ֲחָרא הּוא, ּבְ
א ַעל  ִתיאּוְבָתא, ֶאּלָ ָלא ֵייְכלּון ֵלּה ּבְ ִאיהּו ַדֲחָלא ִדְלהֹון. ְותּו ּדְ מֹוְדעּון ֵלּה ּדְ ּתְ א ְדִיׁשְ ֶאּלָ
ׁשּוָקא ְוָלא  ְרמֹוי ְרָמאן ּבְ א ְדֶיֱחמּון ּגַ רּו בֹו, ֶאּלָ ּבְ ְבָעא ֹאַרח ְקָלָנא ּוִבזָּיֹון. ְותּו ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ ׂשַ

ְלֶכם ַיְכלִ  יִאין. ְותּו ּוַמּקֶ יִנין ַסּגִ ָפִטים, ּדִ ה ה' ׁשְ ִתיב: ּוֵבאלֵֹהיֶהם ָעׂשָ א ּכְ ָזָבא ֵלּה, ְוַעל ּדָ ין ְלׁשֵ
ָאר ָמאֵני ְקָרָבא.  א ְוֻרְמָחא ּוׁשְ ֶיְדֶכם, ְוָלא ַחְרּבָ  ּבְ

ָר  רּו ִיׂשְ ְ ְך ִאְתַאֲחדּו ְוִאְתַקׁשּ רֹוָעא ְיִמיָנא, ּבָ א ְדִפְסָחא ּדְ א ַחּגָ יׁשָ ָמא ַקּדִ ּוָרא ִדׁשְ ִקׁשּ ֵאל ּבְ
יַנְיהּו,  ְרַמְיהּו ּוְמַבֲעֵרי ָחֵמץ ִמּבֵ ֵני ּגַ ר ְלַיְרָחא ְמַתּקְ ע ָעׂשָ ַאְרּבַ ָהא ּבְ ּוְנַפקּו ֵמְרׁשּוָתא ַאֲחָרא ּדְ

א ִעלָּ  ִאּמָ ִעְטרֹוי ּדְ ה ּבְ ֵרי ָחָתן ְוַכּלָ ְך ִמְתַעּטְ א. ּבָ יׁשָ ְרׁשּוָתא ַקּדִ ר ְוַעְילּו ּבִ ֵעי ּבַ א ּבָ ְבִגין ּדָ ָאה, ּדִ
 



 שה פסח לה'וע
 

 

קב

  ָצפּון
  

ם ִיחּוד ו"ה  ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

ה. ִויִהי ִמְצַות ֲאִכיַלת ֲאִפיק מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ֹוָמן ַלֲעׂשֹות ּבָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

  
זיתים מהמצה אחר גמר הסעודה אוכל כל אחד מהמסובים שני כ

  השמורה שטמנה לאפיקומן:
  

  אסור לאכול שום דבר אחרי זה, כדי שישאר טעם האפיקומן בפיו:
  

  
  

  כזית מבשר הפסח:  אחד כל אוכל דהוהסע גמר אחר
  

  , ושלא ישאר נותר מבשר הפסח לאחר זמן אכילתו:מהפסחלשבור עצם  אסור
  

  בפיו: אסור לאכול שום דבר אחרי זה, כדי שישאר טעם בשר הפסח
  

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

ָכל  ח ּבְ ּכַ ּתַ ָאה ִאׁשְ ֵליְלָיא ַקּמָ א ּבְ יׁשָ ְך ִזּוּוָגא ַקּדִ ר חֹוִרין. ּבָ ִאיהּו ּבַ ְרֵמּה ּדְ ָנׁש ְלַאֲחָזָאה ּגַ
י ּדָ  ְרׁשֵ ין ְוָלא ִמְתּפָ ְרּגִ ע ּדַ ִאיּנּון ַאְרּבַ ִרין, ּדְ ע ְקׁשָ ַאְרּבַ א ִסְטִרין. ְוִזּוּוָגא הּוא ּבְ א. ְוַעל ּדָ א ִמן ּדָ

א,  ֻכּלָ ָלָמא ּבְ ד ׁשְ ָבִעיָנן ְלֶמְעּבַ ֵסי ְדַחְמָרא, ּדְ ע ּכָ י ַאְרּבַ ּתֵ ֶחְדָוָתא ִדְלהֹון ִאְתַעְרָנא ְלִמׁשְ ֲאָנן ּבְ
סֵ  ע ּכָ י ַאְרּבַ ּתֵ ָבִעיָנן ְלִמׁשְ א. ְועֹוד ּדְ א ְוַתּתָ ֶחְדָוָתא הּוא ְלֵעּלָ ִגין ּדְ י ָלֳקֵבל ּוְלֶמֱחֵדי ֵליְלָיא ּבְ

ָמָהן  ְבִעין ּוְתֵרין ׁשְ א ׁשִ א, ְוַיְרּתָ ֻכּלָ ִלים ִסֲהָרא ּבְ ּתְ ֵבּה ִאׁשְ א ּדְ ָאה ַהאי ַחּגָ ֻאּלֹות. ַזּכָ ע ּגְ ַאְרּבַ
רּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ְתָלת ִסְטִרין, ּבָ ין ּבִ יׁשִ   ַקּדִ

  סידור רבי יעקב קאפיל זיע"א.. מ



 ברך
 

 

קג

ֵרךְ    ּבָ
  

  :ברכת המזון ומברכים שלישי כוס מוזגים
 

שּוב  ֲעלֹות ּבְ יַבת ִציֹון ָהִיינּו  ֶאת ְיהָֹוהַהּמַ ׁשִ
חְֹלִמים ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו : ּכְ חֹוק ּפִ ֵלא ׂשְ ָאז ִיּמָ

ה יל  ִרּנָ ִעם  ַלֲעׂשֹות ְיהָֹוהָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגּדִ
ה יל : ֵאּלֶ ֵמִחים ְיהָֹוהִהְגּדִ : ַלֲעׂשֹות ִעָמנּו ָהִיינּו ׂשְ

ֶגב ְיהָֹוהׁשּוָבה  ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ ִביֵתנּו ּכַ : ֶאת ׁשְ
ה ִיְקצֹרוּ  ִרּנָ ִדְמָעה, ּבְ   ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה : ַהזְֹּרִעים ּבְ

א ֲאֻלּמָֹתיו   ה ֹנׂשֵ ַרע ּבֹא ָיֹבא ְבִרּנָ א ֶמֶשְך ַהזָּ   :ֹנׂשֵ
 

ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
ָרֵאל.אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ ִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים  י"ק ּבְ ִהּנְ

ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ  ִמְצַות ֱאַמר ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ּנֶ זֹון ׁשֶ ת ַהּמָ ְרּכַ ל ּבִ ה ׁשֶ ֲעׂשֵ
ר ָנַתן ָלךְ  ה. ִויִהי . ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ַלֲעׂשֹות ּבָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ֹנַעם ֲאדֹ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ָני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

  
ן: המברך אומר: עְנְטׁשְ   ַרּבֹוַתי ִמיר ֶוועֶלן ּבֶ

ם  :המסובים עונים ה ְוַעד עֹוָלם: ְיהָֹוהְיִהי ׁשֵ   ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ
ם  :חוזר ברךהמ ה ְוַעד עֹוָלם: ְמֹבָרְך ֵמעַ  ְיהָֹוהְיִהי ׁשֵ   ּתָ

ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרךְ  המברך: ּלֹו: )ֱאלֵֹהינוּ  בעשרה:( ּבִ ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ   ׁשֶ

רּוְך  המסובים: ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו: )ֱאלֵֹהינוּ  בעשרה:(ּבָ ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ   ׁשֶ
רּוְך  המברך חוזר: ָאַכְלנּו ִמשֶּׁ  )ֱאלֵֹהינוּ  בעשרה:(ּבָ   ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:ׁשֶ

  

מוֹ  ביחיד אינו אומר: רּוְך הּוא ּוָברּוְך ׁשְ   :ּבָ
 

יר  ׁשִ
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ה  ן ֶאת  ְיהָֹוהַאּתָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהזָּ
ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים  ֵחן ּבְ טּובֹו ּבְ ּלֹו ּבְ ָהעֹוָלם ּכֻ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ר ּכִ ׂשָ הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ

ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ּוְבט דֹול ּתָ ּובֹו ַהּגָ
י הּוא ֵאל  דֹול ּכִ מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד ּבַ
ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל 

ָאמּור ָרא ּכָ ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך  ּבְ
יַע  ּבִ ה . ְלָכל ַחי ָרצֹוןּוַמׂשְ רּוְך ַאּתָ ן ֶאת  ְיהָֹוהּבָ   ַהזָּ

  ַהּכֹל:  
  

ָך  ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו  ְיהָֹוהּלְ ֱאלֵֹהינּו ַעל ׁשֶ
הֹוֵצאָתנּו  ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְוַעל ׁשֶ

ית  ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ
ֵרנּו ְוַעל ֲעָבִדים ְוַעל בְּ  ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ ִריְתָך ׁשֶ

נּו ְוַעל  הֹוַדְעּתָ יָך ׁשֶ נּו ְוַעל ֻחּקֶ ְדּתָ ּמַ ּלִ ּתֹוָרְתָך ׁשֶ
נּו ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון  חֹוַנְנּתָ ים ֵחן ָוֶחֶסד ׁשֶ ַחּיִ
ָכל יֹום ּוְבָכל  ִמיד ּבְ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ּתָ ַאּתָ   ׁשָ

ָעה:      ֵעת ּוְבָכל ׁשָ
  

ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך  ְיהָֹוהַהּכֹל 

רּוְך  ּבָ

נֹוֶדה 

ְוַעל 



 ברך
 

 

 קה

ִמיד  ל ַחי ּתָ ִפי ּכָ ְמָך ּבְ ַרְך ׁשִ ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך ִיְתּבָ
ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת . ְלעֹוָלם ָוֶעד תּוב ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ּכָ ּכַ

ר ְיהָֹוה   .ָנַתן ָלךְ  ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ
רּוךְ    ה  ּבָ זֹון: ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְיהָֹוהַאּתָ   ַהּמָ

  
ָך ְוַעל  ְיהָֹוהָנא  ָרֵאל ַעּמֶ ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיׂשְ

בֹוֶדָך  ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ְירּוׁשָ
דֹול  ִית ַהּגָ יֶחָך ְוַעל ַהּבַ ִוד ְמׁשִ ית ּדָ ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ

מְ  ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו ָאִבינּו ְרֵענּו . ָך ָעָליוְוַהּקָ
ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו ְוַהְרַוח ָלנּו  ְרְנֵסנּו ְוַכְלּכְ זּוֵננּו ּפַ

ל ָצרֹוֵתינּו ְוָנא ַאל  ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ִמּכָ
ְצִריֵכנּו  ר  ְיהָֹוהּתַ ׂשָ ַנת ּבָ ֱאלֵֹהינּו לֹא ִליֵדי ַמּתְ

ֵלָאה ָוָדם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם  י ִאם ְלָיְדָך ַהּמְ ּכִ
ּלֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא  ה ְוָהְרָחָבה ׁשֶ דֹוׁשָ תּוָחה ַהּקְ   ַהּפְ

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד:     ִנּכָ
  

  
  

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

כונו, יש שינויים בנוסח ברכה זו, וכן בהמשך. ויש בפשטות כשבית המקדש על מ. מא
  לשאול חכם.

   מאַרֶחם



 שה פסח לה'וע
 

 

קו

  :מוסיפיםבשבת 
  

ת  ְיהָֹוהְוַהֲחִליֵצנּו  ּבָ ַ ִביִעי ַהׁשּ ְ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהׁשּ ֱאלֵֹהינּו ּבְ
דֹוׁש ַהזֶּ  דֹול ְוַהּקָ ת ּבֹו ַהּגָ ּבָ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלׁשְ י יֹום ֶזה ּגָ ה ּכִ

ִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו  ַאֲהָבה ּכְ ּלֹא  ְיהָֹוהְוָלנּוַח ּבֹו ּבְ ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ
יֹום ְמנּוָחֵתנּו ְוַהְרֵאנּו  ֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ּבְ נֶ  ְיהָֹוהּתְ ָחַמת ִצּיֹון ֱאלֵֹהינּו ּבְ

ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ָך ּכִ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ   ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוׁשָ
ָחמֹות:     ַהּנֶ

  
יַע ְוֵיָרֶאה  ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיּגִ
ֵכר ִזְכרֹוֵננּו  ֵקד ְוִיזָּ ַמע ְוִיּפָ ָ ְוֵיָרֶצה ְוִיׁשּ

ִוד ּופִ  ן ּדָ יַח ּבֶ ְכרֹון ָמׁשִ ְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוזִּ ְקדֹוֵננּו ְוזִּ
ל  ָך ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ַעְבֶדָך ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ
ָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ַעּמְ

יֹום לֹום ּבְ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ג חַ  ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִ
צֹות ַהזֶּה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה  ְיהָֹוהָזְכֵרנּו . ַהּמַ

ים טֹוִבים.  יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה ְוהֹוׁשִ
נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו  ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ
י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון  י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ּכִ יֵענּו ּכִ   ְוהֹוׁשִ

ה:      ְוַרחּום ָאּתָ
  

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ּוְבֵנה  ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ   ְירּוׁשָ
ה    רּוְך ַאּתָ ָלִים ְיהָֹוהּבָ   ָאֵמן: :ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוׁשָ
  

ְרֵצה 

ֱאלֵֹהינּו 



 ברך
 

 

קז

  מברך: הטוב והמטיב אם שכח יעלה ויבוא ונזכר לפני שיתחיל את ברכת(
 

ה  רּוְך ַאּתָ ְמָחה ֶאת ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהע ְיהָֹוהּבָ ׂשֹון ּוְלׂשִ ָרֵאל ְלׂשָ ר ָנַתן ָיִמים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיׂשְ   ֹוָלם ֲאׁשֶ
ה . ַהזֶּה ַהַמצֹותיֹום ַחג    רּוְך ַאּתָ ַמִנים: ְיהָֹוהּבָ ָרֵאל ְוַהזְּ ׁש ִיׂשְ   ְמַקּדֵ

  
  ואם חל בשבת מברך:

 

ה  רּוְך ַאּתָ ר ָנַתן שַׁ  ְיהָֹוהּבָ ַאֲהָבה ְלאֹות ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ָרֵאל ּבְ תֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּבָ
ְמָחה ֶאת יֹום ַחג  ׂשֹון ּוְלׂשִ ה . ַהזֶּה ַהַמצֹותְוִלְבִרית ְוָיִמים טֹוִבים ְלׂשָ רּוְך ַאּתָ ת  ְיהָֹוהּבָ ּבָ ַ ׁש ַהׁשּ   ְמַקּדֵ

ים   ָרֵאל ְוַהְזַמּנִ   ):ְוִיׂשְ

 

ה  ְך ָהעֹוָלם ָהֵאל ֱאלֵֹהינּו ֶמלֶ  ְיהָֹוהַאּתָ
יֵרנּו ּבֹוְרֵאנוּ  נּו ַאּדִ  ּגֹוֲאֵלנוּ  ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָרֵאל  נּו ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ יֹוְצֵרנּו ְקדֹוׁשֵ
ָכל יֹום ָויֹום הּוא  ּבְ ִטיב ַלּכֹל ׁשֶ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ַהּמֶ
 ֵהִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא ֵייִטיב ָלנּו הּוא ְגָמָלנוּ 
הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד 
ָרָכה ִויׁשּוָעה  ָלה ְוַהְצָלָחה ּבְ ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהּצָ
לֹום  ים ְוׁשָ ָלה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ְרָנָסה ְוַכְלּכָ   ֶנָחָמה ּפַ

ֵרנוּ    ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחּסְ   :ְוָכל טֹוב ּוִמּכָ
  

ְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָהַרֲחָמן הּוא יִ 
ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָהַרֲחָמן  ָ ׁשּ ַרְך ּבַ הּוא ִיְתּבָ
נּו ָלַעד  ַאר ּבָ ח ְלדֹור ּדֹוִרים ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ הּוא ִיׁשְ
נּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי  ר ּבָ ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְוִיְתַהּדַ

כָ  בֹוד: ָהַרֲחָמן עֹוָלִמים: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ

רּוְך  ּבָ

ָהַרֲחָמן 
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אֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו  ּבֹר ֻעֵלנּו ֵמַעל ַצּוָ הּוא ִיׁשְ
ָרָכה  ַלח ָלנּו ּבְ קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ
ָאַכְלנּו ָעָליו:  ְלָחן ֶזה ׁשֶ ִית ַהזֶּה ְוַעל ׁשֻ ּבַ ה ּבַ ְמֻרּבָ

הּו ַהנָּ  ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלּיָ ִביא ָזכּור ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ
ׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות  ר ָלנּו ּבְ ֶ   ַלּטֹוב ִויַבׂשּ

  ְוֶנָחמֹות:  
  

ִית  ַעל ַהּבַ הּוא ְיָבֵרְך ֶאת (ָאִבי מֹוִרי) ּבַ
ִית  ֲעַלת ַהּבַ י מֹוָרִתי) ּבַ ַהזֶּה ְוֶאת (ִאּמִ
ר  ל ֲאׁשֶ יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ּכָ ַהזֶּה. אֹוָתם ְוֶאת ּבֵ

י ְוֶאת ֶהם. אֹוִתי ְוֶאתלָ  ּתִ ר  ִאׁשְ ל ֲאׁשֶ ַזְרִעי ְוֶאת ּכָ
ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ילִ  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ . ּכְ

נּו ַיַחד  ּלָ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ּכֻ ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל ּכֵ   ְוַיֲעֹקב ּבַ
ֵלָמה ְוֹנאַמר ָאֵמן:   ְבָרָכה ׁשְ   ּבִ

  
דּו ֲעֵלי ֵהא ְיַלּמְ ּתְ ֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ׁשֶ

א ְבָרָכה ֵמֵאת  ָ לֹום. ְוִנׂשּ ֶמֶרת ׁשָ ְלִמׁשְ
ֶכל  ְיהָֹוה ֵענּו ְוִנְמָצא ֵחן ְוׂשֵ   ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם:     טֹוב ּבְ
  

  

ָהַרֲחָמן 

רֹום  ּמָ ּבַ



 ברך
 

 

קט

  האורחים מברכים למארח:
 

עֹוָלם  ִית ּבָ ַעל ַהּבַ ּלֹא ֵיבֹוׁש ּבַ א ְוִיְצַלח ָרצֹון ׁשֶ ֵלם ָלעֹוָלם ַהּבָ ַהזֶּה ְולֹא ִיּכָ
ָכל ְנָכָסיו ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו מּוְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר ְוַאל  ְמֹאד ּבְ
ק לֹא ְלָפָניו ְולֹא  ה ָיֵדינּו ְוַאל ִיְזָדּקֵ ַמֲעׂשֵ ה ָיָדיו ְולֹא ּבְ ַמֲעׂשֵ ָטן לֹא ּבְ לֹוט ׂשָ   ִיׁשְ

ה ְוַעד עֹוָלם:ְלָפֵנינּו שׁ      ּום ְדַבר ִהְרהּור ֵחְטא ַוֲעֵביָרה ְוָעֹון ַמַעּתָ

  
  אומרים: שבתב

י ָהעֹוָלִמים: ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ   ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ׁשֶ

  
ּלֹו טֹוב ּכֻ ְליֹום , הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ׁשֶ

ּלֹו ָארוֹ  ּכֻ ִבי ְליֹום ,ךְ ׁשֶ יִקים יֹוׁשְ ּדִ ּצַ  םׁשֶ
יֶהם ְוֶנֱהִני ָראׁשֵ ִכיָנה  םְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ ְ יו ַהׁשּ   ִמזִּ

ֶהם     :ִויִהי ֶחְלֵקנּו ִעּמָ
  

י ָהעֹוָלם  יַח ּוְלַחּיֵ ׁשִ נּו ִלימֹות ַהּמָ הּוא ְיַזּכֵ
א: ה ֶחֶסד  ַהּבָ ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֹׂשֶ
יחֹו ְלָדוִ  לֹום  ד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם:ִלְמׁשִ ה ׁשָ עֹׂשֶ

ל  לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ   ּבִ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:     ִיׂשְ

  
י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו:  ְיהָֹוהֶאת  יו ּכִ ְקדֹוׁשָ

י  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודֹוְרׁשֵ לֹא  ְיהָֹוהּכְ
י ְלעֹוָלם  ְיהָֹוהֹוב: הֹודּו לַ ַיְחְסרּו ָכל ט י טֹוב ּכִ ּכִ

ְיִהי 

 ָהַרֲחָמן

ָהַרֲחָמן 

ְיראּו 
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 קי

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון:  ּבִ ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ
ר ִיְבַטח בַּ  ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ  ְיהָֹוהְוָהָיה  ְיהָֹוהּבָ

יק  י ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ ִמְבַטחֹו: ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנּתִ
ן  ְיהָֹוהׁש ָלֶחם: ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבקֶּ    עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

לֹום: ְיהָֹוה   ָ   ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבׁשּ
  
  

ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
ִיחוּ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ו"ק) ּבְ ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים י"ק ּבְ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ָדא ׁשְ

מֹו  ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ע ּכֹוסֹות ַלֲעׂשֹות ּבָ י ֵמַאְרּבַ ִליׁשִ   ִמְצַות ּכֹוס ׁשְ
ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו וּ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ְוִיְתַעּלֶ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  ַמֲעׂשֵ

 
 

  
 

ה  רּוְך ַאּתָ   ,ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְיהָֹוהּבָ
ִרי ַהָגֶפן   :ּבֹוֵרא ּפְ

  
  ושותים כוס שלישי בהסיבה לצד שמאל:

  
  :ואומרים, הדלת ופותחים, מבהנביא אליהו של וכוסו, רביעי כוס מוזגים

  

ר לֹא ְיָדעּוָך  ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ
ְמָך לֹא  ׁשִ ר ּבְ ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאׁשֶ

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

 לא באנו בזה לקבוע מסמרות, ועל כל שינוי לזמן הגאולה יש לשאול חכם. .מב

פ ְך וֹ ׁשְ



 הלל
 

 

 קיא

י ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו  ָקָראּו. ּכִ
ָך  ָפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאּפְ מּו. ׁשְ ֵהׁשַ

ְרדֹף יֵגם. ּתִ ַחת  ַיׂשִ ִמיֵדם ִמּתַ ַאף ְוַתׁשְ   ּבְ
ֵמי      ְיהָֹוה:ׁשְ

  
  ַהֵלל

  

  קוראים את ההלל:

 
ו"ה  ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ

ָראֵ אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י י"ק ּבְ ן ֶאת ּפִ ל. ֲהֵריִני ְמַזּמֵ
דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְר  ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ ל ַלֲעׂשֹות ּבָ ְקִריַאת ַהַהּלֵ ַח ֶאת ּבֹוְרִאי ּבִ ּבֵ ל ּוְלׁשַ ִאי ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ

ה ָיֵדינּו ּכוֹ  ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ ה ָיֵדינּו ִיְתּבָ   ְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
  ּכֹוְנֵנהּו:  

 

בֹוד לֹא ָלנוּ ְיהָֹוה ָלנּו  ן ּכָ ְמָך ּתֵ י ְלׁשִ ַעל  ּכִ
ךָ  ךָ  ַחְסּדְ ה יֹאְמרּו : ַעל ֲאִמּתֶ ה יֹאְמרּו ָלּמָ ָלּמָ

ָמִים ּכֹל  ָ ַהּגֹוִים ַאֵיה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם: ֵואלֵֹהינּו ַבׁשּ
ה: ֲעצַ  ר ָחֵפץ ָעׂשָ ה ְיֵדי ֲאׁשֶ ֶסף ְוָזָהב ַמֲעׂשֵ יֶהם ּכֶ ּבֵ

רּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו:  ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדּבֵ ָאָדם: ּפֶ
ָמעּו ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון:  ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיׁשְ

כּו לֹא ֶיְהּגּו  ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהּלֵ

לֹא 
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קיב

מֹוֶהם ִיהְ  ְגרֹוָנם: ּכְ יֶהםּבִ ר ּבֵֹטַח  יּו עֹׂשֵ ּכֹל ֲאׁשֶ
ַטח בַּ  ָרֵאל ּבְ ֶהם: ִיׂשְ ם הּוא:  ְיהָֹוהּבָ ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ

ְטחּו בַּ  ית ַאֲהרֹן ּבִ ם הּוא: ִיְרֵאי ְיהָֹוהּבֵ    ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ
ְטחּו בַּ  ְיהָֹוה   ם הּוא: ְיהָֹוהּבִ   ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ

  
ָרֵאל ְיָבֵרְך  ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ְיָבֵרךְ  ית ִיׂשְ ֶאת ּבֵ

ית ַאֲהרֹן: ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ים  ְיהָֹוה ֶאת ּבֵ ַטּנִ ַהּקְ
דִֹלים: יֵֹסף  ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם ְוַעל  ְיהָֹוהִעם ַהּגְ

ם לַ  רּוִכים ַאּתֶ ֵניֶכם: ּבְ ַמִים ָוָאֶרץ:  ְיהָֹוהּבְ ה ׁשָ עֹׂשֵ
ַמִים לַ  ַמִים ׁשָ ָ ְבֵני ָאָדם: לֹא ְוָהָאֶרץ ָנַתן לִ  ְיהָֹוהַהׁשּ

ִתים ְיַהְללּו ָיהּ  ל יֹוְרֵדי דּוָמה: ַוֲאַנְחנּו  ַהּמֵ   ְולֹא ּכָ
ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה:     ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ

  
ַמע  י ִיׁשְ י  ְיהָֹוהּכִ ֲחנּוָני: ּכִ ֶאת קֹוִלי ּתַ

ה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא: ֲאָפפּוִני  ִהּטָ
אֹול ְמָצאּוִני ֶותֶחְבֵלי מָ  ָצָרה ְוָיגֹון  ּוְמָצֵרי ׁשְ

ם  ה ְיהָֹוהֶאְמָצא: ּוְבׁשֵ ָטה  ְיהָֹוה ֶאְקָרא ָאּנָ ַמּלְ
י: ַחּנּון  יק ְיהָֹוהַנְפׁשִ ֵואלֵֹהינּו ְמַרֵחם: ׁשֵֹמר  ְוַצּדִ

ָתאִים  י  ְיהָֹוהּפְ יַע: ׁשּוִבי ַנְפׁשִ ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ ּדַ
י  ִלְמנּוָחְיִכי י  הָֹוהיְ ּכִ ְצּתָ ַנְפׁשִ י ִחּלַ ַמל ָעָלְיִכי: ּכִ ּגָ

 ְיהָֹוה

י  ָאַהְבּתִ



 הלל
 

 

 קיג

ֶות ְמָעה ִמּמָ ִחי:  ֶאת ֵעיִני ִמן ּדִ ֶאת ַרְגִלי ִמּדֶ
י  ְיהָֹוהֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני  י ּכִ ים: ֶהֱאַמְנּתִ ַאְרצֹות ַהַחּיִ ּבְ

ר י ְבָחְפִזי ֲאַדּבֵ ל  ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: ֲאִני ָאַמְרּתִ   ּכָ
  ָהָאָדם ּכֵֹזב:  

  
יב לַ  ְגמּולֹוִהי ָעָלי: ּכֹוס  ְיהָֹוהָאׁשִ ל ּתַ ּכָ

א ָ ם  ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ ֶאְקָרא: ְנָדַרי  ְיהָֹוהּוְבׁשֵ
ֵלם ְיהָֹוהלַ  ֵעיֵני ֲאׁשַ א ְלָכל ַעּמֹו: ָיָקר ּבְ ה ּנָ  ֶנְגּדָ

ה ְיהָֹוה  ְוָתה ַלֲחִסיָדיו: ָאּנָ ךָ  ְיהָֹוהַהּמָ י ֲאִני ַעְבּדֶ  ּכִ
ָך בֶּ  ח ֲאִני ַעְבּדְ ְחּתָ ְלמֹוֵסָרי: ְלָך ֶאְזּבַ ּתַ ן ֲאָמֶתָך ּפִ

ם   ְיהָֹוהֶאְקָרא: ְנָדַרי לַ  ְיהָֹוהֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבׁשֵ
ם ּלֵ ַחְצרֹות ֲאׁשַ א ְלָכל ַעּמֹו: ּבְ ה ּנָ ּדָ ית  ֶנּגְ    ְיהָֹוהּבֵ

ָלִים   תֹוֵכִכי ְירּוׁשָ   ַהְללּוָיּה: ּבְ
  

ל ּגֹוִים ְיהָֹוהֶאת ַהְללּו  ח ּכָ ּבְ יםׁשַ ל ָהֻאּמִ י : ּוהּו ּכָ   ּכִ
  ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: ְיהָֹוהָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת   
  

י טֹוב ְיהָֹוההֹודּו לַ  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:      ּכִ   ּכִ
ָרֵאל י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:         יֹאַמר ָנא ִיׂשְ   ּכִ

ית ַאֲהרֹן י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     יֹאְמרּו ָנא ּבֵ   ּכִ

ה מָ 
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י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:ְיהָֹוה      יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי   ּכִ
  

ַצר ָקָראִתי ָיהּ  ְרַחב ָיּה:  ַהּמֵ ּמֶ ִלי  ְיהָֹוהָעָנִני ּבַ
ה ִלי ָאָדם:  עֹוְזָרי  ְיהָֹוהלֹא ִאיָרא ַמה ַיֲעׂשֶ ִלי ּבְ

טַֹח  ְיהָֹוהַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי: טֹוב ַלֲחסֹות בַּ  ִמּבְ
ָאָדם:  ל ְיהָֹוה טֹוב ַלֲחסֹות בַּ ּבָ ְנִדיִבים: ּכָ טַֹח ּבִ ִמּבְ

ם  ּגֹוִים ְסָבבּוִני ׁשֵ י ֲאִמיַלם: ַסּבּוִני ַגם  ְיהָֹוהּבְ ּכִ
ם ְסָבבּוִני ׁשֵ י ֲאִמיַלם: ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים  ְיהָֹוה ּבְ ּכִ

ֵאׁש קֹוִצים ם  ּדֲֹעכּו ּכְ ׁשֵ חֹה  ְיהָֹוהּבְ י ֲאִמיַלם: ּדָ ּכִ
י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי  ְיהָֹוהִלְנּפֹל וַ ְדִחיַתִני  ֲעָזָרִני: ָעזִּ

יִקים  ָאֳהֵלי ַצּדִ ה ִויׁשּוָעה ּבְ ִלי ִליׁשּוָעה: קֹול ִרּנָ
ה ָחִיל: ְיִמין  ְיהָֹוהְיִמין   רֹוֵמָמה ְיִמין ְיהָֹוהעֹׂשָ
ר  ְיהָֹוה י ֶאְחֶיה ַוֲאַסּפֵ ה ָחִיל: לֹא ָאמּות ּכִ עֹׂשָ

י ָיּה: ַיסּ  י ָיהּ ַמֲעׂשֵ ַרּנִ ֶות לֹא ְנָתָנִני:  ֹור ִיּסְ ְוַלּמָ
ֲעֵרי ֶצֶדק ְתחּו ִלי ׁשַ ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה: ֶזה  ּפִ

ַער לַ  ַ י ֲעִניָתִני ְיהָֹוהַהׁשּ יִקים ָיֹבאּו בֹו: אֹוְדָך ּכִ  ַצּדִ
ִהי ִלי ִליׁשּוָעה י ֲעִניָתִני: ַוּתְ ִהי ִלי  אֹוְדָך ּכִ ַוּתְ

הֶאֶבן ָמֲאס :ִליׁשּוָעה ּנָ  :ּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ
ה ּנָ ֵמֵאת  :ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ

ֵעיֵנינוּ  ְיהָֹוה ֵמֵאת  :ָהְיָתה זֹאת ִהיא ִנְפָלאת ּבְ

ִמן 



 הלל
 

 

 קטו

ֵעיֵנינוּ  ְיהָֹוה ֶזה ַהּיֹום  :ָהְיָתה זֹאת ִהיא ִנְפָלאת ּבְ
ה  ְמָחה בוֹ  ְיהָֹוהָעׂשָ ה  ֶזה :ָנִגיָלה ְוִנׂשְ   ַהּיֹום ָעׂשָ

ְמָחה בוֹ  ְיהָֹוה     :ָנִגיָלה ְוִנׂשְ
  

א  א: ְיהָֹוהָאּנָ יָעה ּנָ   הֹוׁשִ
א  א: ְיהָֹוהָאּנָ יָעה ּנָ   הֹוׁשִ
א  א: ְיהָֹוהָאּנָ   ַהְצִליָחה ּנָ
א  א: ְיהָֹוהָאּנָ   ַהְצִליָחה ּנָ

  
ם  ׁשֵ א ּבְ ית  ְיהָֹוהַהּבָ ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ  ְיהָֹוה:ּבֵ

רּוְך  ם ּבָ ׁשֵ א ּבְ ית  ְיהָֹוהַהּבָ ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ ּבֵ
ֲעבֹוִתים ַעד  ְיהָֹוהֵאל ְיהָֹוה:  ֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ּבַ ַוּיָ

חַ  ְזּבֵ ֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג  ְיהָֹוהֵאל : ַקְרנֹות ַהּמִ ַוּיָ
חַ  ְזּבֵ ֲעבֹוִתים ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ ה ְואֹוֶדּךָ : ּבַ ֵאִלי ַאּתָ

ה ְואֹוֶדּךָ ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמךָּ : ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמךָּ  : ֵאִלי ַאּתָ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ  ְיהָֹוההֹודּו לַ  י טֹוב ּכִ   הֹודּו  :ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ  ְיהָֹוהלַ    י טֹוב ּכִ   :ּכִ
  

י טֹוב ְיהָֹוההֹודּו לַ  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:             ּכִ   ּכִ
  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:כִּ             הֹודּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים

רּוְך  ּבָ
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י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:            הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים   ּכִ
דֹלֹות ְלַבּדוֹ  ה ִנְפָלאֹות ּגְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    ְלעֹׂשֵ   ּכִ

ְתבּוָנה ַמִים ּבִ ָ ה ַהׁשּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:         ְלעֹׂשֵ   ּכִ
ִים   י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:כִּ           ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ

דִֹלים ה אֹוִרים ּגְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:             ְלעֹׂשֵ   ּכִ
ּיֹום ֶלת ּבַ ֶמׁש ְלֶמְמׁשֶ ֶ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:     ֶאת ַהׁשּ   ּכִ

ְיָלה ּלָ לֹות ּבַ ֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמׁשְ   ֶאת ַהּיָ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:   ּכִ

ְבכֹורֵ  ה ִמְצַרִים ּבִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:       יֶהםְלַמּכֵ   ּכִ
ָרֵאל ִמּתֹוָכם י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:           ַוּיֹוֵצא ִיׂשְ   ּכִ

ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:       ּבְ   ּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:            ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים    ּכִ

ָרֵאל בְּ  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:         תֹוכוֹ ְוֶהֱעִביר ִיׂשְ   ּכִ
ְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:    ְוִנֵער ּפַ   ּכִ

ר  ְדּבָ ּמִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:           ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ּבַ   ּכִ
דִֹלים ה ְמָלִכים ּגְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:             ְלַמּכֵ   ּכִ

ֲהרֹג ְמָלִכים אַ  יִריםַוּיַ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:           ּדִ   ּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:             ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי   ּכִ

ן ׁשָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:               ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ   ּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:              ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה   ּכִ
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ָרֵאל עַ  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:           ְבּדֹו ַנֲחָלה ְלִיׂשְ   ּכִ
ְפֵלנּו ָזַכר ָלנוּ  ׁשִ ּבְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:              ׁשֶ   ּכִ

ֵרינוּ  ְפְרֵקנּו ִמּצָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:                ַוּיִ   ּכִ
ר ׂשָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:            נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ   ּכִ

מָ  ָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:              ִים הֹודּו ְלֵאל ַהׁשּ   ּכִ
  

ְמָך  ָבֵרְך ֶאת ׁשִ ל ַחי ּתְ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוהּכָ
ָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך  ר ּתְ ׂשָ ל ּבָ ְורּוַח ּכָ

ִמיד נּו ּתָ ה ֵאל.  ַמְלּכֵ ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאּתָ
ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל  יַע ּפֹוֶדה ּוִמּבַ ּומֹוׁשִ

ָכל ֵעת ָצָרה  יל ּוְמַפְרֵנס ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם ּבְ ּוַמּצִ
ה א ָאּתָ . ְוצּוָקה ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך עֹוֵזר ְוסֹוֵמְך ֶאּלָ

ִריֹות  ל ּבְ ֱאלֵֹהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים. ֱאלֹוּהַ ּכָ
רֹוב)  ָכל (ּבְ ל ּבְ ֻהּלָ ל ּתֹוָלדֹות ַהּמְ ֲאדֹון ּכָ

חֹותַהתִּ  ּבָ ֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו  ׁשְ ַנֵהג עֹוָלמֹו ּבְ ַהּמְ
ַרֲחִמים ן  ְיהָֹוהוַ . ּבְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ֵער ִהּנֵ

ִמים. ִקיץ ִנְרּדָ ִנים ְוַהּמֵ יַח  ַהְמעֹוֵרר ְיׁשֵ ׂשִ ְוַהּמֵ
יר ֲאסּוִרים ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים ְוַהזֹּוֵקף  ִאְלִמים ּתִ ְוַהּמַ
פּוִפים ַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמיםוְ  ,ּכְ ָך ֲאַנְחנּו  .ַהּמְ ּוְלָך ְלַבּדְ
ם. מֹוִדים ּיָ יָרה ּכַ ה  ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ

ַמת  ִנׁשְ
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ֶמְרֲחֵבי ָרִקיעַ  ַבח ּכְ ְפתֹוֵתינּו ׁשֶ יו ְוׂשִ ּלָ ֲהמֹון ּגַ  ּכַ
ֵרַח ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות  ֶמׁש ְוַכּיָ ֶ ׁשּ ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ּכַ

לֹות. ֵאין ֲאַנְחנּו כְּ  ַאּיָ ָמִים ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ּכָ ֵרי ׁשָ ִנׁשְ
יִקים ְלהֹודֹות ְלָך  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ְיהָֹוה ַמְסּפִ

נּו ַעל ַאַחת  ְמָך ַמְלּכֵ ֲאבֹוֵתינּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ׁשִ
ָעִמים  י ְרָבבֹות ּפְ ֵמָאֶלף ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ

י יָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ַהּטֹובֹות ִנּסִ ָעׂשִ ם ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ
נוּ  נּו . ְוִעּמָ ַאְלּתָ ְצַרִים ּגְ ָפִנים ִמּמִ ֱאלֵֹהינּו.  ְיהָֹוהִמּלְ

ָבע  נּו. ּוְבׂשָ ָרָעב ַזְנּתָ ִדיָתנּו. ּבְ ית ֲעָבִדים ּפְ ּוִמּבֵ
נּו.  ְטּתָ ֶבר ִמּלַ נּו. ּוִמּדֶ ְלּתָ נּו. ֵמֶחֶרב ִהּצַ ְלּתָ ְלּכַ ּכִ

יָתנוּ  ּוֵמֳחָלִים ּלִ ים ְוֶנֱאָמִנים ּדִ ה . ָרִעים ְוַרּבִ ַעד ֵהּנָ
ֱאלֵֹהינּו.  ְיהָֹוהֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך 

נּו  ׁשֵ ּטְ ן ֵאָבִרים  ְיהָֹוהְוַאל ּתִ ֱאלֵֹהינּו ָלֶנַצח: ַעל ּכֵ
ינוּ  ַאּפֵ ַפְחּתָ ּבְ ּנָ ָמה ׁשֶ נּו ְורּוַח ּוְנׁשָ ְגּתָ ּבָ ּלַ ּפִ  ׁשֶ

ִפינּו. ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו  ְמּתָ ּבְ ר ׂשַ ְוָלׁשֹון ֲאׁשֶ
חּו ִויָפֲארּו ִויׁשֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו  ּבְ ִויׁשַ

ִמיד נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ׁשִ י ָכל . ְוַיְקּדִ ּכִ
ַבע. ְוָכל ַעִין לְ  ָ ה ְלָך יֹוֶדה. ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִתׁשּ ָך ּפֶ

ֶרְך ְלָך ִתְכַרע. ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך  ה. ְוָכל ּבֶ ַצּפֶ ּתְ
ָבבֹות ִייָראּוָך. ְוָכל ֶקֶרב  ֲחֶוה. ְוָכל ַהּלְ ּתַ ִתׁשְ
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ל  תּוב ּכָ ּכָ ָבר ׁשֶ ּדָ ֶמָך. ּכַ רּו ִלׁשְ ּוְכָליֹות ְיַזּמְ
יל ָעִני  .ִמי ָכמֹוךָ  ְיהָֹוהַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה  ַמּצִ

ּנוּ  ים  ֵמָחָזק ִמּמֶ ְוַעת ֲעִנּיִ ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו. ׁשַ
יַע: ִמי  יב ְותֹוׁשִ ְקׁשִ ל ּתַ ַמע. ַצֲעַקת ַהּדַ ה ִתׁשְ ַאּתָ
ְך ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך. ָהֵאל  ֶוה ּלָ ְך ּוִמי ִיׁשְ ִיְדֶמה ּלָ
ַמִים  ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון קֹוֵנה ׁשָ דֹול ַהּגִ ַהּגָ

ְלךָ . ָוָאֶרץ ם  ְנַהּלֶ ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ׁשֵ ּבֵ ּוְנׁשַ
י ֶאת  ְרִכי ַנְפׁשִ ָאמּור ְלָדִוד ּבָ ָך ּכָ   ְוָכל  ְיהָֹוהָקְדׁשֶ

ם ָקְדׁשֹו:     ְקָרַבי ֶאת ׁשֵ
  

ֶמָך. ָהֵאל  ְכבֹוד ׁשְ דֹול ּבִ ָך. ַהּגָ ַתֲעֻצמֹות ֻעזֶּ   ּבְ
נֹוְראֹוֶתיָך:   ּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא ּבְ   ַהּגִ

  
ֶלְך הַ  א:ּמֶ ָ א ָרם ְוִנׂשּ ּסֵ ב ַעל ּכִ   ַהּיֹוׁשֵ

  
נּו  מֹו. ְוָכתּוב ַרּנְ ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ׁשְ

יִקים בַּ  ִפי  ְיהָֹוהַצּדִ ה. ּבְ ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ ַלְיׁשָ
רֵ  ְתּבָ יִקים ּתִ ְפֵתי ַצּדִ ְתרֹוָמם. ּוְבׂשִ ִרים ּתִ ְך. ְיׁשָ

שׁ  ְתַקּדָ ים ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ּתִ   . ּוְבֶקֶרב ְקדֹוׁשִ
ל:   ְתַהּלָ   ּתִ

ׁשֹוֵכן 
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ה  ִרּנָ ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ִרְבבֹות ַעּמְ
ָכל ּדֹור ָודֹור.  נּו ּבְ ְמָך ַמְלּכֵ ֵאר ׁשִ ִיְתּפָ

ל ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך  ן חֹוַבת ּכָ ּכֵ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוהׁשֶ
בֵּ  ל ְלׁשַ ַח ְלָפֵאר ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹודֹות ְלַהּלֵ

ל  ס ַעל ּכָ ה ּוְלַקּלֵ ַח ְלָבֵרְך ְלַעּלֵ ר ּוְלַנּצֵ ְלרֹוֵמם ְלַהּדֵ
ָך  י ַעְבּדְ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ חֹות ּדָ ּבְ ירֹות ְוִתׁשְ ְבֵרי ׁשִ   ּדִ

יֶחָך:     ְמׁשִ
  

ֶלְך  נּו ָהֵאל ַהּמֶ ְמָך ָלַעד ַמְלּכֵ ח ׁשִ ּבַ ּתַ ִיׁשְ
ַמִים ָ ׁשּ דֹוׁש ּבַ דֹול ְוַהּקָ י ְלָך  ַהּגָ ּוָבָאֶרץ. ּכִ

ָבָחה  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ ְיהָֹוה ָנֶאה  יר ּוׁשְ ׁשִ
ָלה ל ְוִזְמָרה עֹוז ּוֶמְמׁשָ ה ּוְגבּוָרה  ַהּלֵ ֻדּלָ ֶנַצח ּגְ

ה ּוַמְלכּות ָ ה ְוִתְפֶאֶרת ְקֻדׁשּ ִהּלָ ָרכֹות . ּתְ ּבְ
דֹוׁש. ּוֵמעֹולָ  דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ   ם ְוַעד ְוהֹוָדאֹות ְלׁשִ

ה ֵאל:     עֹוָלם ַאּתָ
  

יָך ַוֲחִסיֶדיָך  ְיהָֹוה ל ַמֲעׂשֶ ֱאלֵֹהינּו ַעל ּכָ
ית  ָך ּבֵ י ְרצֹוֶנָך ְוָכל ַעּמְ יִקים עֹוׂשֵ ַצּדִ

ָרֵאל חּו ִויָפֲארּו ָלם כֻּ  ִיׂשְ ּבְ ה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויׁשַ ִרּנָ ּבְ
יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִויׁשֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְויַ  ְקּדִ

ּוְבַמְקֲהלֹות 

ּוְבֵכן 

ְיַהְללּוָך 
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י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ִמיד. ּכִ נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ ְמָך  ׁשִ ּוְלׁשִ
רּוְך  ה ֵאל: ּבָ י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ ר ּכִ ֶאה ְלַזּמֵ   ּנָ

ה    חֹות: ְיהָֹוהַאּתָ ּבָ ׁשְ ּתִ ל ּבַ   ֶמֶלְך ְמֻהּלָ
  

ִכינְ  ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"ה ְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ּתֵ
ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיים אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ו"ק) ּבְ י"ק ּבְ

זֶ  ע ּכֹוסֹות ַלֲעׂשֹות ּבָ מֹו ִמְצַות ּכֹוס ְרִביִעי ֵמַאְרּבַ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ   ה ַנַחת רּוַח ּגָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ    ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ה. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  :ְוִיְתַעּלֶ

  
ה  רּוְך ַאּתָ   ,ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְיהָֹוהּבָ

  :ִרי ַהָגֶפןּבֹוֵרא פְּ 
  

  לצד שמאל: ושותים כוס רביעי בהסיבה

  
ה  ֶפן  ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל ְיהָֹוהַאּתָ ַהּגֶ

ֶפן ִרי ַהּגֶ ֶדה ְוַעל  ְוַעל ּפְ ָ נּוַבת ַהׂשּ ְוַעל ּתְ
ָרִציָת ְוִהְנַחְלּתָ  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ ֶאֶרץ ֶחְמּדָ

ְר  ּבֹוַע ִמּטּוָבּה, ַרֵחם ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאֹכל ִמּפִ ָיּה ְוִלׂשְ
ַלִים  ְיהָֹוהָנא  ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיׂשְ

ֶחָך ְוַעל  בֹוֶדָך ְוַעל ִמְזּבְ ן ּכְ ּכַ ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ
ְמֵהָרה  ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֵהיָכֶלָך, ּוְבֵנה ְירּוׁשָ

ָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלת ִבְנָיָנּה ְוֹנאַכל ּבְ ֵחנּו ּבְ ּמְ ֹוָכּה ְוׂשַ
ה  ָ ְקֻדׁשּ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ּבִ ּבַ ּה ְוִנׂשְ ְרּיָ ִמּפִ

רּוְך  ּבָ
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ת ַהזֶּה :בשבת(: ּוְבָטֳהָרה ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ְמֵחנּו . )ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ּבְ ְוׂשַ
יֹום ַחג  ה . ַהזֶּה ַהַמצֹותּבְ י ַאּתָ טֹוב  ְיהָֹוהּכִ

ִרי ַהגָּ  ִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעלּומֵ     .ֶפןּפְ
ה    רּוְך ַאּתָ ִרי ַגְפָנּה: ְיהָֹוהּבָ   ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ּפְ

  
  

  ִנְרָצה
  

  לפני ה': הוא מרוצה הזה כסדר עשה כאשר
  

  :מגויתפלל לפני השי"ת
  

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ּו ּוַמֲעׂשֵ

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

  כן איתא בסידור האריז"ל מרבי שבתי מראשקוב זיע"א. . מג

אמר הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זיע"א, דהנה בסידור האריז"ל כתב שיאמר כאן 'ויהי 
וקשה הלא עכשיו הוא סוף הסדר, ומדוע אומרים כאן 'ויהי נועם' השייך ללפני נועם'. 

המצוה. וענה, דבלילה זה אנו עושים כמה מצוות דאורייתא ודרבנן, ואחר העשיה 
כשיחשוב האדם איך עשה את המצוות, ואיך היה יכול לעשותם ביתר קדושה וטהרה, 

ה. וכשאדם נותן זאת אל ליבו, מתמרמר בליבו למה לא עשה אותם ביתר קדושה וטהר
נחשב לו כאילו עשאם ביתר קדושה וטהרה, כאשר עם לבבו כעת. על כן בסוף הסדר 
כתב בסידור האריז"ל לומר 'ויהי נועם'. כי עתה נחשב לו שעשה את כל מצוות ליל 

  הסדר ביתר קדושה וטהרה.



 נרצה
 

 

קכג

ִהְלָכתוֹ  ַסח ּכְ טֹו  ,ִסּדּור ּפֶ ּפָ ָכל ִמׁשְ ּכְ
תוֹ  ר אֹותוֹ  ,ְוֻחּקָ ר ָזִכינּו ְלַסּדֵ ֲאׁשֶ ן  ,ּכַ ּכֵ

ה ַלֲעשֹֹותוֹ  ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה קֹוֵמם  :ִנְזּכֶ
ה ,ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה ָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכּנָ    ,ּבְ

ה:   ִרּנָ דּוִים ְלִצּיֹון ּבְ   ּפְ
  

ָלִים: ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ    מדְלׁשָ
  
  
  

ְיָלה ֲחִצי ַהּלַ   :ּוְבֵכן ַוְיִהי ּבַ
מֹוֶרת  ראׁש ַאׁשְ ְיָלה. ּבְ ּלַ ים ִהְפֵלאָת ּבַ ָאז רֹוב ִנּסִ

ְיָלה. ֶנֱחַלק לוֹ  ֶזה ַהּלַ ְחּתֹו ּכְ   ַלְיָלה.  ֵגר ֶצֶדק ִנּצַ
ְיָלה ֲחִצי ַהּלַ   :ַוְיִהי ּבַ

  
ְיָלה. ִהְפַחְדּתָ ֲאַרִמי  ֲחלֹום ַהּלַ ָרר ּבַ ְנּתָ ֶמֶלְך ּגְ ּדַ

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

יר ושבח על בפשטות בזמן שבית המקדש על מכונו בנוי ומשוכלל, אומרים כאן ש. מד
  הגאולה השלימה ובנין בית המקדש.

ֲחַסל 
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ָרֵאל ְלַמְלָאְך ַויּוַכל לֹו  ר ִיׂשְ ׂשַ ֶאֶמׁש ַלְיָלה. ַוּיָ ּבְ
ְיָלה                          ַלְיָלה. ֲחִצי ַהּלַ   : ַוְיִהי ּבַ

  
כֹוֵרי ַפְתר ְיָלה. ֵחיָלם וֹ ֶזַרע ּבְ ֲחִצי ַהּלַ ס ָמַחְצּתָ ּבַ

ת  ְיָלה. ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֹׁשֶ ּלַ קּוָמם ּבַ לֹא ָמְצאּו ּבְ
כֹוְכֵבי ַלְיָלה. ְיָלה          ִסִליָת ּבְ ֲחִצי ַהּלַ   : ַוְיִהי ּבַ

  
ְיָלה.  ּלַ ּתָ ְפָגָריו ּבַ ָיַעץ ְמַחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי. הֹוַבׁשְ

ל ּוַמָצבוֹ  ַרע ּבֵ ִאיׁשֹון ַלְיָלה. ְלִאיׁש ֲחמּודֹות  ּכָ ּבְ
ְיָלה          ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה. ֲחִצי ַהּלַ   : ַוְיִהי ּבַ

  
ְיָלה. ּלַ ְכֵלי ֹקֶדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ּבַ ר ּבִ ּכֵ ּתַ ע  ִמׁשְ נֹוׁשַ

ְנָאה ָנַטר  ֲעתּוֵתי ַלְיָלה. ׂשִ ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפוֵתר ּבִ
ְיָלה.ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים  ּלַ ְיָלה    ּבַ ֲחִצי ַהּלַ   : ַוְיִהי ּבַ

  
ַנת ַלְיָלה. ּפּוָרה  ֶנֶדד ׁשְ עֹוַרְרּתָ ִנְצֲחָך ָעָליו ּבְ

ח ְך ְלׁשוֹ ִתְדרוֹ  ׁשֹוֵמר ְוׂשָ ַלְיָלה. ָצַרח ּכַ ֵמר ַמה ּמִ
ְיָלה          ָאָתא ּבֶֹקר ְוַגם ַלְיָלה. ֲחִצי ַהּלַ   : ַוְיִהי ּבַ

  
ר הוּ  ַדע ם ְולֹא ַלְיָלה. ָרם הוֹ א לֹא יוֹ ָקֵרב יֹום ֲאׁשֶ
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י ְלָך ַהיוֹ  ְיָלה. ׁשוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ּכִ ם ַאף ְלָך ַהּלַ
ת  ּכַ אֹור יֹום ֶחׁשְ ִאיר ּכְ ְיָלה. ּתָ ל ַהיֹום ְוָכל ַהּלַ ּכָ

ְיָלה                         ַלְיָלה.  ֲחִצי ַהּלַ   :ַוְיִהי ּבַ
 
 
 

ם ֶזַבח ַסח ּוְבֵכן ַוֲאַמְרּתֶ   :ּפֶ
ל  רֹאׁש ּכָ ַסח. ּבְ ּפֶ בּורֹוֶתיָך ִהְפֵלאָת ּבַ ֹאֶמץ ּגְ

ִליָת ְלֶאְזָרִחי ֲחצוֹ ֲעדוֹ מוֹ  ַסח. ּגִ אָת ּפֶ ֵ ת ֵליל ת ִנׂשּ
ַסח.  ַסח                        ּפֶ ם ֶזַבח ּפֶ   :ַוֲאַמְרּתֶ

  
חֹ  ַפְקּתָ ּכְ ָלָתיו ּדָ ַסח. ִהְסִעיד נוֹ ם ַהיוֹ ּדְ ּפֶ ְצִצים ם ּבַ

ָקר ָרץ ֵזֶכר ְלׁשוֹ ֻעגוֹ  ַסח. ְוֶאל ַהּבָ ּפֶ ר ת ַמּצֹות ּבַ
ַסח. ַסח                   ֵעֶרְך ּפֶ ם ֶזַבח ּפֶ   : ַוֲאַמְרּתֶ

  
ץ לוֹ ִמים ְולוֹ ֲעמּו ְסדוֹ זוֹ  ַסח. ֻחּלַ ּפֶ ֵאׁש ּבַ ט ֲהטּו ּבָ

ַסח. ִטאֵטאתָ  ֵקץ ּפֶ ַאְדַמת  ֵמֶהם ּוַמּצֹות ָאָפה ּבְ
ָעְבְרָך בַּ ף ְונֹ מֹ  ַסח.ף ּבְ ַסח      ּפֶ ם ֶזַבח ּפֶ   :ַוֲאַמְרּתֶ
  

ל אוֹ  ַסח.ָיּה ראׁש ּכָ ּמּור ּפֶ ֵליל ׁשִ  ן ָמַחְצּתָ ּבְ
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י  ַסח. ְלִבְלּתִ ַדם ּפֶ ַסְחּתָ ּבְ כֹור ּפָ ן ּבְ יר, ַעל ּבֵ ּבִ ּכַ
ַסח.  ּפֶ ְפָתַחי ּבַ ִחית ָלבא ּבִ ת ַמׁשְ   ּתֵ

ַסח ם ֶזַבח ּפֶ   : ַוֲאַמְרּתֶ
  
  

ָרה בְּ  ֶרת ֻסּגָ ְמָדה ִמְדָין ְמֻסּגֶ ַסח. ִנׁשְ ִעּתֹוֵתי ּפֶ
עוֹ  ְצִליל ׂשְ ַסח. שׂ ּבִ ַמֵני ּפּול רָ וֹ ֵרי עֶֹמר ּפֶ פּו ִמׁשְ

יַקד ְיקוֹ  ַסח. ְולּוד ּבִ ַסח      ד ּפֶ ם ֶזַבח ּפֶ   :ַוֲאַמְרּתֶ
  

נֹ ד ַהיוֹ עוֹ  ָעה עוֹ ב ַלֲעמוֹ ם ּבְ ס ד ַעד ּגָ ַסח. ּפַ ַנת ּפֶ
פֶּ  ְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול ּבַ ִפית ָערוֹ ַיד ּכָ ְך ַסח. ָצֹפה ַהּצָ

ַסח. ּפֶ ְלָחן ּבַ ֻ ַסח               ַהׁשּ ם ֶזַבח ּפֶ   :ַוֲאַמְרּתֶ
  

ׁש צוֹ  ּלֵ ה ְלׁשַ ָסה ֲהַדּסָ ּנְ ַסח. רֹאׁש ָקָהל ּכִ ּפֶ ם ּבַ
י  ּתֵ ַסח. ׁשְ ּפֶ ים ּבַ ִ ֵעץ ֲחִמׁשּ ע ָמַחְצּתָ ּבְ ית ָרׁשָ ִמּבֵ

ַסח. ּפֶ ית ּבַ ִביא ְלעּוּצִ ה ֶרַגע ּתָ עֹ  ֵאּלֶ ז ָיְדָך ְוָתרּום ּתָ
ַסח. ׁש ַחג ּפֶ ֵליל ִהְתַקּדֵ   ְיִמיְנָך ּכְ

סַ  ם ֶזַבח ּפֶ   ח: ַוֲאַמְרּתֶ
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י לוֹ  י לוֹ  ּכִ   :ָיֶאה ָנֶאה. ּכִ
דּוָדיו יֹאְמרּו לוֹ  ֲהָלָכה. ּגְ חּור ּכַ ְמלּוָכה. ּבָ . ַאִדיר ּבִ

י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה  ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ
מְ  י לוֹ                 ָלָכה.ַהּמַ י לוֹ ָנאֶ  ּכִ   :ָיֶאה ה. ּכִ

  
ֲהָלָכה. ָוִתיָקיו יֹ  ְמלּוָכה. ָהדּור ּכַ גּול ּבִ . אְמרּו לוֹ ּדָ

י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה  ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ
ְמָלָכה.  י לוֹ                ַהּמַ י לוֹ ָנאֶ  ּכִ   : ָיֶאה ה. ּכִ

  
ְמלוּ  אי ּבִ ֲהָלָכהַזּכַ . אְמרּו לוֹ ַטְפְסָריו יֹ  .ָכה. ָחִסין ּכַ

י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה  ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ
ְמָלָכה. י לוֹ                 ַהּמַ י לוֹ ָנאֶ  ּכִ   :ָיֶאה ה. ּכִ

  
ֲהָלָכה יר ּכַ ּבִ ְמלּוָכה. ּכַ    .ואְמרּו לֹ ִלמּוָדיו יֹ  .ָיִחיד ּבִ

י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה  ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ
ְמָלָכה. י לוֹ                 ַהּמַ י לוֹ ָנאֶ  ּכִ   :ָיֶאה ה. ּכִ

  
ְמלּוָכה. נוֹ  ךְ לֶ מֶ  ֲהָלָכהּבִ  .ְסִביָביו יֹאְמרּו לוֹ  .ָרא ּכַ

י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה  ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ
ְמָלָכה. י לוֹ                 ַהּמַ י לוֹ אֶ נָ  ּכִ   :ָיֶאה ה. ּכִ
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ְמלּוָכה. ּפוֹ  יָקיו יֹאְמרּו לוֹ ָעָניו ּבִ ֲהָלָכה. ַצּדִ . ֶדה ּכַ
י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה  ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

ְמָלָכה. י לוֹ                 ַהּמַ י לוֹ ָנאֶ  ּכִ   :ָיֶאה ה. ּכִ
  

ֲהָלָכה ְמלּוָכה. ַרחּום ּכַ דוׁש ּבִ ְנַאָני .ּקָ ו יֹאְמרּו ׁשִ
י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה  .לוֹ  ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

ְמָלָכה. י לוֹ                 ַהּמַ י לוֹ ָנאֶ  ּכִ   :ָיֶאה ה. ּכִ
  

ֲהָלָכה ְמלּוָכה. ּתֹוֵמְך ּכַ ִקיף ּבִ ִמיָמיו יאְמרּו  .ּתַ ּתְ
י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהֹוָ  .לוֹ  ה ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

ְמָלָכה. י לוֹ                 ַהּמַ י לוֹ ָנאֶ  ּכִ   :ָיֶאה ה. ּכִ
  
  

יר הּוא   מהַאּדִ
ָקרֹוב. יתֹו ּבְ ְמֵהָרה, ִיְבֶנה ּבֵ ָיֵמינּו  ּבִ ְמֵהָרה, ּבְ   ּבִ

ָקרֹוב.    יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ָקרֹוב. ֵאל ּבְ   ּבְ
  

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

בפשטות בזמן שבית המקדש על מכונו בנוי ומשוכלל, אומרים כאן שיר ושבח על . מה
  הגאולה השלימה ובנין בית המקדש.
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גּול הּוא ִיְבֶנה דֹול הּוא, ּדָ חּור הּוא, ּגָ יתֹו  ּבָ ּבֵ
ְמֵהָרה, ָקרֹוב. ּבִ ָקרֹוב. ֵאל  ּבְ ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ   ּבִ

ָקרֹוב.    יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ   ּבְ
  

יתֹו  אי הּוא ִיְבֶנה ּבֵ ָהדּור הּוא, ָוִתיק הּוא, ַזּכַ
ְמֵהָרה, ָקרֹוב. ּבִ ָקרֹוב. ֵאל  ּבְ ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ   ּבִ

ֵנה, ֵאל בְּ    ָקרֹוב. ּבְ יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ   ֵנה, ּבְ
  

יתֹו  ָחִסיד הּוא, ָטהֹור הּוא, ָיִחיד הּוא ִיְבֶנה ּבֵ
ְמֵהָרה, ָקרֹוב. ּבִ ָקרֹוב. ֵאל  ּבְ ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ   ּבִ

ָקרֹוב.    יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ   ּבְ
  

יתוֹ  יר הּוא, ָלמּוד הּוא, ֶמֶלְך הּוא ִיְבֶנה ּבֵ ּבִ  ּכַ
ְמֵהָרה, ָקרֹוב. ּבִ ָקרֹוב. ֵאל  ּבְ ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ   ּבִ

ָקרֹוב.    יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ   ּבְ
  

יתֹו  יב הּוא, ִעזּּוז הּוא ִיְבֶנה ּבֵ ּגִ נֹוָרא הּוא, ׂשַ
ְמֵהָרה, ָקרֹוב. ּבִ ָקרֹוב. ֵאל  ּבְ ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ   ּבִ

ֵנה, בְּ    ֵנה, ֵאל ּבְ ָקרֹוב. ּבְ יְתָך ּבְ   ֵנה ּבֵ
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יתֹו  דֹוׁש הּוא ִיְבֶנה ּבֵ ּפֹוֶדה הּוא, ַצִדיק הּוא, ּקָ
ְמֵהָרה, ָקרֹוב. ּבִ ָקרֹוב. ֵאל  ּבְ ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ   ּבִ

ָקרֹוב.    יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ   ּבְ
  

יתֹו  יף הּוא ִיְבֶנה ּבֵ ּקִ י הּוא, ּתַ ּדַ ַרחּום הּוא, ׁשַ
ְמֵהָרה,בְּ  ָקרֹוב. ֵאל  ָקרֹוב. ּבִ ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ   ּבִ

ָקרֹוב.    יְתָך ּבְ ֵנה ּבֵ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ   ּבְ
  
  

  ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע.
ַמים ּוָבָאֶרץ ָ ׁשּ ּבַ   :ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע. ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ

  
ַנִים ִמי יֹוֵדַע.   ׁשְ

ֵני ֻלחֹות ַנִים ֲאִני יֹוֵדַע. ׁשְ ִרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו  ׁשְ   ַהּבְ
ַמים ּוָבָאֶרץ   ָ ׁשּ ּבַ   : ׁשֶ

  
ה ִמי יֹוֵדַע. לׁשָ   ׁשְ

ֵני ֻלחֹות  ה ָאבֹות ׁשְ לׁשָ ה ֲאִני יֹוֵדַע ׁשְ לׁשָ   ׁשְ
ַמים ּוָבָאֶרץ   ָ ׁשּ ּבַ ִרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ   : ַהּבְ
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ע ִמי יֹוֵדַע.   ַאְרּבַ
ע ִאָמהֹות שְׁ  ע ֲאִני יֹוֵדַע. ַאְרּבַ ה ָאבֹות ַאְרּבַ לׁשָ

ַמים  ָ ׁשּ ּבַ ִרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ   ׁשְ
  : ּוָבָאֶרץ  

ה ִמי יֹוֵדַע. ָ ׁשּ   ֲחּמִ
ע  י ּתֹוָרה ַאְרּבַ ה חּוְמׁשֵ ה ֲאִני יֹוֵדַע. ֲחִמׁשָ ָ ׁשּ ֲחּמִ
ִרית ֶאָחד  ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות ׁשְ לׁשָ   ִאָמהֹות ׁשְ

ַמים ּובָ    ָ ׁשּ ּבַ   : ָאֶרץֱאלֵֹהינּו ׁשֶ
  

ה ִמי יֹוֵדַע. ָ ׁשּ   ׁשִ
ה  ָנה ֲחִמׁשָ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ׁשּ ה ֲאִני יֹוֵדַע. ׁשִ ָ ׁשּ ׁשִ
ֵני  ה ָאבֹות ׁשְ לׁשָ ע ִאָמהֹות ׁשְ י ּתֹוָרה ַאְרּבַ   חּוְמׁשֵ

ַמים ּוָבָאֶרץ   ָ ׁשּ ּבַ ִרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ   : ֻלחֹות ַהּבְ
  

ְבָעה ִמי יֹוֵדַע.   ׁשִ
ְבָעה ֲאִני יֹודֵ  ה ִסְדֵרי ׁשִ ָ ׁשּ ָתא ׁשִ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ַע. ׁשִ

ע ִאָמהֹות  י ּתֹוָרה ַאְרּבַ ה חּוְמׁשֵ ָנה ֲחִמׁשָ ִמׁשְ
ִרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו  ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות ׁשְ לׁשָ   ׁשְ

ַמים ּוָבָאֶרץ   ָ ׁשּ ּבַ   : ׁשֶ
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מֹוָנה ִמי יֹוֵדַע.   ׁשְ
מֹוָנה ְיֵמי ִמילָ  מֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע. ׁשְ ְבָעה ְיֵמי ׁשְ ה ׁשִ

י ּתֹוָרה  ה חּוְמׁשֵ ָנה ֲחִמׁשָ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ׁשּ ָתא ׁשִ ּבַ ׁשַ
ִרית  ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות ׁשְ לׁשָ ע ִאָמהֹות ׁשְ   ַאְרּבַ

ַמים ּוָבָאֶרץ   ָ ׁשּ ּבַ   : ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ
  

ָעה ִמי יֹוֵדַע. ׁשְ   ּתִ
ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה ׁשְ ָעה ֲאִני יֹוֵדַע. ּתִ ׁשְ מֹוָנה ְיֵמי  ּתִ ׁשְ

ָנה  ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ׁשּ ָתא ׁשִ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ִמיָלה ׁשִ
ה  לׁשָ ע ִאָמהֹות ׁשְ י ּתֹוָרה ַאְרּבַ ה חּוְמׁשֵ ֲחִמׁשָ
ַמים  ָ ׁשּ ּבַ ִרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ֵני ֻלחֹות ַהּבְ   ָאבֹות ׁשְ

  : ּוָבָאֶרץ  
  

ָרה ִמי יֹוֵדַע.   ֲעׂשָ
ָרה ֲאִני יֹוֵדַע. ֲעשָׂ  ָעה ַיְרֵחי ֲעׂשָ ׁשְ ַרָיא ּתִ ָרה ִדּבְ

ה  ָ ׁשּ ָתא ׁשִ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה ׁשִ ֵלָדה ׁשְ
ע ִאָמהֹות  י ּתֹוָרה ַאְרּבַ ה חּוְמׁשֵ ָנה ֲחִמׁשָ ִסְדֵרי ִמׁשְ
ִרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו  ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות ׁשְ לׁשָ   ׁשְ

ַמים ּוָבָאֶרץ   ָ ׁשּ ּבַ   :ׁשֶ
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  ר ִמי יֹוֵדַע.ַאַחד ָעשָׂ 
ָרה  א ֲעׂשָ ר ּכֹוְכַבּיָ ר ֲאִני יֹוֵדַע. ַאַחד ָעׂשָ ַאַחד ָעׂשָ

ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה ׁשְ ַרָיא ּתִ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה  ִדּבְ ׁשְ
ה  ָנה ֲחִמׁשָ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ׁשּ ָתא ׁשִ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ׁשִ
ֵני  ה ָאבֹות ׁשְ לׁשָ ע ִאָמהֹות ׁשְ י ּתֹוָרה ַאְרּבַ   חּוְמׁשֵ

ַמים ּוָבָאֶרץ   ָ ׁשּ ּבַ ִרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ   : ֻלחֹות ַהּבְ
  

ר ִמי יֹוֵדעַ  ֵנים ָעׂשָ   .ׁשְ
ְבַטָיא ַאַחד  ר ׁשִ ֵנים ָעׂשָ ר ֲאִני יֹוֵדַע. ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ
ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה  ׁשְ ַרָיא ּתִ ָרה ִדּבְ א ֲעׂשָ ר ּכֹוְכַבּיָ ָעׂשָ

ְבָעה ְיֵמי  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה ׁשִ ה ׁשְ ָ ׁשּ ָתא ׁשִ ּבַ ׁשַ
ע ִאָמהֹות  י ּתֹוָרה ַאְרּבַ ה חּוְמׁשֵ ָנה ֲחִמׁשָ ִסְדֵרי ִמׁשְ
ִרית ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו  ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות ׁשְ לׁשָ   ׁשְ

ַמים ּוָבָאֶרץ   ָ ׁשּ ּבַ   : ׁשֶ
  

ה עָ  לׁשָ ר ִמי יֹוֵדַע.ׁשְ   ׂשָ
ָיא שְׁ  ר ִמּדַ ה ָעׂשָ לׁשָ ר ֲאִני יֹוֵדַע. ׁשְ ה ָעׂשָ לׁשָ ֵנים ׁשְ

ַרָיא  ָרה ִדּבְ א ֲעׂשָ ר ּכֹוְכַבּיָ ְבַטָיא ַאַחד ָעׂשָ ר ׁשִ ָעׂשָ
ְבָעה ְיֵמי  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה ׁשִ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה ׁשְ ׁשְ ּתִ

בַּ  י ּתֹוָרה ׁשַ ה חּוְמׁשֵ ָנה ֲחִמׁשָ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ׁשּ ָתא ׁשִ
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ִרית  ֵני ֻלחֹות ַהּבְ ה ָאבֹות ׁשְ לׁשָ ע ִאָמהֹות ׁשְ   ַאְרּבַ
ַמים ּוָבָאֶרץאֶ    ָ ׁשּ ּבַ   : ָחד ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ

  
ְדָיא ְדָיא. ַחד ּגַ   .ַחד ּגַ

ְדָיא. ְדָיא. ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ   ּדְ
  

ְתֵרי  א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא. ּדְ   ְוָאָתא ׁשּוְנָרא ְוַאָ
ְדָיא   ְדָיא. ַחד ּגַ   :זּוֵזי. ַחד ּגַ

  
ְכָלה ְלַגְדָיא. ְוָאָתא ַכְלבָּ  ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא. ּדְ   א ְוָנׁשַ

ְדָיא   ְדָיא. ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ   :ּדְ
  

ְך ְלׁשּוְנָרא.  ָנׁשַ א. ּדְ ה ְלַכְלּבָ ְוָאָתא חּוְטָרא וִהּכָ
ְתֵרי זּוֵזי. ַחד  א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא. ּדְ ַאָ   ּדְ

ְדָיא. ַחד גַּ      :ְדָיאּגַ
  

א.  ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא. ּדְ ְוָאָתא נּוָרא ְוׂשָ
א  ין ַאּבָ ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא. ּדְ ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא. ּדְ ָנׁשַ   ּדְ

ְדָיא   ְדָיא. ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ּגַ   :ּבִ
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ה  ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא. ּדְ ׂשָ ְוָאָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנּוָרא. ּדְ
א. דְּ  ין ְלַכְלּבָ ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא. ּדְ ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא. ּדְ   ָנׁשַ

ְדָיא   ְדָיא. ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד ּגַ א ּבִ   :ַאּבָ
ַרף  ׂשָ ָכָבה ְלנּוָרא. ּדְ ָתה ְלַמָיא. ּדְ ְוָאָתא ּתֹוָרא ְוׁשָ
ְכָלה ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא. ּדְ ָנׁשַ א. ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ  ְלחּוְטָרא. ּדְ

ְתֵרי זּוֵזי.ְלַגְדָיא. דְּ  א ּבִ ין ַאּבָ ְדָיא. ַזּבִ    ַחד ַחד ּגַ
ְדָיא     :ּגַ

  
ָתה ְלַמָיא.  ָ ׁשּ ַחט ְלּתֹוָרא. ּדְ ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט ְוׁשָ
א.  ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא. ּדְ ׂשָ ָכָבה ְלנּוָרא. ּדְ ּדְ
א  ין ַאּבָ ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא. ּדְ ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא. ּדְ ָנׁשַ   ּדְ

ְדָיא ְתֵרי זּוֵזי.בִּ    ְדָיא. ַחד ּגַ   :ַחד ּגַ
  

ַחט ׁשָ ַחט ְלׁשֹוֵחט. ּדְ ֶות ְוׁשָ  ְוָאָתא ַמְלָאְך ַהּמָ
ַרף  ׂשָ ָכָבה ְלנּוָרא. ּדְ ָתה ְלַמָיא. ּדְ ָ ׁשּ ְלּתֹוָרא. ּדְ
ְכָלה  ַאָ ְך ְלׁשּוְנָרא. ּדְ ָנׁשַ א. ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ְלחּוְטָרא. ּדְ

ין ַאבָּ  ַזּבִ ְתֵרי זּוֵזי.ְלַגְדָיא. ּדְ ְדָיא. ַחד  א ּבִ   ַחד ּגַ
ְדָיא     :ּגַ
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ֶות. ַחט ְלַמְלַאְך ַהּמָ רּוְך הּוא ְוׁשָ דוׁש ּבָ  ְוָאָתא ַהּקָ
ָתה ְלַמָיא.  ָ ׁשּ ַחט ְלּתֹוָרא. ּדְ ׁשָ ַחט ְלׁשֹוֵחט. ּדְ ׁשָ ּדְ
א.  ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא. ּדְ ׂשָ ָכָבה ְלנּוָרא. ּדְ ּדְ

ְך ְלׁשּונְ  ָנׁשַ א ּדְ ין ַאּבָ ַזּבִ ְכָלה ְלַגְדָיא. ּדְ ַאָ   ָרא. ּדְ
ְתֵרי זּוֵזי.   ְדָיא ּבִ ְדָיא. ַחד ּגַ   :ַחד ּגַ

  
  

  סים ובנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו יק ולספר בנוב אדם לעסיחי
  נה.יביציאת מצרים עד שתחטפנו ש  
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 קלז

  השירים שיר אומרים יש הסדר לאחר
  

ִר  א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ו"הְלׁשֵ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ׁשֵ יּה ּבִ ִכיְנּתֵ  יְך הּוא ּוׁשְ
ו" קי"אסור לומר בפירוש, אלא יאמר: ( יר ק) ּבְ ָרֵאל. ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ָלׁשִ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ּבְ

יִרים ַלֲעׂשוֹ  ִ יר ַהׁשּ קֹול ָנִעים ׁשִ ה. ִויִהי ּבְ מֹו ְוִיְתַעּלֶ ַרְך ׁשְ דֹול ְליֹוְצִרי ּוּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֶזה ַנַחת רּוַח ּגָ   ת ּבָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:   ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ   ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

 

  יםיִר ׁשִ יר ַה ׁשִ 
  

  פרק א
  
ה:  א ר ִלְׁשJֹמֽ ים ֲאֶׁש� יר ַהִּׁשיִר יהּו  בִׁש� ֹות ִּפ� ִני� ִמְּנִׁשי�4 �ִיָּׁש4ֵ

 ִין:  יV ִמָּיֽ ים 2ֶֹד י�טֹוִב� 4  ג0ִֽ ֶמן ּתּוַר� ים ֶׁש יַח� ְׁשָמֶנ�יV טֹוִב� �ְלֵר
 :Vֹות ֲאֵהֽבּו ן ֲ/ָלמ� V ַ/ל�0ֵ ּוָצה  דְׁשֶמ& יV ָּנר& ִני ַאֲחֶר� ָמְׁשֵכ

 Lֱהִביַא �Vי �יָרה ֹדֶד Q ַנְז0ִ� יָלה ְוִנְׂשְמָחה� ָּב� יו ָנִג� ֶלQ ֲחָדָר1 KBִֶני ַה
 :Vים ֲאֵהֽבּו ִין ֵמיָׁשִר ִם  הִמַּי� ֹות ְירּוָׁשָל& ה ְּבנ ָנאָו� ֽ ה ֲאִני� וְ ְׁשחֹוָר�

ה:  ֹות ְׁשJֹמֽ ר 0ִיִרי/ י 4ֵָד� י  ו0ְָאֳהֵל� ּוִני� ֶׁשֲאִנ� �ַאל�ִּתְרא
ֶרת ׁשֶ  ִני� ְׁשַחְרֹח� �י ָׂשֻמ ֲחרּו�ִב1 י ִנֽ �Bִי ִא ֶמׁש ְּבֵנ* ְתִני ַהָּׁש& ֱּׁשָזַפ

ְרִּתי:  א ָנָטֽ י ֹל� י ֶׁשִּל ים 0ְַרִמ� ה ֶאת�ַה0ְָרִמ� י  זֹנֵטָר� יָדה ִּל1 ַהִּג�
ִים  ָּצֳהָר& יץ ַּבֽ ה ַּתְרִּב� ה ֵאיָכ ה ִתְרֶ/� י ֵאיָכ� ָאֲהָבה� ַנְפִׁש� ֶׁש�

טְ  �/ֹ0ְ �ְהֶיה ה ֶאֽ יV: ַׁשָּלָמ� י ֲחֵבֶרֽ ל ֶ/ְדֵר� ה ַ/ א ֵתְדִ/י�  חָי� ִאם�ֹל�
 Qִי אן ּוְרִ/י� ֶאת�ְּגִדֹּיַת� י ַהּצ1ֹ Q ְּבִ/4ְֵב� Rִאי�ָל ים ְצֽ ה ַּבָּנִׁש& Q ַהָּיָפ ָל�

ים:  ֹות ָהֹרִ/ֽ ל ִמְׁש0ְנ� יQ  טַ/ ה Bִ2ִיִת י ַפְרֹע� ְלֻסָסִתי� ְּבִרְכֵב�



 שה פסח לה'וע
 

 

קלח

י:  �  יַרְ/ָיִתֽQִי �ּו ְלָחַי ים: ָנאו� Q ַּבֲחרּוִזֽ ים ַצָּואֵר י  יאַּבֹּתִר� ּתֹוֵר�
ֶסף:  ֹות ַה0ָֽ ם ְנ�24ֻ /ִ Q ֹו  יבָזָהב� ַנֲ/ֶׂשה�ָּל� � ִּבְמִסּב�Qֶל �Bֶַה ַ/ד�ֶׁש�

ן ֵריֽחֹו:  י ָנַת� ין:  יגִנְר2ִ י ָיִלֽ ין ָׁשַד י ֵּב� ר | 2ֹוִדי� ִל� �Bֹֹור ַה Lידְצר 
 �ֶפר | 2ֹוִדי ל ַה0ֹ� L0ִֹדי:  ֶאְׁש  ין ֶּגֽ י ֵ/� י ְּבַכְרֵמ  Q ָיָפה�  טוִל� ִהָּנ�

ים:   ִיQ יֹוִנֽ ה ֵ/יַנ�  Q ָיָפ י ִהָּנ� ים  טזַרְ/ָיִת� ף ָנִ/� ה דֹוִדי� ַא� � ָיֶפ�Vִהְּנ
ה:  נּו ַרֲ/ָנָנֽ ים יזַאף�ַ/ְרֵׂש ינּו� ֲאָרִז� �ֹות ָּבֵּת   )כתיב (רחיטנו 4ֹר�
ים:    נּו ְּברֹוִתֽ   ָרִהיֵט

  
  פרק ב

  
ים: ֲאנִ  א ת ָהֲ/ָמ 4ִֽ ֹון ֽׁשֹוַׁשַּנ ֶלת ַהָּׁשר� ין  בי� ֲחַבֶּצ� 0ְֽׁשֹוַׁשָּנה� ֵּב�

ין ַהָּבֽנֹות:  י ֵּב� ן ַרְ/ָיִת ים �0ֵ ן  גַהחֹוִח� ַ/ר �0ֵ י ַהַּי� ּוַח� ַּבֲ/ֵצ� �0ְַתּפ
ֹו4 לְ  ֹו ָמת� ְבִּתי ּוִפְרי ְדִּתי ְוָיַׁש� �Bִַח �ים ְּבִצּלֹו ין ַהָּבִנ& י ֵּב� י: 2ֹוִד ִח0ִֽ

ה:  ד י ַאֲהָבֽ ֹו ָ/ַל ִין ְוִדְגל� ית ַהָּי� ִני� ֶאל�ֵּב� �ּוִני�  הֱהִביַא �ַסBְכ
ִני:  ה ָאֽ ת ַאֲהָב ים 0ִי�חֹוַל� ּוִני ַּבַּתּפּוִח& ֹות ַרְּפד ֲאִׁשיׁש�  וָּבֽ

ִני:  ֹו ְּתַחְּב 4ֵֽ י ִויִמינ ַחת ְלֹראִׁש� ם  זְׂשֹמאלֹו� ַּת� Kִּתי ֶאְתֶכ/ְ Lִהְׁשַּב
ירּו | ְּבנ�  ה ִאם�ָּתִ/* ֹות ַהָּׂשֶד& ֹו ְּבַאְיל� ֹות א �ם� ִּבְצָבא�ִ ֹות ְירּוָׁשַל

ץ:  ד ֶׁשֶּתְחָּפֽ ה ַ/� ּו ֶאת�ָהַאֲהָב ִאם�ְּתֽ/ֹוְרר) ֽ י  חוְ ֹול 2ֹוִד� �4
ץ ַ/ל�ַהְּגָבֽ/ֹות:  ים ְמ4ֵַּפ ָהִר� א ְמַדֵּלג� ַ/ל�ֶה� ה ָּב&  טִהֵּנה�ֶז

ֹו  י א ה דֹוִדי� ִלְצִב� ר 2ֹוֶמ� ים ִהֵּנה�ֶז�ה עֹוֵמד� ַאַח� ַאָּיִל& ֶפר ָהֽ ְלֹ/�
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 קלט

ים:  ֲחַר0ִֽ יץ ִמן�ַהֽ ֹות ֵמִצ ֲחZנ� יַח� ִמן�ַהֽ �נּו ַמְׁשִּג ָ/ָנ�ה  י0ְָתֵל�
 :Q י ּוְלִכי�ָלֽ י ָיָפִת Q ַרְ/ָיִת� ּוִמי ָל) י �4 ַמר ִל& י ְוָא� י�ִהֵּנ�ה  יאדֹוִד ֽ0ִ

ׁשֶ  )כתיב (הסתו Uר ַהֶּג יו ָ/ָב& Q ֽלֹו: ַהְּסָת ף ָהַל� ַהִּנָּצִנים�  יבם ָחַל
נּו:  ע ְּבַאְרֵצֽ ֹור ִנְׁשַמ� ֹול ַהּת יַ/ ְו�4 יר ִהִּג& ת ַהָ(ִמ ֶרץ ֵ/� ּו ָבָא� ִנְרא�

ּוִמי  יג יַח �4 ר ָנ�ְתנּו ֵר& ים | ְסָמַד יָה ְוַהְּגָפִנ� ה ַפֶּג� ְנָט� ַהְּתֵאָנה� ָחֽ
י ּוְלִכי )כתיב (לכי י ָיָפִת Q ַרְ/ָיִת� Q: ָל) ַלע  יד�ָלֽ �י ַהֶּס1 י ְּבַחְגוֵ Rיֹוָנִת

 Q יִני ֶאת�4ֹוֵל& ִיQ ַהְׁשִמיִ/ יִני� ֶאת�ַמְרַא� �ה ַהְרִא ֶתר� ַהBְַדֵרָג� �ְּבֵס
ה:  ֽ יQ ָנאוֶ ב ּוַמְרֵא� Q ָ/ֵר ים  טו0ִי�4ֹוֵל� ֱחזּו�ָל�נּו� ֽׁשּוָ/ִל� ֶאֽ

ים ּוְכָר  ים 0ְָרִמ& ים ְמַחְּבִל� ים 4ְַטִּנ ר: ֽׁשּוָ/ִל� ינּו ְסָמַדֽ י  טזֵמ 2ֹוִד�
ים:  ה ַּבּׁשֹוַׁשִּנֽ ֹו ָהֹרֶ/ י ל� סּו  יזִלי� ַוֲאִנ� ֹום ְוָנ ּוַח� ַהּי� �ד ֶׁשָּיפ �/ַ

ים ֶפר ָהַאָּיִל ֹו ְלֹ/� י א) י ִלְצִב1 Kדֹוִד �V2ְֵמה�ְל Mים ֹסב   ַהְּצָלִל&
ֶתר:    ֵרי ָבֽ   ַ/ל�ָה�

  
  פרק ג

  
ֹות ּבִ  א י ַ/ל�ִמְׁש0ִָבי� ַּבֵּליל� ה ַנְפִׁש& ת ֶׁשָאֲהָב ְׁשִּתי ֵא� U9ַ

יו:  א ְמָצאִתֽ יו ְוֹל� יר  בִּב9ְַׁשִּת ה ָבִ/1 א ַוֲאסֹוְבָב� Kּוָמה ָּנ L4ָא
יו  י ִּב9ְַׁשִּת ה ַנְפִׁש& ת ֶׁשָאֲהָב ה ֵא� Uֹות ֲאַב4ְָׁש ְרֹחב� ַּבְּׁשָו4ִים� ּוָב�

יו:  א ְמָצאִתֽ ים ַהֹּסְבִב  גְוֹל� ְמִר� ּוִני� ַהֹּׁש� �ת ְמָצא יר ֵא) ים ָּבִ/&
ם:  י ְרִאיֶתֽ ה ַנְפִׁש ד  דֶׁשָאֲהָב� ם ַ/� ְרִּתי ֵמֶה� 0ְִמַ/ט� ֶׁשָ/ַב�
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קמ

ּנּו  א ַאְרֶּפ� י ֲאַחְזִּתיו� ְוֹל� ה ַנְפִׁש& ת ֶׁשָאֲהָב אִתי ֵא� Bָָצ� ֶׁשֽ
י:  ֶדר הֹוָרִתֽ י ְוֶאל�ֶח �Bִית ִא ֲהֵביאִתיו� ֶאל�ֵּב� ְ/ִּתי  הַ/ד�ֶׁש� Lִהְׁשַּב

ם  Kה ֶאְתֶכ ֹות ַהָּׂשֶד& ֹו ְּבַאְיל� ֹות א �ם� ִּבְצָבא�ִ ֹות ְירּוָׁשַל ְּבנ�
ץ:  ד ֶׁשֶּתְחָּפֽ ה ַ/� ּו ֶאת�ָהַאֲהָב ִאם�ְּתֽ/ֹוְרר) ֽ ירּו | וְ י  וִאם�ָּתִ/* ִמ�

 �ֶרת מֹור ן ְמ4ֶֻּט� ֹות ָ/ָׁש& יֲמר ר 0ְִתֽ את ֹעָלה� ִמן�ַהBְִדָּב� ֹז1
ל:  ת רֹוֵכֽ ל ַאְב �4ַ ה ִמ0ֹ ה  זּוְלבֹוָנ� ה ִמָּטתֹו� ֶׁשִּלְׁשJֹמ� ִהֵּנ1

ל:  י ִיְׂשָרֵאֽ ּה ִמִּגֹּבֵר יב ָל& ים ָסִב� ים ִּגֹּבִר ֵזי  חִׁשִּׁש� 0ָֻּלם� ֲאֻח�
ַחד  ֹו ִמַּפ יׁש ַחְרּבֹו� ַ/ל�ְיֵרכ� ה ִא� י ִמְלָחָמ& ֶרב ְמֻלBְֵד ֶח�

ה ֵמֲ/ֵצ  טַּבֵּליֽלֹות:  ֶלQ ְׁשJֹמ� �Bֶַה �ָׂשה לֹו ֹון ָ/� י ַהְּלָבֽנֹון: ַאִּפְרי1
ן ּתֹוכֹו�  י ֹו ַאְרָּגָמ& ב ֶמְר0ָב ֹו ָזָה� ֶסף ְרִפיָדת� ָׂשה ֶכ� �/ָ �ַ/Bּוָדיו

ם:  ִֽ ֹות ְירּוָׁשָל ה ִמְּבנ ּוף ַאֲהָב� ֹות  יאָרצ� יָנה ְּבנ� יָנה | ּֽוְרֶא) ְצֶא*
 �ֹו ִאBֹו ה ֶׁשִ/ְּטָרה�ּל� ה ָּבֲ/ָטָר1 ֶלQ ְׁשJֹמ& �Bֶֹון ַּב   ִצּי

ֹו   ת ִלּֽבֹו: ְּבי� ֹום ִׂשְמַח� ֹו ּוְבי   ם ֲחֻתָּנת�
  
  

  
  פרק ד

  
Q  א ַ/ד ְלַצBֵָת& ים ִמַּב  ִיQ יֹוִנ� ה ֵ/יַנ�  Q ָיָפ� ה ַרְ/ָיִתי� ִהָּנ� Q ָיָפ� Lִהָּנ

ד:  ר ִּגְלָ/ֽ ּו ֵמַה� ים ֶׁשָּגְלׁש �)ִ/ִ ֶדר ָהֽ �/ֵ0ְ �Qֶדר  בַׂשְ/ֵר �/ֵ0ְ �Qִי �ִׁשַּנ
ּו ֹות ֶׁשָ/ל ה  ַה9ְצּוב� ֹות ְוַׁש0ָֻל ה ֶׁש0ָֻּלם� ַמְתִאימ� ִמן�ָהַרְחָצ&
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מאק

ם:  ין ָּבֶהֽ ַלח  גֵא� &ה 0ְֶפ� יQ ָנאוֶ ִיQ ּוִמְדָּבֵר ּוט ַהָּׁשִני� ִׂשְפֹתַת� 0ְח�
 :Q ַ/ד ְלַצBֵָתֽ Q ִמַּב ִרBֹון� ַר9ֵָת� ּוי  דָהֽ Q ָּבנ ל 2ִָויד� ַצָּואֵר� 0ְִמְג2ַ�

ֶלף הַ  ֹות ֶא� ים: ְלַתְלִּפּי& י ַהִּגּבֹוִרֽ ל ִׁשְלֵט� יו 0ֹ ּוי ָ/ָל�  הBֵָגן� ָּתל�
ים:  ים ַּבּׁשֹוַׁשִּנֽ י ְצִבָּי&ה ָהרֹוִ/ ים ְּתאֹוֵמ� י ֳ/ָפִר ִיQ 0ְִׁשֵנ� י ָׁשַד) ְׁשֵנ�

ֹור  ו �Bר ַה ֶלQ ִלי� ֶאל�ַה� ים ֵא� סּו ַהְּצָלִל& ֹום ְוָנ ּוַח� ַהּי� �ד ֶׁשָּיפ �/ַ
ת ַהְּלב ה: ְוֶאל�ִּגְבַ/ Q:  זֹוָנֽ ין ָּבֽ ּום ֵא� י ּומ Q ָיָפה� ַרְ/ָיִת�  ח0ָֻּל�

אׁש  ּוִרי | ֵמֹר� ֹוִאי ָּתׁש� ֹון ָּתב& י ִמְּלָבנ� ה ִאִּת י ִמְּלָבנֹון� 0ַָּל� ִאִּת�
י  ַהְרֵר ֹות ֵמֽ ֹות ֲאָרי� ֹון ִמBְֹענ� אׁש ְׂשִניר� ְוֶחְרמ� ה ֵמֹר� ֲאָמָנ1

ים:  ִני ֲאֹחִת�  טְנֵמִרֽ יִני� ִלַּבְבִּת �ה ִלַּבְבִּת  )כתיב (באחדי ַכָּל&
 :Qִי  4 ִמַּצְּוֹרָנֽ ד ֲ/ָנ ִיQ ְּבַאַח� ת ֵמֵ/יַנ� ִיQ  יְּבַאַח� ּו ֹדַד ַמה�ָּיפ�

 Qִי  יַח ְׁשָמַנ ִין ְוֵר� � ִמַּי�Qִי �בּו ֹדַד ה ַמה�ֹּט� י ַכָּל& ֲאֹחִת�
ים:  ִיQ 0ַ  יאִמ0ָל�ְּבָׂשִמֽ ְפָנה ִׂשְפתֹוַת ֶפת ִּתֹּט� ׁש ְוָחָלב� ֹנ) ה 2ְַב� ָּל&

יַח ְלָבֽנֹון:  ִיQ 0ְֵר� יַח ַׂשְלֹמַת Q ְוֵר� ַחת ְלׁשֹוֵנ� ּול  יבַּת�  ן | ָנ/ ַּג�
 ן ָחֽתּום:  ּול ַמְ/ָי� ל ָנ/ ה ַּג� י ַכָּל& ס  יגֲאֹחִת� � ַּפְר�2ֵQִי �ְׁשָלַח

ים:  ים ִ/ם�ְנָרִדֽ ים 0ְָפִר י ְמָגִד& ם ְּפִר� ים ִ/ |  ֵנ� ְר2ְ  ידִרBֹוִנ�
ם  ֹות ִ/ ר ַוֲאָהל� י ְלבֹוָנ&ה ֹמ? ם 0ָל�ֲ/ֵצ� ֹון ִ/ ם 4ֶָנה� ְו4ִָּנמ� ְוַכְר10ֹ

ים:  י ְבָׂשִמֽ ים  טו0ָל�ָראֵׁש� ִים ַחִּי&ים ְוֹנְזִל ר ַמ� ים ְּבֵא ַמְ/ַי� ן ַּגִּנ�
ּו טזִמן�ְלָבֽנֹון:  י ִיְ(ל� יִחי ַגִּנ ן ָהִפ� ֹוִאי ֵתיָמ� ּוִרי ָצפֹון� ּוב� �/  

ֹוְבָׂשָמ&    א דֹוִדי� ְלַגּנ� יו:  יו ָיֹב� י ְמָגָדֽ ל ְּפִר�   ְוֹיאַכ
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קמב

  פרק ה

  
ְלִּתי  א י ָאַכ� יִתי מֹוִרי� ִ/ם�ְּבָׂשִמ� י ַכָּלה; ָאִר� אִתי ְלַגִּני5 ֲאֹחִת� ָּב�

ּו  ים ְׁשת� ּו ֵרִ/� י ִאְכל� י ִ/ם�ֲחָלִב& יִתי ֵייִנ י ָׁשִת� ַיְ/ִרי� ִ/ם�2ְִבִׁש�
ים:  ּו 2ֹוִדֽ 4  בְוִׁשְכר י דֹוֵפ1 ֹול | 2ֹוִד� ר �4 י ֵ/& ה ְוִלִּב� י ְיֵׁשָנ ֲאִנ�

ל  י ֶׁשֹ[אִׁשי� ִנְמָלא�ָט� י ַתBִָת� י ַרְ/ָיִתי� יֹוָנִת� י ֲאֹחִת� Rִּפְתִחי�ִל
ְיָלה:  יֵסי ָלֽ י ְרִס� ָכה  ג4ְֻּוּצֹוַת י ֵאיָכ ְטִּתי� ֶאת�0ָֻּתְנִּת� �ָּפַׁש
 ְצִּתי ֶאת�ַרְגַל ָּנה ָרַח� ם: ֶאְלָּבֶׁש& ָכה ֲאַטְּנֵפֽ ח  די ֵאיָכ� י ָׁשַל� 2ֹוִד1

יו:  ּו ָ/ָלֽ י ָהמ� ר ּוֵמַ/ י  הָידֹו� ִמן�ַהֹח� ַח ְלדֹוִד& י ִלְפֹּת� י ֲאִנ ְמִּתֽ �4ַ
ֹות ַהBְַנֽ/ּול:  ל 0ַּפ� ר ַ/ ֹור ֹעֵב� ֹור ְוֶאְצְּבֹעַתי� מ� ְטפּו�מ1 י ָנֽ  וְוָיַד�

י ָחַמ�  י ְודֹוִד י ֲאִני� ְלדֹוִד� ְחִּתֽ ֹו ָּפַת� ה ְבַדְּבר� ְצָא� ר ַנְפִׁשי� ָיֽ 4 ָ/ָב&
ִני:  א ָ/ָנֽ יו ְוֹל� יהּו 4ְָראִת א ְמָצאִת� יהּו� ְוֹל� �ִני  זִּב9ְַׁשִּת ְמָצֻא*

 �ּו ֶאת�ְרִדיִדי ּוִני ָנְׂשא� ּוִני ְפָצ/& יר ִה�0 ים ָּבִ/ ים ַהֹּסְבִב� ַהֹּׁשְמִר)
י ַהֹחֽמֹות:  י ֹׁשְמֵר ָ/ַל� ְ/ִּתי אֶ  חֵמֽ ִם ִהְׁשַּב� ֹות ְירּוָׁשָל& ם ְּבנ� ְתֶכ

ִני:  ה ָאֽ ת ַאֲהָב ֹו ֶׁשחֹוַל� ידּו ל� י ַמה�ַּתִּג� ם�ִּתְמְצאּו� ֶאת�2ֹוִד�  טִאֽ
ָכה  ֹוד ֶׁש0ָ Q ִמ�2 ים ַמה�2ֹוֵד� ה ַּבָּנִׁש& ֹוד ַהָּיָפ Q ִמ�2 ַמה�2ֹוֵד�

נּו:  ה יִהְׁשַּבְ/ָּתֽ ּול ֵמְרָבָבֽ ֹום 2ָג י ַצח� ְוָאד� ֹו  יא: 2ֹוִד� ֹראׁש
ב:  ֹות 0ָעֹוֵרֽ ים ְׁשֹחר ז 4ְּוּצֹוָתיו� ַּתְלַּתִּל� ֶתם ָּפ& ים  יב�0ֶ יו 0ְיֹוִנ Uיָנ/ֵ

את:  ֹות ַ/ל�ִמֵּלֽ ב ֹיְׁשב ָחָל� ֲחצֹות� ֶּבֽ ִים ֹרֽ י4ֵי ָמ& ְלָחָיו�  יגַ/ל�ֲאִפ�
ים ִׂשְפתֹוָתיו� ֽׁשֹוַׁשִּנ�  ֹות ֶמְר4ִָח& ֶׂשם ִמְג2ְל ים 0ֲַ/רּוַג�ת ַהֹּב�
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קמג

ר:  ֹור ֹעֵבֽ ֹות מ� יׁש  ידֹנְטפ ים ַּבַּתְרִׁש& ב ְמֻמָּלִא י ָזָה� ָיָדיו� ְּגִליֵל�
ים:  ֶפת ַסִּפיִרֽ ן ְמֻ/ֶּל ֶׁשת ֵׁש� �/ֶ �ׁש  טוֵמָ/יו ּוֵדי ֵׁש� �B/ַ �ׁשֹו4ָיו

ים:  ּור 0ֲָאָרִזֽ ֹון ָּבח הּו� 0ְַּלָבנ� �ז ַמְרֵא ים ַ/ל�ַאְדֵני�ָפ&  טזְמֻיָּסִד
 �יִח0ֹו ים ֶז�ה דֹוִדי� ְוֶז�ה ֵרִ/� ֹו ַמֲחַמ2ִ& ים ְוֻכּל ְמַת�9ִ   ַמֽ

ם:    ִֽ ֹות ְירּוָׁשָל   ְּבנ
  

  פרק ו

  
ּנּו  א Q ּוְנַב4ְֶׁש ָנה ָּפָנ�ה דֹוֵד� ים ָא? ה ַּבָּנִׁש& Q ַהָּיָפ Q 2ֹוֵד� ָנה ָהַל� ָא?

 :Q ֽBָ/ִֶׂשם ִלְרע ב ֹות ַהֹּב& ֹו ַלֲ/רּוג ד ְלַגּנ� ים 2ֹוִדי� ָיַר� ֹות� ַּבַּגִּנ�
ים:  ט ֽׁשֹוַׁשִּנֽ ים:  גְוִלְל4ֹ ה ַּבּׁשֹוַׁשִּנֽ י ָהֹרֶ/ י ִל� י ְלדֹוִדי� ְודֹוִד� ֲאִנ�

ה  ד Bִָם ֲאֻי ה 0ִירּוָׁשָל&  ה ָנאוָ ְּת ַרְ/ָיִתי� 0ְִתְרָצ� ה ַא� Lָיָפ
נִ  ה0ִַּנְדָּגֽלֹות:  ם ִהְרִהיֻב& ֵה י ֶׁש� � ִמֶּנְג�2ִQִי �ִּבי ֵ/יַנ � ָהֵס�Qי ַׂשְ/ֵר

ד:  ּו ִמן�ַהִּגְלָ/ֽ ים ֶׁשָּגְלׁש �)ִ/ִ ֶדר ָהֽ ים  ו0ְֵ/� ְרֵחִל� ֶדר ָהֽ �/ֵ0ְ �Qִי �ִׁשַּנ
ם:  ין ָּבֶהֽ ה ֵא� ֹות ְוַׁש0ָֻל ה ֶׁש0ָֻּלם� ַמְתִאימ� ּו ִמן�ָהַרְחָצ&  זֶׁשָ/ל

 :Q ַ/ד ְלַצBֵָתֽ Q ִמַּב ַלח ָהִרBֹון� ַר9ֵָת� ים ֵה�  ח0ְֶפ� Bָה� ִׁשִּׁש�
ר:  ין ִמְסָּפֽ ֹות ֵא� ים ַוֲ/ָלמ יַלְגִׁש& ים ִּפֽ ֹות ּוְׁשֹמִנ ת  טBְָלכ� ַאַח�

ּה  יא ְלֽיֹוַלְדָּת& ה ִה ּה ָּבָר� �Bְָלִא �ת ִהיא י ַאַח� י ַתBִָת� ִהיא� יֹוָנִת�
 ְיַהְלֽלּוָה:  ֽ ים וַ יַלְגִׁש ֹות ּוִפֽ ּוָה ְמָלכ�  ְיַאְּׁשר� ֽ ּוָה ָבנֹות� וַ  יָרא�

את  ה ִמי�ֹז� �Bַָח ֽ0ַ �ה ָּבָרה ה ַכְּלָבָנ1 ַחר ָיָפ� ה 0ְמֹו�ָׁש& ַהִּנְׁש4ָָפ
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קמד

ה 0ִַּנְדָּגֽלֹות:  Bָי  יאֲאֻי ֹות ְּבִאֵּב� ְדִּתי ִלְרא ֶאל�ִּגַּנ�ת ֱאגֹוז� ָיַר�
ים: צּו ָהִרBִֹנֽ ֶפן ֵהֵנ ה ַהֶּג� ְרָח� ַחל ִלְראֹות� ֲהָפֽ ְ/ִּתי יב ַהָּנ& א ָיַד�   ֹל�

י ָׂשַמ�    יב: ַנְפִׁש� ֹות ַ/Bִי�ָנִדֽ  ְתִני ַמְר0ְב
  

  פרק ז

  
ה�ֶּתֱחזּו�  א Q ַמֽ ּוִבי ְוֶנֱחֶזה�ָּב& ּוִבי ׁש ית ׁש� �Bִּוַל ּוִבי� ַהּׁש� �ּוִבי ׁש ׁש�

 ִים:  Bֲַחָנֽ ת ַהֽ ית 0ְִמֹחַל �Bִּוַל ים  בַּבּׁש� ִיQ ַּבְּנָ/ִל ּו ְפָ/ַמ) ַמה�ָּיפ*
 ְ0 Qִי י ְיֵרַכ� יב ַחBּו �4ֵ ן: ַּבת�ָנִד& ֽBָי ָא ה ְיֵד� ים ַמֲ/ֵׂש ֹו ֲחָלִא�  גמ�

ים  ת ִחִּט� � ֲ/ֵרַמ�Qֶזג ִּבְטֵנ &Bָר ַה ַהר ַאל�ֶיְחַס  ן ַהַּס� � ַאַּג�Qָׁשְרֵר
ים:  ה ַּבּׁשֹוַׁשִּנֽ י ְצִבָּיֽה:  דסּוָג ים ָּתֳאֵמ� י ֳ/ָפִר ִיQ 0ְִׁשֵנ� י ָׁשַד) ְׁשֵנ�

ַ/ר�  ה �ֹון ַ/ל�ַׁש ֹות ְּבֶחְׁשּב1 ִיQ ְּבֵרכ� Kן ֵ/יַנ ל ַהֵּׁש& Q 0ְִמְג�2ַ ַצָּואֵר
ֶׂש4:  ֽBָי ַד ה ְּפֵנ� ֹון צֹוֶפ ל ַהְּלָבנ� � 0ְִמְג�2ַQים ַאֵּפ  וַּבת�ַרִּב�

ּור  ֶלQ ָאס� ן ֶמ Q 0ַָאְרָּגָמ& ת ֹראֵׁש ל ְוַדַּל� � 0ַ0ְַרֶמ�Qִי�Q ָ/ַל ֹראֵׁש�
ים: ָּבְרהָ  ים:  זִטֽ ֲ/נּוִגֽ ה ַּבַּתֽ ְמְּת ַאֲהָב  חַמה�ָּיִפית� ּוַמה�ָּנַ/�

ִיQ ְלַאְׁש0ֹֽלֹות:  ר ְוָׁשַד ה ְלָתָמ� ְמָת� ֽ2ָ �Qאת 4ֹֽוָמֵת ְרִּתי�  טֹז� �ָאַמ
ֹות  � 0ְֶאְׁש0ְל�Qִי �ְהיּו�ָנ�א ָׁשַד יו ְוִיֽ ה ְּבַסְנִסָּנ& ֲחָז ר ֹאֽ ה ְבָתָמ� ֶאֱ/ֶל�

ֶפן ְוֵר�  ים: ַהֶּג� Q 0ַַּתּפּוִחֽ Q  ייַח ַאֵּפ ֹוב הֹוֵל� Q 0ְֵי�ין ַהּט) U0ְֵוִח
ים:  י ְיֵׁשִנֽ ב ִׂשְפֵת� ים 2ֹוֵב י ְלֵמיָׁשִר& י  יאְלדֹוִד י ְוָ/ַל י ְלדֹוִד� ֲאִנ�

ים:  יבְּתׁשּו4ָֽתֹו:  יָנה ַּב0ְָפִרֽ ה ָנִל א ַהָּׂשֶד� ה דֹוִדי� ֵנֵצ�  יגְלָכ�
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 קמה

יָמה� ַל0ְָר  �ר ַנְׁש0ִ ח ַהְּסָמַד� ֶפן� ִּפַּת� �ה ַהֶּג ְרָח� ה ִאם ָּפֽ Rים ִנְרֶא ִמ�
 :Q י ָלֽ ן ֶאת�2ַֹד ם ֶאֵּת� ים ָׁש) צּו ָהִרBֹוִנ& ים  ידֵהֵנ 2ּוָדִא� ַהֽ

י ים 2ֹוִד ים ַּגם�ְיָׁשִנ& ים ֲחָדִׁש ינּו� 0ָל�ְמָגִד� �יַח ְוַ/ל�ְּפָתֵח ְתנּו�ֵר1   ָנֽ
   :Q ְנִּתי ָלֽ   ָצַפ�

  
  פרק ח

  
�V4ְ ִמ�  א ְמָצֲאV� ַבחּוץ� ֶאָּׁש� י ֶאֽ &Bִי ִא 4 ְׁשֵד� י יֹוֵנ ח ִל� � 0ְָא�Vי ִיֶּתְנ

י:  ּוזּו ִלֽ ם ֹלא�ָיב� ִני  בַּג י ְּתַלBְֵד& Bִית ִא יֲאV) ֶאל�ֵּב� ֲג1V ֲאִבֽ ֶאְנָהֽ
י:  יס ִרBִֹנֽ 4ַח ֵמֲ/ִס � ִמַּי� ִין ָהֶר�V4ְי  גַאְׁש ַחת ֹראִׁש� ְׂשֹמאלֹו� ַּת�

ִני: וִֽ  ֹו ְּתַחְּב 4ֵֽ ִם  דיִמינ ֹות ְירּוָׁשָל& ם ְּבנ� ְ/ִּתי ֶאְתֶכ ִהְׁשַּב�
ץ:  ד ֶׁשֶּתְחָּפֽ ה ַ/� ּו ֶאת�ָהַאֲהָב ְרר) ירּו | ּֽוַמה�ְּתֹ/ֽ י  הַמה�ָּתִ/* ִמ�

 �ּוַח �ַחת ַהַּתּפ ּה ַּת� 4ֶת ַ/ל�2ֹוָד& ר ִמְתַרֶּפ את ֹעָלה� ִמן�ַהBְִדָּב� ֹז1
 ָB יV ָׁש? ְתV: ֽ/ֹוַרְרִּת� ה ְיָלַדֽ Bָה ִחְּבָל� V ָׁש �Bִֶא Vְת  וה ִחְּבַל�

 �ֶות �Bָה ַכ י�ַ/ָ(� ֽ0ִ V חֹוָתם� ַ/ל�ְזרֹוֶ/� ֽ0ַ V ם ַ/ל�ִלֶּב1 Kחֹוָת ִני ַכֽ Lִׂשיֵמ
ׁש  י ֵא Uיָה ִרְׁשֵּפ Uה ְרָׁשֶפ ֹול 4ְִנָא& ה ִכְׁשא ה 4ָָׁש� ַאֲהָב�

ה:  ֶבְתָיֽ א ֽיּו זַׁשְלֶה� ים ֹל� ִים ַרִּב1 ה ַמ� ַאֲהָב� ֹות ֶאת�ָהֽ ְכלּו� ְלַכּב�
 �ֹון ֵּביתֹו יׁש ֶאת�0ָל�ה� Kן ִא Lּוָה ִאם�ִיֵּת א ִיְׁשְטפ& ֹות ֹל� ּוְנָהר

ּוזּו ֽלֹו:  ֹוז ָיב� ה ּב ּה  חָּבַאֲהָב� ין ָל& ִים ֵא� ה ְוָׁשַד ֹות ָל�נּו� 4ְַטָּנ� ָאח�
ּה:  ֹום ֶׁשְּיֻדַּבר�ָּבֽ נּו ַּבּי ה�ַּנֲ/ֶׂשה� ַלֲאֹחֵת� יא  טַמֽ ה ִה� ִאם�חֹוָמ�
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קמו

ּוַח  יָה ל� ּור ָ/ֶל יא ָנצ� ֶלת ִה� ֶסף ְוִאם��2ֶ יַרת 0ָ& יָה ִט� ִנְבֶנ�ה ָ/ֶל
ֶרז:  יו  יָאֽ יִתי ְבֵ/יָנ ז ָהִי� ֹות ָא) י Bִ0ְַג2ָל& ה ְוָׁשַד י חֹוָמ� ֲאִנ�

ת ָׁשֽלֹום:  ן  יא0ְמֹוְצֵא� ֹון ָנַת� ַ/ל ָהמ� ֶרם ָהָי�ה ִלְׁשJֹמה� ְּבַב� �0ֶ
ֶסף: אֶ  ֶלף 0ָֽ ֹו ֶא� א ְּבִפְרי יׁש ָיִב� ים ִא) ֶרם ַלֹּנְטִר& י  יבת�ַה0ֶ 0ְַרִמ�

ים ֶאת�ִּפְרֽיֹו:  ִים ְלֹנְטִר� ה ּוָמאַת � ְׁשJֹמ�Vֶלף ְל י ָהֶא� י ְלָפָנ&  יגֶׁשִּל
יִני:  Q ַהְׁשִמיִ/ֽ ים ְל4ֹוֵל ים ַמ4ְִׁשיִב� ים ֲחֵבִר) ֶבת ַּבַּגִּנ1  ידַהּיֹוֶׁש�

ח | ל ְּבַר� ים ַ/ ַאָּיִל� ֶפר ָהֽ ֹו ְלֹ/� י ּֽוְדֵמה�ְלV� ִלְצִבי� א?   2ֹוִד1
ים:   י ְבָׂשִמֽ ָהֵר�



 שירים מרבי ישראל נאגארה
 

 

קמז

  שירי קודש שחיבר

  הרה"ק רבי ישראל נאגארה זיע"א
  בעל השיר 'יה ריבון'

  ולים לחיד"א)(שם הגדבשמים  ותו חשובותיאמר עליו ששיר יז"להאר
  המלאכים באו לשמוע שירותיו

  

  ש"ס)-ונציא שנ"ט (דפו"ר צפת שמ"ו, דפוס שני מתוך ספרו זמירות ישראל דלהלן השירים
  

  ליקוט כמה שירים מעט מזעיר על בית המקדש והגאולה השלימה

  
 ֱאָלּה ַמְלכּות ָעַלם ַמְלכּוֵתיהּ  ָיהּ 

ל ר ְוָדר ׁשּוְלָטֵניהּ ־ְוַרב ִעם ּכָ  ּדָ
ר ַאְמֵתיהּ הוּ  יּה ּבַ ל ַעְבּדֵ ְעּגַ  א ִיְפרֹק ּבַ

י ַרְעיֹונֹוִהי ְיַבֲהלּוֵניהּ   ּדִ
ית ְצלֹוֵתיהּ  ן ָעְקֵתיּה ַיּצֵ ִעּדָ  ּבְ

י ּוְמזֹוֵני ֵני ַחּיֵ יׁש ֵליּה ּבְ  ַיּפִ
י ֵביּה ְרעּוֵתיהּ  יֵחיּה ּדִ ַלח ְמׁשִ  ִיׁשְ
 .   ישלחַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה ַיְצַמח ּפּוְרָקֵניהּ 

 
יִפין ּקִ ְך ֶחְבלֹוי ּתַ ִזיב ָית ַעּמָ  ׁשֵ

ַבע ָאסּוָתא  ּוִמן ֳקָדָמְך ּתְ
ֵבית ֲאִסיֵרי ָצֵחי ְוָכִפין  ּבְ
 ָלְך ָזֵקף ֵעינֹוי ִמּגֹו ָגלּוָתא

י ַזְעִפין ֵלי ִהְתַמּלִ ֵריׁש ּגְ  קּום ּבְ
ַאְרָיָוָתא  ַעל ָקְיִמין ֲעלֹוי ּכְ

 ּוְלַבר ַאְמָתְך ַהב ְיָקר ּוְרבּוָתא
י ֻרְחָצֵניהּ בְּ  ּוִ ְבֵמיְמָרְך ׁשַ  .   ישלחִדיל ּדִ
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קמח

ין ִדְמִעיִקין  ֻרְגָזְך ִיְתקֹוף ַעל ַעּמִ
ֲעֵלי ְדָבָבָנא, ִלי יֵצי ּבַ  ְוׁשֵ

י ִמּפּוֵמיהֹון ָנְפִקין ִזּקּוִקין  ּדִ
ַעְכָנא ֲחִרין ָעַלי ּכְ  ּוִמְסּתַ

י ִבְזָמֵמיהֹון ָנְחִתין ְוָסְלִקין  ּדִ
רֹוׁש ָיִתי  ָנאְוִלׁשְ ּבָ  ָעְבִדין חּוׁשְ

א ְוֻחְסָנא ְקּפָ ל ּתֻ  ֱאָלִהי ַבּטֵ
יא ֵאיְמָתֵניהּ  ּגִ ד ְמִעיָקא ׂשַ  .   ישלחִמּיַ

 
י ִאְתְרֵעיָתא־ֶאל ָתא ּדִ א ַרּבְ  ַקְרּתָ

א ְמׁשָ י ְתחֹות ׁשִ א ּדִ ל ַקְרּתָ ּה ִמּכָ  ּבָ
ְכֵלל ָיָתהּ  ְדַקְדֵמיָתא ּתּוב ׁשַ  ּכִ

ְך ְלֵבי ַמקְ  ִכיְנּתָ אְותּוב ׁשְ ׁשָ  ּדְ
ָרב ֶחְדָוָתא ן ֶיֱחדֹון ּכֹל ּבְ ּמָ  ּתַ
א ן ַצְפָרא ְוַרְמׁשָ  ִיְקְרבּון ֻקְרּבַ

א יׁשָ ָמא ַקּדִ ל ׁשְ ּדַ ן ִיְתּגַ ּמָ  ּתַ
יהּ  ׁשּוּנֵ ּמְ ן ֶאֶלף ַאְלִפין ְיׁשַ ּמָ  .   ישלחּתַ

 
 

ה ֶדֶרְך ְלָפָני ּוִפְתֹאם ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלוֹ  ים  ִהְנִני ׁשֵֹלַח ַמְלָאִכי ּוִפּנָ ם ְמַבְקׁשִ ר ַאּתֶ ָהָאדֹון ֲאׁשֶ
ה ָבא ָאַמר ְיהָֹוה ְצָבאֹות ם ֲחֵפִצים ִהּנֵ ר ַאּתֶ ִרית ֲאׁשֶ   (מלאכי ג א). ּוַמְלַאְך ַהּבְ
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קמט

 
לֹות. דֹוַדִיְך ְנִעיָמהָיפּו  ְדּגָ ּנִ ה ּכַ  ֲאֻיּמָ

ָפַתִיְך צּוף ְך מֹור ַוֲאָהלֹות. ְוֵריחַ , ׂשְ  ַאּפֵ
ָמהּ  רּום קֹוָמֵתְך ִלְברֹושׁ  ּכֹלֹות. ּדָ ַדִיְך ְלַאׁשְ  ׁשָ

ךְ  ה. ֶאל ִמי ֲאַדּמֵ לֹות. ְצִבּיָ ַאּיָ ְצָבאֹות אֹו ּבְ  .   אל מיּבִ
 

ר, ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרֵאךְ  ַחר. ֲאׁשֶ מֹו ׁשַ ְקָפה ּכְ  ִנׁשְ
מֹוֵקד ִנַחר. ֲהלֹא ְלֵאׁש ַאֲהָבֵתךְ  י ּכְ  ִלּבִ

ךְ  ּכֵ ִיךְ , ָאִאיר ָחׁשְ ּנַ צֶ . ְוׁשִ ין ּכְ  ֶמר ַצַחרַאְלּבִ
י ֶעְדֵיךְ  ְעּדִ ים ּוִבְמחֹולֹות. ְוָיָצאת. עֹוד ּתַ ֻתּפִ  .   אל מיּבְ

 
 

ֲחִקים ְמחֹול ְמׂשַ ִיְך ְוָיָצאת ּבִ י ֻתּפַ ְעּדִ ָרֵאל עֹוד ּתַ תּוַלת ִיׂשְ ִעי  .עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית ּבְ ּטְ עֹוד ּתִ
לוּ  ָהֵרי ׁשְֹמרֹון ָנְטעּו ֹנְטִעים ְוִחּלֵ ַהר ֶאְפָרִים קּומּו  .ְכָרִמים ּבְ י ֶיׁש יֹום ָקְראּו ֹנְצִרים ּבְ ּכִ

  ה).-(ירמיה לא ג ְוַנֲעֶלה ִצּיֹון ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינוּ 
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 קנ

 
ל י־ְיַהּלֶ  ְלַצר ֶאֶרץ ְורּוָמה ּפִ

רּוָמה ה ְוִיְקחּו ִלי ּתְ ר ִצּוָ  ֲאׁשֶ
 

ם ְמלֹוָאה ָחִקים לֹו ְוֵתֵבל ּגַ  ׁשְ
זֹאת ָידֹו עֲ   צּוָמהּוִמי ֶמֶלְך ּכָ

 
 ְרכּוׁשֹו ַרב ְולֹו ֶכֶסף ְוָזָהב

ַאל ְלֶבן  ָאָדם ְמאּוָמה־ְוֵאיְך ִיׁשְ
 

 ֲאָבל ָאַמר ָלַקַחת לֹו ְנָדָבה
ה תֹו ֲאֻיּמָ ֻגּלָ ַאְהַבת ֵאל ּסְ  ּבְ

 
תֹוָכם ּכֹון ּבְ ִביר ִלׁשְ  ְלָהִכין לֹו ּדְ

 ְוָנַטׁש ֵאת ְמעֹוָנתֹו ְקדּוָמה
 עֹוד ֵלילָלזֹאת ָאקּום ְלהֹודֹות לֹו בְּ 
נּוָמה י ּתְ ן ְלַעְפַעּפַ  .ְולֹא ֶאּתֵ

 
 

ה ֵלאמֹר ר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ ר . ַוְיַדּבֵ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ רּוָמה ֵמֵאת ּכָ ְקחּו ִלי ּתְ ָרֵאל ַוּיִ ֵני ִיׂשְ ָבר ֶאל ּבְ ּדָ
רּוָמִתי ְקחּו ֶאת ּתְ ֶבּנּו ִלּבֹו ּתִ תֹוָכם .ִיּדְ י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ   ב, ח).-(שמות כה א ְוָעׁשּו ִלי ִמְקּדָ
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 קנא

  מתוך שיריו הרבה,מעט מ בתיםליקוט 
 

ֵרְך ָנאֶוה. ַהּמֹורַיֲעַלת  י. ּוִמְדּבָ י ָבא גֹוֲאֵלךְ . ַצֲהִלי ָורֹּנִ  .   יעלתּכִ
 

ְמִחי יֹוָנִתי י ְוׂשִ יׁשִ ְמָחה. ׁשִ י ְלַיֲעֹקב ׂשִ  ָרּנִ
ִחָנֵתךְ  ַמע ֶעְליֹון ּתְ  ְוָנס ָיגֹון ַוֲאָנָחה. ׁשָ

ֶלת ֲאָהִבים. יר ִמְזמֹורעּוִרי שִׁ   ַאּיֶ
ה יר ְוִרּנָ ְצִחי ׁשִ  .   יעלתַצֲהִלי קֹוֵלךְ . ּפִ

 
ךְ  ְגֵדי ִתְפַאְרּתֵ י ָנא ּבִ ִמיר. ִלְבׁשִ יַע ֵעת ַהזָּ י ִהּגִ  ּכִ

ַלח ֶאת יחוֹ ־ֵאל ַחי ִיׁשְ ָברֹו לֹא ָיִמיר־ְוֶאת. ְמׁשִ  ּדְ
ץ ֶאת ִנְדֵחךְ . ָהֵחל ְוָגמֹור  ְיַקּבֵ

יב אֶ  בּוֵתךְ ְוָיׁשִ ת ֶמֶלךְ . ת ׁשְ ה ּבַ בּוּדָ  .   יעלתּכְ
 
 

ָרֵאל ְך ְקדֹוׁש ִיׂשְ ִקְרּבֵ י ָגדֹול ּבְ ֶבת ִצּיֹון ּכִ י יֹוׁשֶ   (ישעיה יב ו). ַצֲהִלי ָורֹּנִ
ם ָלִ ת ְירּוׁשָ ָכל ֵלב ּבַ ְמִחי ְוָעְלִזי ּבְ ָרֵאל ׂשִ ת ִצּיֹון ָהִריעּו ִיׂשְ י ּבַ   (צפניה ג יד). ָרּנִ

מְ  י ְוׂשִ י ְבתֹוֵכְך ְנֻאם ְיהָֹוהָרּנִ ַכְנּתִ י ִהְנִני ָבא ְוׁשָ ת ִצּיֹון ּכִ   (זכריה ב יד). ִחי ּבַ

 

  
בֹוָנה ֶאל ְבַעת ַהּלְ  קּוִמי ֲעִלי, ַהר ַהּמֹור ְוֶאל ּגִ

ְמַעת ֵעיֵנךְ  ַנִיְך ּדִ  ְוקֹוֵלְך ַצֲהִלי, ּוְמִחי ִמּפָ
ְרִאי תֹוַלַעת ַיֲעֹקב י ָבא גֹוֲאלִ , ִאְמִרי ַאל ּתִ  יּכִ

חֹות ֶאל ץ צֹאן ִנּדָ פּו ֲאֵסָפה, ִצּיֹון־ְלַקּבֵ  .ְוֻאּסְ
  

לֹות ְדּגָ ּנִ ה ּכַ ה ֲאֻיּמָ ַחּמָ ָרה ּכַ ָבָנה ּבָ ַחר ָיָפה ַכּלְ מֹו ׁשָ ָקָפה ּכְ ׁשְ   (שיר השירים ו י). ִמי זֹאת ַהּנִ
ּה ָראוּ  ָרה ִהיא ְליֹוַלְדּתָ ּה ּבָ ִתי ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ רּוָה ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ ְ ָה ָבנֹות ַוְיַאׁשּ

ים ַוְיַהְללּוהָ    (שם ט). ְמָלכֹות ּוִפיַלְגׁשִ
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קנב

 
ִני  ְבּתִ תִלּבַ ַאַחד ֵמֵעיַנִיְך . ְנִדיִבים־ּבַ  ּבְ

יר ֲאָהִבים י ִפְצִחי ׁשִ ָליּו אֹוֲהַבִיךְ . ָרּנִ  ִיׁשְ
ךְ  ְמְלצּו ִאְמֵרי ִחּכֵ ָעַמִיךְ . ַמה ּנִ פּו ּפְ  ַמה ּיָ

א אֹוֵרְך קּוִמי אֹוִריַהְדַרת ְנוָ ־ֲעִלי ֶאל  .ֵתְך ּבָ
 
 

ִנים ְפֵתי ְיׁשֵ ִרים ּדֹוֵבב ׂשִ ֵיין ַהּטֹוב הֹוֵלְך ְלדֹוִדי ְלֵמיׁשָ ְך ּכְ   (שיר השירים ז י). ְוִחּכֵ

 
 
 

י ֶאל ֵתְך קּוִמי חּוׁשִ ית ֶחְמּדָ ְתַמְהְמִהי. ּבֵ  ַאל ּתִ
ֶפל ֵ ׁשּ ִהי. ְוִאם ַעד ּכֹה ָהִיית ּבַ ְגּבְ ה ּתִ  ַעּתָ

יָרה ְצִחי ׁשִ י ִקיָנה ּוְנִהי, ְוִזְמָרה ּפִ  ּוְנׁשִ
ְלָוה ׁשַ ִבי ּבְ ׁשְ ְקָוה ְלַאֲחִריֵתךְ , ּתֵ  . ְוֵיׁש ּתִ

 
י ָפַקד ֵאל ְמִחי ּכִ ךְ , ׂשִ ה ֵעת ּדֹוִדים ִעּתֵ  .ְוִהּנֵ

 
 

ָנִפי ָעַלִיְך  ְך ֵעת ּדִֹדים ָוֶאְפרֹׂש ּכְ ה ִעּתֵ ַבע ָלְך ָוָאבֹוא ָואֶ  וגו',ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ְוִהּנֵ ָ ׁשּ
ְהִיי ִלי   (יחזקאל טז ח). ִבְבִרית ֹאָתְך ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִֹוה ַוּתִ

י ְבתֹוֵכְך ְנֻאם ְיהָֹוה ַכְנּתִ י ִהְנִני ָבא ְוׁשָ ת ִצּיֹון ּכִ ְמִחי ּבַ י ְוׂשִ   (זכריה ב יד). ָרּנִ

 
 
 



 שירים מרבי ישראל נאגארה
 

 

 קנג

  מתוך פיוטיו לחג הפסח
 

ְמּתָ  אּוִליםָרׁשַ  ֶאל ַעם ּגְ
 ה ֶנֱאָמָנהְוֶאל ֵעדָ 

לֹׁש ְרָגִלים  ָלחֹג ָלְך ׁשָ
ָנה ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ  ׁשָ

 ְלֵהָראֹות מּול ֵאל ֵאִלים
 ִקְרַית ָחָנה־ְוַלֲעלֹות ֶאל

ה  ּוְבקֹול ּתֹוָדה ְוקֹול ִרּנָ
י ם ּתֹוְך אּוַלּמִ מַֹח ׁשָ  .ִלׂשְ

 
 
 

ֵני ֵאל ֵהָרֶאה ֶאל  מּול ּפְ
ָנה ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ  ׁשָ

ֶאה־ְולֹא  ַיְחמֹוד ִאיׁש ּגֵ
ה  ֶאת ַאְרְצָך ַרֲעַנּנָ

יר ָלֵאל לֹו ָנֶאה  ּוְפַצח ׁשִ
ִגיל ּוְבִדיָצה ּוְרָנָנה  ּבְ
 ּוְבתֹוְך ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה

ָמחֹות ׂשְ חֹג ַחג ֵאל ַחי ּבִ  .ּתָ
 
 
 
 
 
 



 פרק א'
 

 

קנה

  פסח קרבן הלכות ם"רמב
  

 לא מצות עשרה ושתים, עשה מצות ארבע, מצות עשרה שש בכללן יש. פסח קרבן הלכות
) ג. (החמץ על אותו לזבוח שלא) ב. (בזמנו הפסח את לשחוט) א: (פרטן הוא וזה. תעשה
 בליל ומרור מצה על הפסח בשר לאכול) ה. (שני פסח לשחוט) ד. (אימוריו תלין שלא

 שלא) ז. (השני לחדש עשר חמשה בליל ומרור מצה על שני פסח לאכול) ו. (עשר חמשה
) י. (מומר ממנו יאכל שלא) ט. (לחבורה חוץ הפסח מבשר יוציא שלא) ח. (ומבושל נא יאכל
) יג. (עצם בו ישבור שלא) יב. (ערל ממנו יאכל שלא) יא. (ושכיר תושב ממנו יאכל שלא
 שני מפסח ישאיר שלא) טו. (בקר עד ממנו ישאיר שלא) יד. (שני בפסח עצם ישבור שלא
   אלו מצות וביאור. שלישי יום עד עשר ארבעה חגיגת מבשר ישאיר שלא) טז. (לבקר

  . אלו בפרקים  

  

  א פרק

  
   מן אלא שוחטין ואין, חצות אחר ניסן לחדש עשר בארבעה הפסח את לשחוט עשה מצות א

  . זו במצוה חייבין האשה ואחד האיש ואחד, שנה בן זכר בלבד העזים מן או הכבשים  
   בדרך ולא טמא לא והוא הקריב ולא עשר ארבעה יום ועבר בזדון זו מצוה שביטל ומי ב

  . פטור בשגגה ביטלה ואם, כרת חייב זה הרי רחוקה  

 היו לא הבמות היתר בשעת אף, הקדשים כשאר בעזרה אלא הפסח את שוחטין אין ג

 תוכל לא שנאמר, לוקה יחיד בבמת סחהפ את המקריב וכל, יחיד בבמת הפסח את מקריבין
   אפילו יחיד בבמת לשוחט אזהרה שזו למדו השמועה מפי, שעריך באחד הפסח את לזבוח

  . הבמות היתר בשעת  

 אחר אלא אותו שוחטין ואין, פסול חצות קודם שחטו ואם, חצות אחר הפסח שחיטת ד

 הנרות את שמטיבין ואחר הערבים בין של קטרת שמקטירין אחר, הערבים בין של תמיד
 בין של תמיד קודם חצות אחר שחטו ואם, היום סוף עד הפסחים את לשחוט מתחילין
   הפסח דם יזרוק כך ואחר התמיד דם שיזרק עד הפסח בדם ממרס אחד ויהיה כשר הערבים

  . כשר התמיד דם קודם הפסח דם נזרק ואם, אחריו  

 דם חמץ על תזבח לא שנאמר, לוקה ברשותו חמץ כזית לו והיה בזמנו הפסח את השוחט ה

 את המקטיר ואחד הדם את הזורק ואחד השוחט אחד, קיים והחמץ הפסח יזבח שלא, זבחי
   כזית זה פסח שאוכלין חבורה מבני אחד ברשות או מהם אחד ברשות היה אם האימורין

  . כשר והפסח לוקה זה הרי הקרבתו בשעת חמץ  

 בטנו את וקורעין אותו מפשיטים דמו ששופכים אחרו, היסוד כנגד שפיכה טעון הפסח דם ו

   עם פסחו נוטל הזבח ובעל, לבדו וזבח זבח כל חלבין אותן ומקטירין אימוריו את ומוציאין
  . לערב ואוכל וצולהו לירושלים לביתו ומביא שלו העור  



 רמב"ם הלכות קרבן פסח
 

 

קנו

   לא שנאמר, תעשה בלא עובר זה הרי בלינה ונפסלו שלנו עד הקטירן ולא אמורים המניח ז

  . מעשה בו שאין לפי לוקה אינו שעבר פ"ואע, בקר עד חגי חלב ילין  

 כשחל אמורים דברים במה, השחר עמוד שיעלה עד הלילה כל פסחים חלבי ומקטירין ח

   עשר ארבעה חל אם אבל, טוב ביום קריבין שבת חלבי שהרי בשבת להיות עשר ארבעה
  . טוב ביום חול חלבי מקטירין אין בחול להיות  

  , ועדה, קהל, ישראל עדת קהל כל אותו ושחטו שנאמר, כתות בשלש נשחט פסחה ט

  . וכת כת בכל אדם בני משלשים פוחתין ואין, וישראל  

   וחוזרין, עשרה ונכנסין עשרה ויוצאים, ושוחטין שלשים בתחלה נכנסים, חמשים הכל היו י

  . עשרה ונכנסין עשרה ויוצאין  

 כולן שחטו ואם], כשר שחטו ואם[ לכתחלה הפסח את שוחטין אין מחמשים פחות היו יא

 דלתות ונועלין העזרה שתתמלא עד הראשונה הכת נכנסה, נשחט כיצד, כשר אחת בבת
 את הלויים קוראים ומקריבין שוחטין שהן זמן וכל, פסחיהן את לשחוט ומתחילין העזרה
   שלמו ולא שנו ואם, שונים, מלהקריב הכת שלמה לא ועדיין ההלל גמרו אם, ההלל

  . שלשו לא ומעולם, משלשין להקריב  

   הואיל, ותקיעה תרועה תקיעה, בחצוצרות תקיעות שלש תוקעין וקריאה קריאה כל על יב

  . שחיטה בשעת תוקעין ניסוך בשעת לתקוע נסכים לו ואין  

, כסף כסף שכולה שורה, זהב ומזרקי כסף מזרקי ובידיהן שורות שורות עומדים הכהנים יג

   כדי שולים למזרקין היו ולא, נוי להם שיהיה כדי מעורבים היו ולא, זהב זהב שכולה שורה
  . הדם ויקרש יניחום שלא  

 עד במצוה רבים שיתעסקו כדי לחבירו וחבירו לחבירו נותנו, הכהן וקיבל השוחט שחט יד

 מלא אחד מזרק ומקבל היסוד כנגד אחת שפיכה שופכו, למזבח הקרוב כהן אצל הדם שיגיע
 שמסיר עד קרביו את וממחה וקורעו כולו את ומפשיטין ותולין, הריקן את מחזיר כך ואחר
, המזבח גבי על הכהן ומקטירן ומולחן בכלי ונותנן האימורין את ומוציא, והפרש הצואה מהן

 תולין שבהן ובעמודים בכותלים קבועין היו ברזל של מסמרות, ומפשיטין תולין וכיצד
   כתפו על מניח שם היו וחלקים דקים מקלות לתלות מקום מצא אשל מי וכל, ומפשיטין

  . ומפשיט ותולה חבירו כתף ועל  

 שנייה יצאת, שנייה ונכנסה הראשונה כת ויוצאת העזרה דלתות פותחין מלהקריב שלמו טו

   ויצאת שלישית כת שלמה, ושלישית שנייה מעשה כך ראשונה כמעשה, שלישית ונכנסה
  . העזרה את רוחצים  

 העזרה את ורוחצין, בשבת מעשהו כך בחול כמעשהו בשבת להיות עשר ארבעה חל טז

   במקדש שבות איסור עבודה צורך שאינו בדבר אפילו במקדש שבות איסור שאין בשבת
  . הוא היתר  

 בפסחיהם יוצאין הראשונה כת אלא, בשבת לביתו פסחו את מוליך ואחד אחד כל אין יז

   במקומן עומדין והשלישית, בחיל ויושבין בפסחיהן יוצאין והשנייה, הבית בהר ויושבין
  . לביתו בפסחו אחד כל והולך שבת מוצאי עד הכל ושוהים בעזרה  



 פרק ב'
 

 

 קנז

 אפשר שאי, השבת את דוחין חלביו והקטר קרביו ומיחוי דמו וזריקת הפסח שחיטת יח

 לתחום מחוץ והבאתו הרכבתו אבל, במועדו שנאמר זמן לו קבוע שהרי השבת קודם לעשותן
 יכול ואם, השבת קודם לעשותן אפשר שהרי השבת את דוחין אינן בכלי יבלתו וחתיכת
   במקדש שבות שאין בכלי אפילו חותכה יבשה היתה ואם, חותך בשבת בידו יבלתו לחתוך

  . השבת לאחר לעשותן אפשר שהרי השבת את דוחין אינן קרביו והדחת צלייתו וכן, כלל  

 ומכישו בצמרו או הכבש קרני בין נותנה אלא, בשבת יביאנה אל סכין הביא ולא שכח יט

 ומפני הוא יד כלאחר מחמר בשבת מחמר שהוא פ"ואע, שם ומקדישו לעזרה שמביאו עד
 אם אבל פסח זה אמר ולא עדיין פסחו הקדיש כשלא אמורים דברים במה, מותר המצוה
 פסחו להקדיש התירו המ ומפני, בקדשים עובד שהוא מפני עליו סכין יביא לא הקדישו
   ואינו טוב ביום חגיגתו אדם מקדיש וכן, בשבת להקדישו מותר זמן לו וקבוע הואיל בשבת

  . חושש  

 בשבת בין בחול בין אחר שוחט זה הרי טריפה או מום בעל ונמצא הפסח את השוחט כ

   שהרי לשני וידחה שתחשך עד או אחד שיכשר עד והולך שוחט זה אחר זה מאה אפילו
  . הוא נוסא  

    

  ב פרק
  

   כשהוא עליו שמתמנים מלמד השה על תכוסו שנאמר למנוייו אלא הפסח את שוחטין אין א

  . חבורה בני הנקראים הם הפסח על המתמנים ואלו, חי  

   שלא ומשתדלין, כולו את לאכול ראוי שיהיה והוא, כשר לעצמו הפסח את ששחט יחיד ב

  . אותו יעשו שנאמר יחיד על לכתחלה ישחט  

 או זקן או קטן חבורה מבני אחד היה, לאכול שראוי מי על אלא הפסח את שוחטין אין ג

 אכלו לפי איש שנאמר עליו שוחטין אין לאו ואם עליו שוחטין כזית לאכול יכול אם חולה
   אין כזית לאכול יכול מהן אחד כל ואין מאה של חבורה אפילו, לאכול ראוי שיהיה עד

  . עליהן שוחטין  

, ביניהן ראש קלות תהיה שלא מפני ועבדים קטנים או ועבדים נשים חבורה עושין אין ד

 הקטנים על ושוחטין, עבדים כולה או, שני בפסח אפילו נשים כלם חבורה עושים אבל
 עושין אין וכן, דעת בני שאינן קטנים כולה חבורה שתהיה לא, החבורה בני מכלל שיהיו

 ואכילתם הואיל לאכול יכולין שהן פי על אף אוננים או זקנים או חולים כולה בורהח
   וכן, כשר זו חבורה על ושחטו עברו ואם, פיסול לידי ויביאוהו הפסח ישאירו שמא, מעוטה

  . כשר עליהן שחטו ואם, פיסול לידי ויביאוהו בו ידקדקו שמא גרים כולה חבורה עושין אין  

 או לערלים ששחטו או כזית לאכול יכול מהן אחד כל שאין למי או ולמנויי שלא שחטו ה

 ושלא למנוייו, כזית לאכול יכול שאינו ולמי לאכול שיכול למי שחטו, פסול לטמאים
   כהלכה אוכלין לו הראויין שאלו, כשר ולטמאין לטהורים, ולערלים למולים, למנוייו

  . עליהם חשב לא כאילו והאחרים  



 רמב"ם הלכות קרבן פסח
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, הקרבן עיקר שהיא חמורה שהזריקה פסול וערלים מולים לשם הדם זרקו למולים שחטו ו

 לאוכליו שחטו, בזריקה ערלים מחשבת יש שהרי פסול ערלים בו שיתכפרו למולים שחטו
 מחשבת שאין לפי חובתו ידי בו יוצא אדם ואין כשר הפסח לאוכליו שלא דמו לזרוק

   כהלכתא דלא הא א"א. מולים לשם םהד וזרק למולים שחטו ד."השגת הראב. בזריקה אוכלים
  . בזריקה ש"ל בשחיטה ש"ל פסלה לא ערלה מקצת פסיק קא בתרא דהוא אשי דרב  

   בשעת ובריא שחיטה בשעת חולה או, זריקה בשעת וחולה שחיטה בשעת בריא שהוא מי ז

  . זריקה שעת עד שחיטה משעת בריא שיהיה עד עליו וזורקין שוחטין אין, זריקה  

 בין מדעתן בין הכנענים ושפחתו עבדו ידי ועל הקטנים ובתו בנו ידי על דםא שוחט ח

   העברים ושפחתו עבדו ידי על ולא הגדולים ובתו בנו ידי על שוחט אינו אבל, מדעתן שלא
  . מדעתן זה הרי מיחו ולא שתקו ואם, מדעתן אלא אשתו ידי על ולא  

   לעצמן הן ושחטו והלכו הכנענים וושפחת עבדו ידי ועל הקטנים ובתו בנו ידי על שחט ט

  . רבן בשל יוצאין  

   אין, לעצמן הן ושחטו העברים ושפחתו עבדו י"וע הגדולים ובתו ובנו אשתו ידי על שחט י

  . עצמן בשל אלא יוצאין ואינן מזה גדול מיחוי לך  

 היתה, בעלה משל תאכל בעלה עליה ושחט אביה עליה שחט בעלה בבית שהיא האשה יא

 אביה עליה ושחט הבנות כל כדרך לנישואיה הסמוך הראשון ברגל אביה לבית ללכת נחפזת
 שתברור והוא, רוצה שהיא ממקום תאכל ואילך מכאן, אביה משל תאכל בעלה עליה ושחט

 שהוא ממקום יאכל אפוטרופסין עליו ששחטו יתום וכן, שחיטה בשעת שתרצה מקום לה
   פסחים שני על עצמו כממנה נעשה גדול אבל קטן ביתום אמורים דברים במה, רוצה

  . ראשון הנשחט מן אלא אוכל אינו פסחים שני על עצמו והממנה  

   ואם, שניהן משל יאכל לא יגנבנו שלא זה על זה שמקפידין בזמן שותפין שני של עבד יב

  . יאכל שירצה ממקום מקפידין אינן  

 כולו שיעשה עד עצמו משל לאו רבו משל לא יאכל לא, חורין בן וחציו עבד שחציו מי יג

   דמשנה כהלכתא דלא הא א"א. עצמו משל עד עבד שחציו מי ד."השגת הראב. חורין בן
  . עצמו משל אוכל אחרונה  

 את ומושכין עליו ונמנין, ואחד אחד לכל כזית בו שיהיה עד הפסח על נמנים כמה עד יד

 עליו נמנו, עליו נשחט שהרי ידו את למשוך יכול אינו שנשחט כיון שישחט עד ממנו ידיהן
   שני פסח מעשות ופטורים אוכלים כזית להם שיש ראשונים, עליו ונמנו אחרים וחזרו

  . שני פסח לעשות וחייבים אוכלין אינן אחד לכל כזית בו נמצא שלא עד שרבו ואחרונים  

 ליתן רשאין החבורה בני הרי החבורה בני בהן ידעו ולא חלקו על עמו אחרים הממנה טו

 עם חלקו אוכל והוא משלהן אוכלין החבורה ובני האכילה בעת שיצלה אחר חלקו לו
   להוציאו רשאים גרגרן מהם אחד שהיה החבורה בני וכן, שנייה בחבורה עליו שמנה האחרים

  . ליחלק רשאין אינן זולל אינו ואם, בחבורתו ויאכלהו חלקו לו ונותנין מהן  
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  ג פרק
  

 והלך שנה בכל טלה לשחוט רבו שדרך פ"אע, הפסח את עלי ושחוט צא לעבדו האומר א

 שהרי, ממנו יאכל זה הרי טלה עליו ושחט והלך גדי לשחוט דרכו שהיה או גדי עליו ושחט
 אלא משניהן אוכל אינו וטלה גדי ושחט הלך, פלוני ממין לי שחוט לו ואמר פירש לא

   לעבדו ואמר מלכה או מלך היה ואם, פסחים שני על ניןנמ שאין השריפה לבית יצאו
  . מלכות שלום משום הראשון מן יאכל וטלה גדי ושחט עליו לשחוט  

, רבו לו אמר מה ושכח טלה או גדי לו וקבע הפסח את עלי ושחוט צא לשלוחו האומר ב

 טלה לי אמר טלה ואם שלי וטלה שלו גדי לי אמר גדי אם ואומר וטלה גדי שוחט זה הרי
 קודם השולח שכח ואם, השריפה לבית יצאו שניהן לו אמר מה השולח שכח, שלי וגדי שלו

 וכן, שני פסח מלעשות פטור הדם שנזרק אחר שכח, שני פסח לעשות חייבין הדם שיזרק
 לו שיתן והוא, רבו לו אמר מה העבד ושכח לו וקבע עלי ושחוט צא לעבדו באומר הדין
 אחד והרי רבך לו שאמר כמו שתשחוט כדי שניהן שחוט לו אמרוי וטלה גדי רבו של רועה
   אפשר יהיה כך אחר כך הרועה עשה אם, כלום בו לרבך יהיה שלא מנת על שלך מהן

  . שביארנו כמו להתנות לעבד  

   עלי שחטו ואתם להן הוא ואמר הפסח את לנו ושחוט צא לאחד שאמרו חבורה בני ג

  . השריפה לבית יצא והאחרון ראשון שנשחט זהמ אוכלין כלם הוא ושחט הם ושחטו  

 ושחטו שאבד פסח ומצא הלך עלינו ושחוט ובקש צא לאחד ואמרו פסחה שאבד חבורה ד

 והשני עמו אוכלין והן משלו אוכל הוא ראשון נשחט שלו אם ושחטוהו אחר פסח לקחו והם
 מהן זה אי עידו אין, משלו אוכל והוא משלהן אוכלין הן ראשון נשחט שלהן ואם ישרף
   יצא ושלהן עמו אוכלין אינן והן משלו אוכל הוא כאחת שניהן ששחטו או ראשון נשחט

  . שני פסח מלעשות ופטורין השריפה לבית  

 הלך, עלי אתם שחטו איחרתי אם ולשחטו שאבד פסח לבקש ששלחוהו זה להם אמר ה

 עמהם אוכל והוא משלהם אוכלין הם ראשון נשחט שלהן אם, ושחטו לקחו והם ושחט ומצא
 זה אי ידוע אין, משלהן אוכלין והן משלו אוכל הוא ראשון נשחט שלו ואם, ישרף והשני
   ושלו, עמהן אוכל אינו והוא משלהן אוכלין הן כאחד שניהם ששחטו או ראשון נשחט מהן

  . שני פסח מלעשות ופטור השריפה לבית יצא  

 ובקש צא לו ואמרו, עלי ושחטו שוובק צאו להן ואמר פסחו לו ואבד פסחם להן אבד ו

, ישרף והשני הראשון מן אוכלין כולם, ושחטו הם ומצאו ושחט ומצא והלך עלינו ושחוט
 מלעשות ופטורין ישרפו שניהן כאחד שניהן ששחטו או תחילה נשחט זה אי ידוע אין ואם
 םבלב שהיה פ"אע, כלום לזה זה אמרו ולא לבקש הם והלכו לבקש הוא הלך, שני פסח

   אחד שכל בהן הדעת שאומדן ודברים רמיזות שם שהיו או, חבירו על מהן אחד כל שישחוט
  . לזה זה אחראין אינן כלום לזה זה אמרו ולא פירשו ולא הואיל, חבירו על ישחוט שימצא  

, התערובות מן אחד כבש לוקחין זו חבורה, שישחטו קודם פסחיהן שנתערבו חבורות שתי ז

 אצל בא שנייה מבני ואחד, אלו אצל בא זו חבורה מבני ואחד, ניהש לוקחין והשנייה
 ידיך הזה הפסח הוא שלנו אם אצלם שבא האחד לזה אומרות מהן חבורה וכל, הראשונה
 על ונמנינו משלנו משוכות ידינו הזה הפסח הוא שלך ואם שלנו על ונמנית משלך משוכות
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   עשרה עשרה של חבורות רעש או אדם בני חמשה חמשה של חבורות חמש וכן, שלך
  . שוחטין כך ואחר ואומרים מתנים הם וכך האחרת לחבורה חבורה מכל אחד להן מושכין  

 ממנה וזה, אחד לו לוקח וזה התערובות מן אחד פסח לוקח זה פסחיהן שנתערבו שנים ח

 כך ואחר, חבורות שתי שיהיו כדי השוק מן אחד עמו ממנה והאחר השוק מן אחד פסחו על
 שבא חבירו עם אחד כל ומתנה האחר אצל מאלו אחד ויבוא אלו אצל משניהם אחד איבו

   ואם שלי על ונמנית משלך משוכות ידיך זה פסח הוא שלי אם ואומר שנייה מחבורה אצלו
  . כלום הפסידו שלא ונמצא שלך על ונמניתי שלי מפסח משוכה ידי הוא שלך  

, השריפה לבית יצאו כולם מהן אחד בעור יבלת ונמצאת פסחיהן עורות שנתערבו חמשה ט

 פסח מלעשות פטורין זריקה אחר נתערבו, שני בפסח חייבין דמן זריקת קודם נתערבו ואם
 ואם, לעזרה חולין מביא כשר קרב בראשון שקרב זה נמצא שני פסח הקריבו שאם שני
 ואם ,למנוייו שלא שנשחט כמי וזה למחוייב שלא נשחט נמצא אחד פסח על כולן נמנו
   השלמים ודם בשפיכה הפסח דם שלמים יהיה פסח אינו אם ואמר מהן אחד כל התנה

  . שני מפסח פטורין לפיכך לכתחילה בשפיכה יתנם אל בזריקה והניתנין בזריקה  

  
  ד פרק
  

 בעליו ולשם פסח לשם אלא נשחט אינו שהפסח המוקדשין פסולי בהלכות נתבאר כבר א

 לאחר להם ואמר חבורה בני על הפסח את השוחט, פסול השם שינוי במחשבת שחטו ואם
, דבריו על סומכין להן נאמן היה אם, שחטתיו לשמו שלא עליכם ששחטתי הפסח אותו זמן
. שני פסח ויביא משובח זה הרי עצמו על להחמיר ורוצה נאמן שאינו הדין שורת לאו ואם

   יכול אינו פטור היה שאם שבח כאן אין א"א. שני פסח יביאו משובח זה הרי ד."השגת הראב
  . שלמים תנאי על נדבה פסחו להביא  

 הדם את יזרוק לא טהורין שהאימורין פ"אע זריקה קודם לו ונודע שנטמא הפסח בשר ב

 הורצה הדם שנזרק עד לו נודע לא ואם, הורצה לא זרק ואם לאכילה אלא בא הפסח שאין
 שורף האיברים מקצת נטמאו, הזדון על מרצה ואינו שנטמא הבשר שגגת על מרצה שהציץ

 נאכל והבשר הדם את זורק קיים והבשר האימורים נטמאו, הטהורים את ואוכל הטמאים את
 חייבין לפיכך, הורצה לא זרק ואם הדם את יזרוק לא שנשחט אחר הבעלים נטמאו, לערב
   כמו התהום בטומאת טמאהנ אם אלא הגוף טומאת על מרצה הציץ שאין שני בפסח

  . המקדש ביאת בהלכות שביארנו  

 או מתו או הבעלים נטמאו, מיד ישרף עשר בארבעה שנטמא או מירושלים שיצא הפסח ג

 צורתו שתעובר עד אותו מניחין הדם זריקת קודם מתו או נטמאו אפילו ידיהם את משכו
 צורתו תעובר בבעלים וא בדם, מיד ישרף בגופו שפיסולו כל הכלל זה, ישרף כך ואחר
 נטמאו או מתו או ידיהם את הבעלים שמשכו שנודע אחר שחטו אם לפיכך, ישרף כך ואחר
 הבעלים נטמאו אם שישרף אמורים דברים במה, מיד ישרף זה הרי שני לפסח ונדחו

 פ"אע, טמאים של בחלקם טהורים זכו מקצתן נטמאו אם אבל, החבורה בני כל כשנטמאו
 התחילו אם אבל, התחילו לא שעדיין הטהורים זכו לאכול שהתחילו חרא מקצתן שנטמאו

 וחלק חלקם אוכלין הטהורים אלא טמאים של בחלקן טהורים זכו לא מקצתן ונטמאו כולן
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 הבירה לפני אותו שורפים רובו או שלם נטמא, מקצתן מתו אם הדין והוא, ישרף הטמאים
 אותן יחשדו שלא כדי המערכה מעצי אותו ושורפין, בו שיזהרו עד לביישן כדי הכל בפני

 עצמן משל לשרוף ורצו ובקנים בקש ישרפוהו אם לפיכך, גנבו המערכה מעצי ויאמרו
   מעצי לא אבל עצמן מעצי בחצרותיהן אותו שורפין הנותר וכן מיעוטו נטמא, שורפין

  . בהן וימעלו אצלם מהן ישארו שלא המערכה  

   בדמיו ויביא וימכר מום בו שיפול עד ירעה, שנים ישת בן זכר או לפסחו נקבה המפריש ד

  . שלמים בדמיו יביא פסחו שהקריב עד מום בה נפל לא ואם, פסח  

 ממונה היה ואם, שלמים לשם אלא הפסח לשם אחריו בנו יביאנו לא, ומת פסחו הפריש ה

 עשר ארבעה חצות אחר אביו כשמת אמורים דברים במה, פסח לשם יביאנו עליו אביו עם
   זה פסחו ויביא שיתבאר כמו אונן שהוא מפני שני לפסח נדחה זה הרי חצות קודם אבל

  . בשני  

 מהן זה אי יקריב עומדין שניהן והרי אחר פסח שהפריש אחר ומצאו פסחו שאבד מי ו

 וכן, שלמים יקרב זה הרי פסחו ששחט אחר מצאו, שלמים יקרב והשני פסח לשם שירצה
 קודם מצאו אם אבל, שלמים תקרב זו תמורה הרי חיטהש אחר הנמצא בזה המיר אם

 כמו שלמים להקריבו וראוי פסח להקריבו ראוי הנמצא וזה הואיל, שהפריש זה שחיטת
 אין, שחיטה אחר בין תחתיו המופרש שחיטת קודם בין, הנמצא בזה המיר אם, שביארנו
   מי ד."ת הראבהשג. שלמים בדמיה ויביא מום בה שיפול עד תרעה אלא קריבה תמורתו

  . שלמים בדמיו ויביא שיסתאב עד ירעה אלא שיבוש זה א"א. יקרב והשני עד פסחו שאבד  

   סמיכה טעונין דבר לכל כשלמים הם הרי הפסח מחמת הבאים ושלמים שנתו שעברה פסח ז

  . בפסח כן שאין מה ושוק חזה ותנופת ונסכים  

 בהן שיפול עד ירעו אחרים בחיםבז נתערב, שלמים כולן יקרבו בשלמים שנתערב פסח ח

 כמו מביתו המותר ויפסיד שלמים שבהן היפה ובדמי זה ממין שבהן היפה בדמי ויביא מום
 כבכור ויאכלו מום בהן שיפול עד הכל ירעו, בבכורות נתערב, המוקדשין בפסולי שביארנו

   ושתוקד הפסח שהוא מקום כל ויאמר שבתערובות כיפה יפה שהיא בהמה ויביא, מום בעל
  . פסחו קרב אם שלמים ויקריבנה זו על תחול  

 הביא שלא עד, ונשתחרר נשתחרר שלא עד, ונתגייר נתגייר שלא עד פסחו המפריש ט

   בפסולי שביארנו כמו נדחין חיים בעלי שאין פסח לשם מקריבו זה הרי, והביא שערות שתי
  . המוקדשין  

, חגיגתו ועל פסחו על אחרים הממנה, שלמים המותר יביא, והותירו לפסחו מעות המפריש י

 מעות הפריש וזה לפסחו טלה הפריש שזה פ"אע, חולין בחלקם מהן שיקח המעות הרי
   ישראל הקדישו כן מנת שעל חולין המעות הרי פסחו על ומנהו המעות ממנו ולקח לפסחו

  . וחגיגתן פסחיהן מעות ואת חגיגתן ואת פסחיהן את  

, כפסח הם הרי הפסח מכשירי והן הואיל ומרור מצה וכן, חכפס הפסח צליית של עצים יא

   לו להיות או, ומרור במצה עמו למנותן כדי עמו אותן שמנה ממי הפסח ממעות לקח ואם
   .חולין המעות הרי בהן שצולה בעצים חלק  

  



 רמב"ם הלכות קרבן פסח
 

 

קסב

  ה פרק
  

 נאנס או, רחוקה בדרך שהיה או, עליו שוחטין שאין הפסח שחיטת בשעת טמא שהיה מי א

 השני לחדש עשר בארבעה פסח מביא זה הרי, בראשון הקריב ולא ששגג או, אחר באונס
   תשלומין השני שאין השבת את ודוחה עצמו בפני עשה מצות זה פסח ושחיטת, הערבים בין

  . כרת עליו חייבין לפיכך עצמו בפני רגל אלא לראשון  

 ואם, כרת חייב בשני הקריב ולא הזיד אם בראשון ריבהק ולא נאנס או ששגג מי כיצד ב

 לא ואם, בשני מקריב זה הרי בראשון הקריב ולא הזיד, פטור בשני אף נאנס או שגג
 והיה במועדו' ה קרבן הקריב לא שהרי כרת חייב זה הרי ששגג פי על אף בשני הקריב
 אינו בשני שהזיד פ"אע, הראשון את עשה ולא רחוקה בדרך או טמא שהיה מי אבל, מזיד
 ולא נאנס או ששגג מי ד."השגת הראב. הכרת מן ראשון בפסח נפטר שכבר, כרת חייב

 פליגי עקביא בן חנינא' ור נתן' ור, כרבי במשנתו זה שנה א"א. הזיד אם בראשון הקריב
   ודרך טמא שנא ומאי דבריו את סותר עכשיו א"א. בשני שהזיד פ"אע ד."השגת הראב. עליה

  . בשני והזיד בראשון נאנס או משוגג בשני הזידו רחוקה  

   הורצה לא לערב שבא פי על אף, הדם את עליו וזרקו ושחטו רחוקה בדרך שהיה ומי ג

  . שני בפסח וחייב  

, הקרבן זמן שעבר עד בטומאתו ישב אלא טבל שלא, ראשון בפסח ליטהר שיכול טמא ד

   את עשה לא אם לפיכך, בראשון מזיד זה הרי, הקרבן זמן שעבר עד מל שלא ערל וכן
  . כרת חייב בשגגה אפילו השני  

 בין עבדיו כל ומילת הקטנים בניו מילת כך פסח מלעשות מעכבתו עצמו שמילת כשם ה

 שחט ואם, לעשותו יקרב ואז זכר כל לו המול שנאמר, אותו מעכבת קטנים בין גדולים
 מפי זה ודבר, מעכבתו בדותע לשם אמהותיו טבילת וכן, פסול הפסח אותם שימול קודם

   א"א. אמהותיו טבילת וכן ד."השגת הראב. לעבדים כמילה לשפחות שהטבילה הקבלה
  . דורות לפסח מצרים פסח שבין בדברים דפסחים בתוספתא  

   עבד וכל שנאמר, הפסח על מלהמנות מעכבתו שפחותיו וטבילת עבדיו מילת אין הקן ו

  . הקטן את להוציא איש  

   לעשות חייבין, פסחים שני בין שהגדיל קטן וכן, שני לפסח ראשון פסח בין רשנתגיי גר ז

  . פטור בראשון עליו שחטו ואם, שני פסח  

 פסח הרי, רחוקה ודרך הטומאה מפני בין, והשגגה האונס מפני בין, לשני שנדחו נשים ח

 בשבת צמןע בפני עליהן שוחטין אין לפיכך, שוחטין אין רצו שוחטין רצו, רשות להם שני
   חמשה רחוקה דרך היא זו ואי, מותר חבורה מבני אחת האשה היתה אם אבל, שני בפסח

  . ירושלים לחומת חוץ מיל עשר  

 יתר או מיל עשר חמשה השמש עליית עם עשר ארבעה יום ירושלים ובין בינו שהיה מי ט

 להגיע יכול שהוא מפני רחוקה בדרך אינו מזה פחות ובינה בינו היה, רחוקה דרך זה הרי
 הבהמות שעכבוהו מפני הגיע ולא הלך, בנחת ברגליו כשיהלך חצות אחר לירושלים

 הקרבן זמן שעבר עד לעזרה הגיע ולא ברגליו חולה והיה וחיה בירושלים שהיה או, בדחקם



 פרק ו'
 

 

קסג

 לצאת והבטיחוהו ירושלים לחומת חוץ חבוש שהיה מי, רחוקה בדרך ואינו אנוס זה הרי
, ישראל ביד חבוש כשהיה אמורים דברים במה, יאכל לערב וכשיצא עליו שוחטין, לערב
 זה הרי ויצא עליו שחטו ואם, שיצא עד עליו שוחטין אין ם"עכו ביד חבוש היה אם אבל
 והזקן והחולה האונן וכן, עליו נשחט שהרי שני פסח מלעשות פטור יצא לא ואם, אוכל
, לאכול יכולין אינן והרי במת מאונט הדם שנזרק ואחר עליהן ששחטו לאכול יכולין שהם
   דרך תופס אינו א"א. הגיע ולא הלך ד."השגת הראב. שני פסח מלעשות פטורין אלו הרי

   .הגמרא  

  
  ו פרק

  

 עשר חמשה בלילי הפסח את לאכול יכול שאינו מי כל, שני לפסח שנדחה טמא זהו אי א

 ושרץ בנבלה הנוגע אבל, נדות ובועלי ויולדות נדות וזבות םזבי כגון טומאתו מפני בניסן
   כשיעריב ולערב ,שיטבול אחר עליו ושוחטין טובל זה הרי עשר ארבעה ביום בהן וכיוצא

  . הפסח את אוכל שמשו  

 ראוי הוא והרי עליו והוזה שטבל פ"אע עשר בארבעה להיות שלו שביעי שחל מת טמא ב

 היו אשר אנשים ויהי שנאמר, שני לפסח נדחה אלא עליו ןשוחטי אין, לערב קדשים לאכול
 שלהן ששביעי למדו השמועה מפי ההוא ביום הפסח לעשות יכלו ולא אדם לנפש טמאים

 במה, עליהן שוחטין שאין להן ופירש לערב יאכלו והם עליהן ישחט אם שאלו זה ועל היה
 בשאר טמא היה אם בלא עליהן מגלח שהנזיר המת מן בטומאות בשנטמא אמורים דברים

 ויזה שיטבול אחר שלו בשביעי עליו שוחטין, עליהן מגלח הנזיר שאין המת מן טומאות
 נדחה אלא עד שביעי שחל מת טמא ד."השגת הראב. פסחו אוכל שמשו וכשיעריב עליו
 טמא על וזורקין שוחטין אין שאמר רב שהרי כן הולכת הלכה דרך אין א"א. שני לפסח
 דחייה ורחמנא יום טבול זה כ"וא יום טבול על וזורקין שוחטין ל"ס איהוו למד מכאן שרץ
 ששחטו הוה הכי הוה כי ומעשה שרץ טמא דהיינו הזה ולא טבל בשלא קרא האי אלא
 ונדחו שחיטה זמן אחר אלא שאלו ולא להן שיעלה סברו והזייה טבילה קודם עליהם וזרקו

 טומאה מאי והזייה טבילה לאחר ואם אדם לנפש טמאים אנחנו שאמרו כן מעיד והכתוב
 סברת אם אף שורש לזה מצאתי לא א"א. עליהם מגלח שהנזיר ד."השגת הראב. בהו הויא
   וטבל הזה אם קרבן ולא כרת עליה חייבין אין זו בטומאה קדש אכל שאילו כיון הוא עצמו

  . מפסחו ידחה שלא הוא דין  

, לערב אוכל והוא עליו שוחטין ביעיבש וטבל ימים שבעה וספר ראיות שתי שראה זב ג

 יום כנגד יום שומרת וכן, שני פסח מלעשות פטור זה הרי הדם שנזרק אחר זוב ראה ואם
 ואם, לערב אוכלת והיא עליה ושוחטין, אסורות בביאות שביארנו כמו השימור ביום טובלת
   בשביעי הנדה על שוחטין ואין, שני פסח מלעשות פטורה הפסח דם שנזרק אחר דם ראתה
  . תשיעי ליל עד קדשים לאכול ראויה ואינה שמיני ליל עד טובלת אינה שהרי, שלה  

 ומקריבין עליהן שוחטין, עשר בארבעה קרבנותיהן הבאת יום שחל כפורים מחוסרי ד

 פסחיהן ואוכלין, שחיטתו אחר בין הפסח שחיטת קודם בין בניסן עשר בארבעה קרבנותיהן
   יקריבו ולא יפשעו שמא דין בית ביד קרבנותיהן שימסרו עד ןעליה שוחטין ואין, לערב

  . אותם  
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 ונכנס טובל זה הרי ביום בו קרי וראה עשר בארבעה להיות שלו שמיני שחל מצורע ה

 ואיסורו הואיל, נשים לעזרת להכנס אסור יום שטבול פ"ואע, קרבנותיו ומביא נשים לעזרת
   הפסח הקרבת יום הוא זה ויום, מקדש אתבי בהלכות שביארנו כמו מדבריהם שם להכנס

  . דבריהם של איסור וידחה כרת בו שיש עשה יבוא, במועדו  

 שביעי חל ואפילו, למחר אלא, עליו מזין אין, בשבת להיות שלו שביעי שחל מת טמא ו

 שוחטין ואין עליו ומזין, עשר ארבעה ליום ידחה שבת והוא בניסן עשר בשלשה להיות שלו
 והפסח שבות משום בשבת הזייה איסור והלא, שני לפסח ידחה אלא, יארנושב כמו עליו
 אינו שבות משום בהזייה אסור שהוא שביום מפני, כרת במקום דבריהם יעמידו והיאך בכרת
 לעתיד גורם שהדבר פ"אע במקומן דבריהן העמידו לפיכך, כרת עליו שחייבין הקרבן זמן

 זה כל א"א. עליו ומזין עשר ארבעה ליום דחהי ד."השגת הראב. כרת במקום לעמוד לבוא
 שיהא ושביעי שלישי אלא לעולם מזין שאין הפסיד הכל בשבת שלו שביעי בא שאם שיבוש
 ומה, המת מן לפרישתו ושביעי שלישי שיהיה קפידא שאין אלא לשלישי חמישי השביעי
השגת . לנו שנראה מה כתבנו כבר והזייה טבילה לאחר אפילו עליו שוחטין שאין שאמר

 להזאה טעם שפירש המפרש זה א"א. הקרבן זמן אינו עד' וכו הזייה איסור והלא ד."הראב
 זמן הוא עשר ארבעה יום כי בו טעמו עמד לא כרת במקום דבריהם העמידו למה וערל

 נמנע ולמה בכך מה ביומו יטבול אם והערל עצמו הכרת לעונש והם וזריקתו הפסח שחיטת
 שלא קאמרינן הפסח קודם ימים ששה שמל ערל אפילו אמרי ה"בד ועוד מלאכול אותו
 לא והזה וטבל ושנה הזה לא אם המכה מן נרפא והרי' וז' ג הזייה אותו ומצריכין יטבול
 לכולן הטעם אבל בהזייה היא והרי דבריהם העמידו לא למה מצורע לדבריו ועוד, יאכל

 כרת והאי כרת דהאי כרת במקום םדבריה העמידו בו כרת איסור לידי לבא שיכול שהשבות
 שמא נמי והזאה' וכו הבאה לשנה במת יטמא שמא גזירה שאמרו כמו ם"עכו ערל והיינו
   גזירה כאן אין לבהונות ומצורע שנידש הפרס ובית אונן אבל איזמל וכן' וכו בידו יטלנה

  . העמידו לא לפיכך  

 ארבעה ביום שנתגייר גר אבל, שמל אחר עליו שוחטין הפסח בערב שמל ערל ישראל ז

 שצריך הקבר מן כפורש הוא והרי לערב אוכל שאינו עליו שוחטין אין וטבל ומל עשר
 עשר ארבעה ביום הבאה לשנה למת זה גר יטמא שמא גזירה, יטהר כך ואחר ימים שבעה
, לערב ואכלתי טבלתי כשמלתי ישראל לי עשו כך אשתקד ויאמר לערב ויאכל ויטבול
 שהוא הקרבן ביום כרת במקום דבריהם העמידו והיאך בכרת ופסח מדבריהם זו גזירה והלא
 שירפא עד טובל ואינו, ויטבול שימול עד במצות מתחייב הגר שאין מפני, עשר ארבעה יום
 המל זה שהרי, זה במקום דבריהם העמידו לפיכך, הגירות בענין שביארנו כמו המילה מן
 שהוא הקרבן ביום ד."השגת הראב. כלל חיוב ידיל יבוא ולא שיבריא עד לטבול שלא לו יש
   היה דבריו ולפי הקרבן זמן ד"י יום בכאן עושה שהוא למעלה ש"מ סותר כאן א"א. ד"י יום

  . אכילתו זמן שהוא ו"ט ליל כאן לומר לו  

 ואוכל שוחט נטמא ולא עצם מצא לא ואם והולך מנפח זה הרי הפרס בבית שבא מי ח

 טמא בהלכות שביארנו כמו מדבריהן הפרס בית שטומאת, הפרס בבית שהלך פ"ואע פסחו
   לעושה טהור שנדוש הפרס בית וכן, שביארנו כמו כרת במקום דבריהם העמידו ולא מת

  . פסח  

 דבריהם העמידו לא מדבריהם לילה שאנינות מפני, לערב הפסח לאכול ראוי האונן ט

 ולא מאנינותו שיפרוש כדי אוכל כך ואחר וטובל עליו שוחטין אלא זה בדבר כרת במקום
 אבל, פסח בקרבן נתחייב שכבר חצות אחר המת לו שמת אמורים דברים במה, דעתו יסיח



 פרק ז'
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 הדם וזרקו עליו שחטו ואם, לשני ידחה אלא עליו שוחטין אין חצות קודם המת לו מת אם
 קבורה ביום הוא הרי עשר בארבעה וקברו עשר בשלשה מת לו מת, לערב ואוכל טובל

 אף לערב ואוכל וטובל עליו שוחטין לפיכך, מדבריהם לילו תופס ואינו מדבריהם נןאו
 שלקט מי לפיכך, קבורה כיום הוא הרי עצמות ליקוט ויום שמועה ויום, הקדשים בשאר
   בקדשים ואוכל וטובל עליו שוחטין מת לו שמת ששמע או עשר ארבעה ביום מתו עצמות

  . לערב  

 טמא הוא והרי בגל המת שם ימצא שמא עליו שוחטין אין מתה על לבקש בגל שחופר מי י

 אחר מת שם נמצא, לערב אוכל זה הרי מת שם נמצא ולא עליו שחטו, שחיטה בשעת
 זה הרי עגול גל שהיה כגון הדם זריקת בשעת טמא שהיה בודאי לו נודע אם, הדם שנזרק
   נטמא ולא זריקה תבע הטומאה על עומד היה לא ושמא הדבר ספק ואם, שני בפסח חייב

  . שני מפסח פטור זה הרי זריקה אחר אלא  

 פ"אע התהום טומאת המת היה אם, דרך של לרוחבה מושכב מת ומצאו בדרך שעבר מי יא

 הואיל, שנגע שאפשר פ"ואע פסחו ואוכל ושוחט לפסח טהור זה הרי לתרומה טמא שהוא
 עושה זה הרי הקצה אל קצהה מן והוא שלם שהמת פ"ואע, לפסח טהור התהום טומאת והיא
 אפשר שהרי ברגליו מהלך כשהיה אמורים דברים במה, בו שנטמא בודאי שידע עד פסחו
   לפי, התהום טומאת שהיא פ"אע טמא זה הרי משא טעון או רוכב היה אם אבל יגע שלא

  . נזירות בהלכות התהום טומאת ביארנו וכבר, יאהיל ושלא יסיט ושלא יגע שלא אפשר שאי  

 אינו התהום בטומאת טמא שהיה לו נודע כך ואחר טהור שהוא בחזקת פסח שעשה מי יב

   ידועה בטומאה טמא שהיה לו נודע אם אבל, הקבלה מפי הלכה זה ודבר שני בפסח חייב
  . שני בפסח חייב  

 ידע ולא התהום בקבר נטמא שלו ובשביעי ושביעי שלישי עליו והוזה במת שנטמא מי יג

 חייב אינו התהום בטומאת טמא שהוא לו נודע כך ואחר טהור הואש בחזקת פסח ועשה
 התהום בטומאת נטמא אם אבל, הראשונה טומאה פסקה בשביעי שטבל שכיון, שני בפסח
 עד טמא הטמא שחזקת שני בפסח חייב זה הרי, הפסח שעשה עד ידע ולא לטומאתו בששי
 לא א"א. התהום בטומאת אנטמ אם אבל ד."השגת הראב. לדבר שרגלים ודאי טהור שיהיה
   והזה משטבל אבל סותר והזה טבל שלא עד בשביעי אפילו אלא דנזיר הגמרא מן נראה

   .מעשה ומחוסר הואיל סותר נמי גילח שלא עד ונזיר ערבא ממילא שמשא  

  
  ז פרק

  

 כשאר שני לפסח דחיןנ אלו הרי הקהל מיעוט היו אם ראשון בפסח מת טמאי שהיו רבים א

 טומאת טמאים שרת כלי או הכהנים שהיו או מת טמאי הקהל רוב היו אם אבל הטמאים
 אנשים ויהי שנאמר, טהורים עם הטמאים בטומאה הפסח כולן יקריבו אלא, נדחין אינן מת

   בלבד המת בטומאת זה ודבר, נדחה הצבור ואין נדחים יחידים אדם לנפש טמאים היו אשר
  . המקדש בביאת ארנושבי כמו  
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 לעצמן עושין והטהורים בראשון עושין כולן, מת טמאי ומחצה טהורים מחצה הקהל היו ב

   עודפין המת טמאי היו ואם, בטומאה אותו ואוכלין בטומאה לעצמן עושין והטמאים בטהרה
  . בטומאה כולן יעשו אחד אפילו הטהורים על  

 האנשים בכלל הנשים מונה שאתה בזמןו טהורים ומחצה מת טמאי מחצה האנשים היו ג

 ולא הראשון את לא עושין אינן והטמאין הראשון את עושים הטהורים, טהורים הרוב יהיו
   בשני שהנשים מפני השני את עושין ואין, מיעוט שהן מפני ראשון עושין אין, השני את

  . השני את עושין מחצה ואין מחצה הטמאים ונמצאו רשות  

 אינן מת טמאי אותן, מת טמאי ומיעוטן נדות ובועלי ומצורעים ביםז הקהל רוב היו ד

 בזמן אלא השני את עושין היחידים שאין השני עושין ואין מיעוט שהן לפי בראשון עושין
   אלו יעשו לא בראשון הקהל רוב עשה ולא הואיל וכאן, הראשון את הקהל רוב שעשו

  . השני את למת הטמאים המיעוט  

 והזבין הראשון את עושין מת טמאי, בהן וכיוצא זבים ומיעוטן מת טמאי הקהל רוב היו ה

 נדחית שאין בראשון עושין אינן, השני את ולא הראשון את לא עושין אינן בהן וכיוצא
   בא אם אלא שני פסח עושין שאין בשני עושין ואינן, בלבד המת טומאת אלא בצבור

  . שני פסח שם אין בטומאה ראשון נעשה אם אבל בטהרה הראשון  

 אין מת טמאי אותן מת טמאי ושליש בהם וכיוצא זבים ושליש טהורים הקהל שליש היו ו

 עם טהורים לגבי מועטים הן שהרי ראשון עושין אינן, השני את ולא הראשון את עושין
 לידע הפסח משערים כיצד, שביארנו כמו בראשון עשו מיעוט שהרי יעשו לא ובשני, הזבים

 נמנין עשרים שיהיו שאפשר האוכלין בכל משערין אין, טהורים או טמאים הקהל רוב אם
   ועד לעזרה הנכנסים בכל משערין אלא עליהן לשחוט אחד ביד אותו ומשלחין אחד פסח על

  . אותן משערין הראשונה כת שתכנס קודם מבחוץ שהן  

   כשאר שני לפסח ידחה זה הרי במקומו שיתבאר כמו היחיד רשות בספק שנטמא יחיד ז

  . בטומאה כולן יעשו היחיד רשות בספק שנטמא וצבור, מת טמאי  

 ואינו, לאכילה אלא בא לא שמתחילתו, בטומאה נאכל זה הרי בטומאה שהקריבוהו פסח ח

 מגע מטמאי בהן ולכיוצא הזאת הטומאה להם שנדחית מת לטמאי אלא טמא לכל נאכל
 ויולדות נדות וזבות זבים כגון ,מגופן עליהן יוצאה שהטומאה הטמאים אבל, טומאות

 חייבין לטהורין שהנאכל למדו השמועה מפי, פטורין אכלו ואם ממנו יאכלו לא ומצורעים
 המת טמאי אכלו אפילו, טומאה משום עליו חייבין אין לטמאין והנאכל טומאה משום עליו

   קודם הצבור כשנטמאו בטומאה יאכל שהפסח אמורים דברים במה, פטורין שלו מהאימורים
  . יאכל לא הדם זריקת לאחר נטמאו אם אבל, הדם זריקת  

 גזירה, יאכל לא והפסח הדם את זורק, זריקה קודם הצבור רוב ונטמאו בטהרה שחטוהו ט

 וכיוצא בשרץ טמאים שרת כלי היו, בטומאה ויאכלוהו אחרת בשנה זריקה אחר יטמאו שמא
 הבשר את שמטמאין פי על אף, ומובמק שיתבאר כמו האדם את מטמאין ואינן הואיל, בו
   שהיא בשר בטומאת שיאכל מוטב, טמא שהוא פי על אף ויאכל הטהורים אלא יעשוהו לא

  . המוקדשין בפסולי שביארנו כמו בכרת שהם הגוף טמאי יאכלוהו ולא בלאו  
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  ח פרק
  

   הזה בלילה הבשר את אכלוו שנאמר עשה מצות עשר חמשה בליל הפסח בשר אכילת א

  . יאכלוהו מרורים על ומצות אש צלי  

   הפסח בשר באכילת חובתן ידי יוצאין ומרור מצה מצאו לא אם, מעכבין ומרור מצה ואין ב

  . יאכלוהו ומרורים מצות על שנאמר מצוה אינו פסח בלא מרור אבל, לבדו  

 חגיגה שלמי הקריב אם לפיכך, שובע אכילת הפסח בשר לאכול המובחר מן מצוה ג

 אכל לא ואם, ממנו לשבוע כדי הפסח בשר אוכל כך ואחר תחילה מהן אוכל, עשר בארבעה
   מצות אייר לחדש עשר חמשה בלילי שני פסח בשר אכילת וכן, חובתו ידי יצא כזית אלא

  . יאכלוהו ומרורים מצות על בו שנאמר, עשה  

 לוקה פסחים בלילי מבושל או נא כזית מהן והאוכל, אש צלי אלא נאכלין אינן ושניהן ד

 אלא לוקה אינו כאחת ומבושל נא אכל, במים מבושל ובשל נא ממנו תאכלו אל שנאמר
 לוקה אינו יום מבעוד מבושל או נא ממנו אכל, אחד בלאו נכללות ששניהן לפי, אחת

   מבעוד אבל, ומבושל נא אכילת על חייב צלי לאכלו שמצוה בשעה אש צלי אם כי שנאמר
  . פטור יום  

   בלילה הבשר את ואכלו שנאמר, עשה מצות על עבר יום מבעוד צלי כזית ממנו אכל ה

  . הוא עשה עשה מכלל הבא ולאו, ביום ולא בלילה, הזה  

 ראוי ואינו מעט ונצלה האור מעשה בו שהתחיל הבשר הוא תורה עליו שהזהירה נא ו

   צלי שנאמר, עשה מצות וביטל לוקה אינו חי בשר ממנו אכל אם אבל, עדיין אדם לאכילת
  . פטור ואכלו שנתחרך עד צרכו כל צלהו, אסור צלי שאינו הא, אש  

   פירות במי או משקין בשאר שנתבשל בין במים שנתבשל בין תורה עליו שהזהירה מבושל ז

  . הכל ריבה מבושל ובשל שנאמר  

, חייב ואכלו קדרה צלי שעשהו או, צלהו כך ואחר שבשלו או, בשלו כך ואחר צלהו ח

   ומותר, המים מן חוץ, פירות ומי משקין ובשאר ודבש ושמן ביין אותו לסוך מותר אבל
  . פירות ובמי במשקים שנצלה אחר הבשר לטבל  

, אחר דבר צלי לא אש צלי שנאמר מתכות כלי או אבן כלי גבי על הפסח את צולין אין ט

 של בשפוד אותו צולין ואין, עליו ליןצו האור בו שתשלוט כדי מנוקב כלי היה אם לפיכך
   א"א'. וכו הפסח את צולין אין ד."השגת הראב. מקומו וצולה חם כולו השפוד שהרי מתכת

  . מקומו את יקלוף תנור של בחרסו נגע אמרו שהרי בכלי יגע שלא והוא  

, אש צלי זה שאין אסור זה הרי וצלהו בתנור ותלהו האש כל את וגרף התנור את הסיק י

 טבריה חמי או חרסית או סיד גבי על צלהו, אש צלי זה הרי גחלים גבי על ותלהו תכוח
 בשפוד נקובתו בית עד פיו מתוך תוחבו, אותו צולין כיצד, אש צלי זה שאין אסור זה הרי
 יתנם ולא לו חוצה בתנור מעיו ובני כרעיו ותולה למטה והאש התנור לתוך ותולהו עץ של
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   את יזרוק שלא כדי לצלייתו בוררין היו רמון של ושפוד, הוא בישול כמין שזה בתוכו
  . ויבשלהו מימיו  

  . החרס צלי שהוא מפני מקומו את יקלוף תנור של בחרסו הבשר נגע יא

   ממנו שתפרוש והליחה המרק שכל מקומו את יטול עליו וחזר החרס על מרוטבו נטף יב

  . צלי בשר אינה שהרי אסורה כשיצלה  

  . וישליכנו מקומו את יקלוף הסלת על ומרוטב נטף יג

 ידיחנו הוא חי אם ישראל של ואם, יאכלו הכהנים חבורת אם תרומה של בשמן סכו יד

 חבורה בני על דמים יעשנו לא שני מעשר של בשמן סכו, החיצון את יקלוף צלי ואם וינגב
   מפני כאחת יםפסח שני צולין ואין, במקומו שביארנו כמו בירושלים שני מעשר פודין שאין

  . וטלה גדי אפילו התערובות  

 העבירה מן להרחיק כדי חצות עד אלא נאכל הפסח שאין מקומות בכמה ביארנו כבר טו

 ומצה חמץ בהלכות ביארנו וכבר, השחר עמוד שיעלה עד הלילה כל שיאכל תורה ודין
   אפילו בשינה שנרדמו אחר ואוכלין חוזרין חבורה בני ושאין אכילתו בשעת הלל טעון שהוא

  . הלילה בתחילת  

  
  ט פרק
  

 שיאכל החבורה מן ממנו מוציאין ואין אחת בחבורה אלא אוכל אינו הפסח מן האוכל כל א

 תוציא לא שנאמר לוקה עשר חמשה בליל לחבורה מחבורה בשר כזית ממנו והמוציא, בה
 צריך לפיכך כשבת בו כתובה שהוצאה, ץבחו שיניחנו והוא, חוצה הבשר מן הבית מן

, נפסל הראשון שהוציאו שכיון בפסח מוציא אחר מוציא ואין, שבת כהוצאת והנחה עקירה
  , כלחוץ הפתח עובי שהוא עצמו והאגף כלחוץ ולחוץ האגף מן כלפנים ולפנים האגף מן

  . הבית בכלל אינן והעליות הגגים, כלפנים הכותלים ועובי החלונות  

 כבשר הוא והרי באכילה נאסר בשגגה בין בזדון בין לחבורתו חוץ שיצא הפסח בשר ב

 שהכל ירושלים לחומות חוץ שיצא קלים קדשים בשר או לעזרה חוץ שיצא קדשים קדשי
 הבשר חותך מקצתו שיצא אבר, הקרבנות במעשה שביארנו כמו אכילתו על ולוקין כטריפה
 מגיע כשהוא, ישרף שבחוץ וכל יאכל פניםשב כל הבשר את וקולף לעצם שמגיע עד ויורד
   עד קולף עצם בו לשבור שאסור פסח היה ואם, קדשים שאר היה אם בקופיץ חותך לעצם

  . לחוץ ומשליכו הפרק מן מקצתו שיצא האבר ומפרק הפרק  

 מן שנאמר היקף לה לעשות מהן חבורה כל צריכה אחד בבית אוכלות שהיו חבורות שתי ג

   את הופכין ואלו, אכילתו למקום חוצה לו ליתן שצריך למדו מועההש מפי, חוצה הבשר
  . מעורבים יראו שלא כדי ואוכלין אילך פניהן את הופכין ואלו ואוכלין אילך פניהן  

 קופץ למזוג עומד כשהשמש, החבורות שתי בין הבית באמצע יינם בו שמוזגים המים היו ד

 לאוכל שאסור, שבפיו מה אוכל כך ואחר חבורתו אצל שמגיע עד פניו את ומחזיר פיו את
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   בושה שהיא מפני ואוכלת חבורתה מפני פניה להחזיר לכלה ומותר, חבורות בשתי לאכול
  . בפניהם לאכול  

 ונעשית אחת חבורה היתה אם וכן, אוכלין אינן מביניהן מחיצה שנפרצה חבורות שתי ה

   נעקרין ואינן חבורות שתיב נאכל הפסח שאין, שתסתלק עד אוכלין אינן ביניהן מחיצה
  . לחבורה מחבורה  

 אם, חבורה בני שאר באו ולא פסחיהן לאכול יתר או מהן שלשה שנכנסו חבורה בני ו

 הרי באו ולא השאר על לכולן המעורר וחזר הפסחים לאכול אדם בני שדרך בשעה נכנסו
 כך אחר ןהמתאחרי באו ואפילו, לשאר ממתינים ואין שישבעו עד אוכלין שנכנסו אלו

 בלבד שנים נכנסו אם אבל, חלקם כדי להן משלמים אין הכל שאכלו השלשה אלו ומצאו
 אדם אין שנפטרין בעת אבל לאכול כניסתן בשעת אמורים דברים במה, ממתינים אלו הרי

השגת . להמתין צריך ואינו יצא מלאכול בלבד אחד גמר אפילו לחבירו להמתין צריך
 מתיישב הדעת שאין אחר לענין השמועה כל פני סבב א"א. שנכנסו חבורה בני ד."הראב
 ושוכרין סבולת שעושין בחבורה אלא מתפרש הענין זה שאין עמו מסכים השכל ואין עליו
 מהם שלשה שאם לומר הונא רב ובא ומאכלם שולחנם להם ולסדר להשקותם שמש להם

 להכנס אזקק לא מריא ולא אותם וישמש לפניהם ויסדר עמהם השמש יכנס להתחיל רוצים
 שיהיו עד ממתינין שאינן בהם הרגיש והוא הסעודה זמן שהוא כיון אלא כלכם שתהיו עד

 ולשמשם הראשונים השלשה עם להכנס לו יש הילכך מחבירו יותר שממהר יש אבל כולם
 אכילה אחר אבל אדם כל אצל דעתם ובטלה לזימון ראויים שאינם לא משלשה פחות אבל
 ולשמשם להם להמתין לו יש החבורה משאר יותר ושתייה באכילה שנים או אחד ימשך אם

 שהם בין האמצע מן אוכלין שהן בין החבורה וזו מקצר ויש מאריך יש הוא כן שהמנהג
 שכרו על יותר לו נותנין משלשה פחות הם אם המתאחרים ואלו רבינא אמר ע"בפ אוכלין
   חבורות כשתי שיראה פסח לענין לאו זו בשמועה הפשוט הענין וזה כוותיה הלכתא ולית

  . טעם בו אין בסוף ש"מ כל גם וארבע שלש  

 זה הרי, לשכיר או תושב לגר או, ז"לע למומר שני מפסח בין הפסח מן כזית המאכיל ז

 זה בתורה האמור נכר ובן, מרדות מכת אותו מכין אבל לוקה ואינו תעשה בלא עובר
 ושכיר תושב שנאמר שכיר או תושב גר אפילו ילנכר ממנו מאכילין ואין, נכר אל העובד

 א"א. בו יאכל לא ושכיר תושב עד' וגו הפסח מן כזית המאכיל ד."השגת הראב. בו יאכל לא
   צורך ואין מדרשו בא ולכך שכירו או תושבו שהוא פ"אע עמו ממונה שאינו לישראל ואפילו

  . ערל שהוא תושב לגר  

   אוכל שאינו הוא בו, בו יאכל לא ערל כל מרשנא לוקה הפסח מבשר כזית שאכל ערל ח

  . ולשכיר תושב לגר ומרור מצה להאכיל מותר וכן, ומרור מצה הוא אוכל אבל  

 ומלתה שנאמר מלאכול מעכבתו כך הפסח מלשחוט מעכבתו ועבדיו בניו שמילת כשם ט

 זמנו הגיע שלא בן לו שהיה או, הפסח שנשחט אחר עבד קנה כיצד, בו יאכל אז אותו
 ראוי הבן יהיה וכיצד, אותן שימול עד לאכול אסור זה הרי, הפסח שחיטת אחר אלא להמול
 שבעת שצריך חמה שחלצתו כגון, שחיטה קודם ראוי יהיה ולא הפסח שחיטת אחר למילה
   טומטום שהיה או, שחיטה אחר ונרפאת עינו שכאבה וכגון, הבראתו מיום לעת מעת ימים

  . זכר אונמצ הפסח שחיטת אחר ונקרע  
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 שני בפסח נאמר וכן, בו תשברו לא ועצם שנאמר לוקה זה הרי טהור בפסח עצם השובר א

 השמועה מפי, לוקה אינו עצם בו שבר אם בטומאה שבא פסח אבל, בו תשברו לא ועצם
   ששבר או עשר חמשה בלילי העצם את השובר אחד, בטמא ולא בטהור בו תשברו לא למדו

  . לוקה זה הרי ימים כמה אחר ששבר או יום מבעוד עצם בו  

  . תקלה לידי בהן יבואו שלא כדי מבשרו הנותר בכלל הפסח עצמות שורפין לפיכך ב

 שאין עצם אבל, מוח בו שיש או בשר כזית עליו שיש עצם שבירת על אלא חייבין אין ג

   העצם ושבר בשר כזית עליו היה, בירתוש על חייב אינו בשר כזית עליו ושאין מוח בו
  . מבשרו פנוי ששבר שהמקום פ"אע חייב הבשר במקום שלא  

  . לוקה אחד בעצם השובר אחר השובר ד

  . עצם שבירת משום חייב אינו גידים והמחתך עצמות השורף ה

 וכיוצא ויציאה בטומאה נפסל אפילו, לוקה העצם את בו ושבר מבושל או נא שהוא פסח ו

 אבל ונפסל הכושר שעת לו כשהיתה אמורים דברים במה, העצם שבירת איסור בו יש בהם
, השם שינוי מחשבת או זמן מחשבת נעשה או שנתפגל כגון הכושר שעת לו היתה לא אם
   א"א. האליה עצם שבר עד' וכו נא שהוא פסח ד."השגת הראב. העצם שבירת משום בו אין

  . כרבי תפס ובאליה כרבנן תפס בכלן  

  . לאכילה ראוי אינו שהרי לוקה אינו האליה עצם שבר ז

' וכו הסחוסים ד."השגת הראב. לאכלן מותרין אלו הרי, רכים עצמים כמו שהם הסחוסים ח

 עלה לא ומעולם מקומות בכמה סברותיו נשתנו מה א"א. אותן יאכל לא רכין שעצמותיו עד
   שאינו כל לומר לו היה כן שאם העצם שבירת איסור על המשנה זו שבאה מפרש דעת על
  . תותירו בבל שהוא אכילה חיוב על באה אבל הרך בגדי יאכל לא הגדול בשור נאכל  

, לוקה אכל ואם עצם שובר שזה אותן יאכל לא רכים שעצמותיו ורך קטן גדי היה ט

   הוא שיתבשל אחר הגדול בשור שנאכל כל הכלל זה, רך עצם או קשה עצם השובר שאחד
  . והסחוסים כנפיים ראשי כגון צלייתו אחר הרך הגדי מן כנגדו ללאכו שמותר  

 נמנין אין בפסח ונאכלין עתה לאכילה ראויין שהן פ"אע להקשות שסופן הרכין גידין י

   מוח על נמנין ואין, עצם שבירת בלא להוציאו שיכול מפני שבראש מוח על ונמנין, עליהן
  . עצם בשבירת אלא להוציאו יכול אינו ישהר, ראשיו משני הסתום העצם והוא שבקולית  

, רצה אם ומפרקן הפרק מן העצמות וחותך ואוכל הבשר חותך הפסח את אוכל כשאדם יא

 בשעת שיוצאין והקרומות והעצמות הגידים שאר עם ומניחו מוציאו הנשה לגיד וכשיגיע
 חתכו ואם ,שלם אותו צולין אלא אותו מחתכין ואין הבשר כשאר אותו מנקין שאין, אכילה
 הפסח מבשר ישאיר שלא להשתדל אדם צריך, אבר יחסר שלא והוא כשר חתיכות חתיכות

, בקר עד ממנו ישאירו לא שנאמר בשני וכן, בקר עד ממנו תותירו לא שנאמר בקר עד
 שהרי זה לאו על לוקה ואינו, תעשה בלא עבר בשני בין בראשון בין ממנו השאיר ואם
' וכו הפסח את אוכל כשאדם ד."השגת הראב. תשרופו באש מנומ והנותר שנאמר לעשה ניתק
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 הנשה גיד עם הפסח שיצלה מזה גדול איסור אין ראשי בחיי א"א. והקרומות העצמות עד
   לפני ויביא פסח ואוכל אזכה ואם שבראש קרומות ועם מתנא דתותי תרבא ועם שמנו ועם

  . לפניו בקרקע חובטו הייתי כזה  

, הצאן מן או הבקר מן ד"י ביום שלמים עמו מקריבין בראשון חהפס את כשמקריבין יב

 ארבעה חגיגת הנקראת היא וזו, השלמים זבחי ככל נקבות או זכרים, קטנים או גדולים
 זו חגיגה עמו מביאין אימתי, ובקר צאן אלהיך' לה פסח וזבחת בתורה נאמר זה ועל עשר
 שבא או בשבת להיות עשר ארבעה יום חל אם אבל, ובמועט ובטהרה בחול בא שהוא בזמן
   הפסחים אלא מקריבין ואין, חגיגה עמו מביאין אין מרובים הפסחים שהיו או בטומאה הפסח

  . בלבד  

 זבחי ככל אחד ולילה ימים לשני ונאכלת, חובה ואינה רשות עשר ארבעה חגיגת יג

 הבשר מן ילין ולא שנאמר השלישי ליום עשר ארבעה חגיגת מבשר להניח ואסור, שלמים
 חגיגת בשר למניח אזהרה שזה למדו השמועה מפי, לבקר הראשון ביום בערב תזבח אשר

   לוקה אינו והמותיר, השני יום של בקר עד לבקר שנאמר, עשר ששה ליום עשר ארבעה
  . הנותרים כשאר ממנה הנותר ישרוף אלא  

   השלחן על עמו העולים התבשילין וכל השולחן על הפסח עם שעלה חגיגה בשר יד

  . התערובת מפני גזירה עצמו כפסח חצות עד אלא נאכלים ואינן, עמו מתבערין  

 נשחט ואינו, ימצא ובל יראה בבל בחמץ אסור הראשון, שני לפסח ראשון פסח בין מה טו

, חגיגה עמו ומביאין, באכילתו הלל וטעון, לחבורה חוץ ממנו מוציאין ואין, חמץ על
 חמץ שני פסח אבל, שביארנו כמו מת טומאת הקהל רוב נטמא אם בטומאה שיבא ואפשר
 עמו מביאין ואין, לחבורתו חוץ אותו ומוציאין, באכילתו הלל טעון ואינו, בבית עמו ומצה
 צלי ונאכלין בעשייתן הלל וטעונין, השבת את דוחין ושניהם, בטומאה בא ואינו חגיגה
 ישוה לא ולמה, העצם את בהן ריןשוב ואין, מהן מותירין ואין, ומרור מצה על אחד בבית
 חקת מקצת בו שפירש לפי, יעשו הפסח חקת ככל שנאמר מאחר הדברים לכל לראשון השני
 חקת והם שבגופו המצות והן, בו שנתפרשו בדברים אלא לראשון שוה שאינה ללמד, הפסח
 באגודת דם הגעת טעון ושהוא, מבעשור הפסח שילקח במצרים שנאמר זה שכלל, הפסח
   נעשו ולא לדורות נוהגות הדברים אותן אין בחפזון ושיאכל המזוזות ולשתי למשקוף באזו

  . בלבד מצרים בפסח אלא  

  .ד"בס פסח קרבן הלכות להו סליקו
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 ואחד אחד לכל כוס מוזגין בתחלה: הוא כך עשר חמשה בליל אלו ותמצו עשיית סדור א

 ידים נטילת על מברך כך ואחר, ושותה וזמן היום קדוש עליו ואומר הגפן פרי בורא ומברך
 הפסח כבש של וגופו וחרוסת ומצה אחר וירק מרור ועליו ערוך שלחן ומביאין, ידיו ונוטל
   זכר אחד בשר מיני שני השלחן על מביאין ההז ובזמן, עשר ארבעה יום של חגיגה ובשר

  . לחגיגה זכר ואחד לפסח  

 וכל הוא כזית ואוכל בחרוסת אותו ומטבל ירק ולוקח האדמה פרי בורא ומברך מתחיל ב

 קורא מלפני השולחן עוקרין כך ואחר, מכזית פחות אוכל אין ואחד אחד כל עמו המסובין
 מכל הזה הלילה נשתנה מה הקורא ואומר, שואל הבן וכאן השני הכוס ומוזגין, לבדו ההגדה
 שבכל, פעמים שתי הזה והלילה אחת פעם אפילו מטבילין אנו אין הלילות שבכל הלילות
 צלי בשר אוכלין אנו הלילות שבכל, מצה כולו הזה והלילה ומצה חמץ אוכלין אנו הלילות
   הזה והלילה ירקות שאר אוכלין אנו הלילות שבכל, צלי כולו הזה והלילה ומבושל שלוק
  . מסובין כולנו הזה והלילה מסובין בין יושבין בין אוכלין אנו הלילות שבכל, מרורים  

   עד וקורא בגנות ומתחיל, קרבן לנו שאין צלי כולו הזה והלילה אומר אינו הזה בזמן ג

  . כולה אבי אובד ארמי פרשת דרש שגומר  

 אבותינו בתי על המקום שפסח שם על כליןאו שאנו זה פסח ואומר לפניו השלחן ומחזיר ד

 שאנו זה מרור ואומר בידו המרור ומגביה', לה הוא פסח זבח ואמרתם שנאמר במצרים
 ומגביה, חייהם את וימררו שנאמר במצרים אבותינו חיי את המצרים שמררו שם על אוכלין
 עד להחמיץ אבותינו של בצקם הספיק שלא שם על אוכלין שאנו זו מצה ואומר בידו המצה
 הבצק את ויאפו שנאמר מיד וגאלם הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך עליהם שנגלה
   המקדש שבית בזמן אוכלין אבותינו שהיו פסח אומר הזה ובזמן', וכו ממצרים הוציאו אשר

  '. וכו אבותינו בתי על הוא ברוך הקדוש שפסח שם על קיים  

 למי ולנצח לגדל לרומם להדר לפאר בחלש להלל להודות חייבין אנו לפיכך ואומר ה

 ומאפלה לשמחה מיגון לחירות מעבדות והוציאנו האלו הנסים כל את ולאבותינו לנו שעשה
 וחותם, מים למעינו חלמיש עד' וגו' ה עבדי הללו הללויה, הללויה לפניו ונאמר גדול לאור
 ללילה והגיענו ממצרים אבותינו את וגאל גאלנו אשר העולם מלך אלהינו' ה אתה ברוך
 יגיענו אבותינו ואלהי אלהינו' ה כן מוסיף הזה ובזמן, ומרורים מצה בו לאכול הזה

 בעבודתך וששים עירך בבנין שמחים לשלום לקראתנו הבאים אחרים ולרגלים למועדים
 חדש שיר לך ונודה לרצון מזבחך קיר על דמם שיגיע הפסחים ומן הזבחים מן שם ונאכל

   ושותה הגפן פרי בורא ומברך, ישראל גאל' ה אתה ברוך נפשנו ותפד ועל גאולתנו על
  . השני הכוס  

, ההגדה קריאת בשעת דעתו הסיח שהרי שניה ידיו ונוטל ידים נטילת על מברך כך ואחר ו

, הארץ מן לחם המוציא ומברך שלם לתוך פרוס ומניח מהן אחד חולק רקיקין שני ולוקח
 לחם )ז"ט דברים( שנאמר משום טובים ימים כשאר תככרו שתי על מברך אינו מה ומפני
 ומטבל כאחד ומרור מצה כורך כך ואחר. בפרוסה כאן אף בפרוסה עני של דרכו מה עוני

 אכילת על וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו' ה אתה ברוך ומברך בחרוסת



 פרק ח'
 

 

 קעג

 בפני זה על ברךמ עצמו בפני ומרור עצמה בפני מצה אכל ואם, ואוכלן ומרורים מצות
   זהו א"א. כאחד ומטבל ומרור מצה לוקח כך ואחר ד."השגת הראב. עצמו בפני זה ועל עצמו

  . דייק לא הסדר זה מ"ומ), קטו( פסחים כהלל  

 אכילת על וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו' ה אתה ברוך מברך כך ואחר ז

 העולם מלך אלהינו' ה אתה ברוך ךומבר, תחלה עשר ארבעה חגיגת מבשר ואוכל הזבח
   הפסח ברכת ולא, פסח של מגופו ואוכל הפסח אכילת על וצונו במצותיו קדשנו אשר

  . פסח של פוטרת זבח של ולא זבח של פוטרת  

 ומטבל, מצה אכילת על ומברך חוזר לחם המוציא שמברך אחר קרבן שם שאין הזה בזמן ח

 ישהה ולא, ואוכל בחרוסת מרור ומטבל מרור לתאכי על ומברך וחוזר, ואוכל בחרוסת מצה
 ומטבל ומרור מצה וכורך וחוזר, סופרים מדברי מצוה וזו, טעמו יבטל שמא בחרוסת אותו

   ומטבל מצה אכילת על ומברך חוזר ד."השגת הראב. למקדש זכר ברכה בלא ואוכלן בחרוסת
  . הבל זה א"א. בחרוסת  

 רוצה שהוא מה כל ושותה לאכול רוצה ואשה מה כל ואוכל בסעודה נמשך כך ואחר ט
 אוכל הזה ובזמן, כלל אחריו טועם ואינו כזית אפילו הפסח מבשר אוכל ובאחרונה, לשתות
   המצה או הפסח בשר וטעם סעודתו הפסק שיהיה כדי, כלום אחריה טועם ואינו מצה כזית

  . המצוה היא שאכילתן בפיו  

 כוס מוזג כך ואחר, ושותהו שלישי כוס לע המזון ברכת ומברך ידיו נוטל כך ואחר י

', וכו מעשיך כל' ה יהללוך והיא השיר ברכת עליו ואומר, ההלל את עליו וגומר רביעי
 למזוג לו ויש, המים מן חוץ הלילה כל כלום כך אחר טועם ואינו הגפן פרי בורא ומברך

 זה וכוס, בבל נהרות על עד טוב כי' לה מהודו והוא הגדול הלל עליו ולומר חמישי כוס
 שאינו פ"אע שירצה מקום בכל ההלל את לגמור לו ויש, כוסות ארבעה כמו חובה אינו
   מקום שאינו פ"אע שירצה מקום בכל ההלל את לגמור לו ויש ד."השגת הראב. סעודה מקום

  . אחד במקום אינן אם כוסות לארבעה שם כאן שאין לפי כן מקבלת הדעת אין א"א. סעודה  

 אוכלין אין לאכול שלא שנהגו מקום, אוכלים פסחים בלילי צלי לאכול גושנה מקום יא

 זה בליל כאחד כולו צלוי שה לאכול אסור מקום ובכל, הוא הפסח בשר יאמרו שמא גזירה
   אבר בו שלק או אבר ממנו שחסר או מחותך היה ואם, בחוץ קדשים כאוכל שנראה מפני

  . שנהגו במקום מותר זה הרי מחובר והוא  

 הדברים כל ועושה בשבת שעושה כדרך הפת על מקדש הפסח בלילי יין לו שאין מי בי

 ברכות שתי המרור על מברך בתחלה, בלבד מרור אלא ירק לו שאין מי, הזה הסדר על
   וחוזר ואוכלה המצה על מברך ההגדה וכשגומר, ואוכל מרור אכילת ועל האדמה פרי בורא

  . ברכה בלא המרור מן ואוכל  

   על מברך משומרת שאינה ממצה סעודתו כשגומר כזית אלא משומרת מצה לו שאין מי יג

  . כלום אחריו טועם ואינו כזית אותו ואוכל מצה אכילת  

 בתוך מקצתן שישנו חבורה בני, ואוכל חוזר אינו והקיץ הסעודה בתוך שישן מי יד

 ד."השגת הראב. יאכלו כולן נתנמנמו, יאכלו לא ונעורו כולן נרדמו, ואוכלין חוזרין הסעודה
 אינו יחידי והוא אוכל היה פסח אם א"א. ואוכל חוזר אינו והקיץ הסעודה בתוך שישן מי

 המוציא ומברך ידיו נוטל פסח שם היה לא אם, נפסל הדעת היסח משום ממנו ואוכל חוזר
 אם כלן דאפילו) כ"ק( פסחים למימר י"ר ואתא כלן שישנו והוא מפסקת שהשינה ואוכל



 רמב"ם הלכות חמץ ומצה
 

 

קעד

   ל"וקיי, הפסקה הויא לא נמי אכילה ולגבי פסח לגבי הדעת היסח הוי דלא יאכלו נמונתנמ
  ).כ"ק פסחים שם( מיניה יליף דרבה יוסי כרבי  



 דיני הכנת הסדר
 

 

 קעה

  [הבאנו את הלכות הכנת הסדר וליל הסדר מהקיצור שולחן ערוך, אולם יש דברים הנוהגין רק 
  לכך]. , ויש לשים לביש שינויים, ובזמן הגאולה לפני ביאת המשיח

  
  קיצור שולחן ערוך

  

 דיני הכנת הסדר –סימן קיח 
   

יהדר אחר יין יפה למצות ארבע כוסות, ואם יש בנמצא יין אדום יפה כמו הלבן, וגם  א

שנאמר אל תרא יין כי יתאדם, משמע  הוא כשר כמו הלבן, מצוה בו יותר מבלבן,
שחשיבותו של יין הוא כשהוא אדום, ועוד לפי שיש בו זכר לדם שהיה פרעה שוחט ילדי 
  בני ישראל, ובמדינות שהאומות טפשים וסכלים להעליל עלילות שקרים נמנעו מליקח יין 

  אדום לפסח.   

  ה וטוב יותר ליקח סלרי לצורך טיבול הראשון שהוא כרפס נוהגין הרבה ליקח פטרוזילי ב

  שיש לו טעם טוב כשהוא חי, והמובחר הוא לקחת צנון.   

לצורך מרור נוהגין ליקח תמכא, וכיון שהוא חריף מאד יכולין לפררו במגרדת רק  ג

שיזהרו שלא יפוג לגמרי, ויש לפררו כשבאין מבית הכנסת (ועיין לעיל סימן צ"ח סעיף ג' 
בשבת אסורין לפררו, אלא שצריכין לפררו קודם הלילה שצריכין לפררו על ידי שינוי) ו

ויכסהו עד הלילה, אבל יותר טוב לקחת חזרת שהיא "חסה" ונוח לאכלו, ונקרא מרור לפי 
שכששוהה בקרקע נעשה הקלח מר, ויוצאין גם בלענה הנקרא ווערמוט (עולשין וחרחבינא 

זה עם זה לכזית, ויוצאין בין  אינם שכיחים במדינותינו), כל המינים שיוצאין בהן מצטרפין
בעלין בין בקלחין אבל לא בשרשים, דהיינו שרשים הקטנים המתפצלים לכאן ולכאן, אבל 
השורש הגדול שבו גדלים העלים, אף שהוא טמון בקרקע הרי הוא בכלל קלח, ומכל מקום 

רא טוב יותר ליטול העלים והקלח היוצא חוץ לקרקע, כי יש אומרים שמה שהוא בקרקע נק
  שורש, העלים אין יוצאין בהם אלא אם כן הם לחים, אבל הקלחים יוצאין בהן בין לחים 

  בין יבשים, אך לא במבושלין או כבושין.   

החרוסת צריך שיהיה עב זכר לטיט, ובשעה שהוא צריך לטבול את המרור ישפוך לתוכו  ד

ות את החרוסת יין או חומץ שיהיה רך זכר לדם, וגם שיהא ראוי לטבול בו, יש לעש
מפירות שנמשלה בהם כנסת ישראל כגון תאנים שנאמר התאנה חנטה פגיה, ואגוזים שנאמר 
אל גנת אגוז, ותמרים שנאמר אעלה בתמר, ורמונים שנאמר כפלח הרמון, ותפוחים זכר 
למה שנאמר תחת התפוח עוררתיך, שהיו הנשים יולדות שם בניהן בלי עצב, ושקדים על 

וך הוא על הקץ לעשות. וצריך ליתן בתוכו תבלין הדומה לתבן, כגון שם ששקד הקדוש בר
קנמון וזנגביל שאינן נדכין הדק היטב, ויש בהן חוטין כמו תבן, זכר לתבן שהיו מגבלין 
בתוך הטיט. בשבת לא ישפוך את היין או החומץ לתוך החרוסת, כי צריך לעשות בשינוי 

י מלח (אפילו כשלא חל יום טוב בשבת) יעשה ויתן את החרוסת לתוך היין והחומץ, ואת המ
  מערב יום טוב, ואם עושהו ביום טוב צריך לעשותו בשינוי שיתן תחלה את המים ואחר כך 

  המלח.   



 קיצור שולחן ערוך
 

 

 קעו

משחרב בית המקדש תקנו חכמים שיהיו על השלחן בשעת אמירת ההגדה שני מיני  ה

בזמן שבית המקדש  תבשילין אחד זכר לקרבן פסח ואחד זכר לקרבן חגיגה שהיו מקריבין
היה קים. ונהגו שאחד מן התבשילין יהיה בשר, ויהיה מפרק הנקרא זרוע, לזכר שגאלם 
הקדוש ברוך הוא בזרוע נטויה, ויהיה נצלה על הגחלים, זכר לפסח שהיה צלי אש. והשני 
יהיה ביצה משום דביצה בלשון ארמי ביעא, כלומר דבעי רחמנא למפרק יתנא בדרעא 

הביצה בין צלוי הבין מבושלת, וצריך לצלותן ולבשלן מערב יום טוב בעוד מרממא ועושין 
יום, ואם שכח או שהיה שבת יצלה ויבשל אותם בלילה אבל צריך לאוכלן ביום טוב 
ראשון. וכן בליל שני יצלם ויבשלם ויאכלם ביום טוב שני, כי אין מבשלין מיום טוב 

בשר צלי בשני לילות אלו, על כן צריך  לחבירו ולא מיום טוב לחול, ולפי שאין אוכלין
  לאכול את הזרוע דוקא ביום, ואף כשצולין בערב יום טוב אין לזרקן אחר כך אלא יתנם 

  ביום טוב שני תוך המאכל שמבשלין ויאכלם.   

יכין מושבו מבעוד יום במצעות נאות כפי יכלתו, ובאופן שיוכל להטות ולהסב בשמאלו  ו

  ל של כל אדם. גם את הקערה יכין מבעוד יום, כדי שמיד ואפילו הוא אטר יסב בשמא
  בבואו מבית הכנסת יוכל לעשות את הסדר בלי עיכוב.   

אף על פי שבכל השנה טוב למעט בכלים נאים זכר לחרבן, מכל מקום בליל פסח טוב  ז

  להרבות בכלים נאים כפי כחו, ואפילו הכלים שאינן צריכין לסעודה יסדרם יפה על השלחן 
  נוי זכר לחירות. ל  

ח סדר הקערה כך הוא, מניח שלש מצות על הקערה ופורס עליהם מפה נאה ועליה מניח  
  את הזרוע נגד הימין שלו, ואת הביצה משמאל, המרור לברכה באמצע. חרוסת תחת הזרוע, 

  כרפס תחת הביצה, ומרור לכריכה באמצע כזה:   

  

  זרוע          ביצה

  מרור

  סכרפ    חרוסת    

  רורמ

  

  הכוסות יהיו שלימות בלי שום פגימה, ומודחות יפה, ויחזיק לכל הפחות רביעית.  ט

מנהגנו להלביש את הקיטל ויכינו גם כן מבעוד יום. ומי שהוא אבל רחמנא ליצלן אינו  י

  לובשו, אבל בהסיבה חייב. רק אם לא נהג אבילות כלל קודם יום טוב כגון שקבר מתו 
  ו מיסב. והלל אומר כי ההלל הוא חיוב. ביום טוב נוהגין שאינ  

  בן אצל אביו חייב בהסיבה, אבל תלמיד אצל רבו אינו צריך. יא

  

  
  



 סדר ליל פסח
 

 

 קעז

סדר ליל פסח –סימן קיט 
  

אף על פי שבכל שבת ויום טוב יכולין לקדש ולאכול מבעוד יום להוסיף מחול אל  א

ת אכילת מצה הוא דוקא בלילה, כמו קרבן פסח דכתיב הקודש, בפסח אינו כן, לפי שמצו
ביה ואכלו את הבשר בלילה הזה, וכן מצות ארבע כוסות היא דוקא בלילה. וכיון שגם 
הכוס של קידוש היא אחת מהארבע כוסות לכן אין מקדשין עד שהוא ודאי לילה. ילבוש 

ינוקות שקדים את הקיטל וישב את עצמו על מושבו לעשות את הסדר. ומצוה לחלק לת
ואגוזים וכדומה, כדי שיראו שינוי וישאלו, ועל ידי זה יתעוררו לשאול גם כן על מצה 
ומרור והסיבה. ותינוק ותינוקות שהגיעו לחינוך, דהיינו שהוא יודע מקדושת יום טוב, ומבין 
  מה שמספרים מיציאת מצרים, נותנין לו גם כן כוס שישתה ממנו נוהגין למזוג כוס אחת 

  תר מן המסובין, וקורין אותה כוס של אליהו הנביא. יו  

משרת או אחד מבני ביתו ימזגו את הכוסות, וכן בכל פעם שמוזגין ימזגו הם ולא הוא  ב

בעצמו כדי להראות דרך חירות. ויזהיר לבני ביתו שישתו מכל כוס לכל הפחות את הרוב 
לם למצות ארבע כוסות בפעם אחת ומכוס רביעי ישתו רביעית בפעם אחת, ויכוונו כו

וסיפות יציאת מצרים ואכילת מצה ומרור, כי גם הנשים חייבות במצות אלו רק בהסבה 
  אינן נוהגות. יעשה קידוש ככתוב בהגדה, וישתה בהסבת שמאל, וטוב אם אפשר לעשות 

  כדעת הפוסקים לשתות כוס שלמה בכל הארבע כוסות.   

בן. וחותך מן הכרפס לעצמו ולכל בני ביתו אחר כך ירחוץ ידיו ולא יברך עליהן ומנג ג

לכל אחד פחות מכזית, וטובלין במי מלח ומברכין בורא פרי האדמה, ומכוונין לפטור 
בברכה זו גם את המרור, ואוכל גם כן בהסבת שמאל, אחר כך נוטל את המצה האמצעית 

רכו במפה וחולקה לשני חלקים ומניח את החלק הגדול אצל מושבו לאפיקומן. ונוהגין לכ
זכר למה שנאמר משארותם צרורות בשמלותם. ויש שמשימים אותו כך על שכמם זכר 
ליציאת מצרים, ולפי שהאפיקומן הוא במקום הפסח, לכן הוא חשוב ויהי החלק הגדול. 
והחלק הקטן מחזירו להקערה למקומו, ומגלה קצת את המצות, ומגביה את הקערה, ואומרים 

  ' עד לשנה הבאה בני חורין. והאומרים כהא לחמא עניא לא הא לחמא עניא די אכלו וכו
  יאמרו תיבת די.   

אחר כך מוזגין כוס שניה והתינוק שואל מה נשתנה. ואם אין תינוק ישאל בן אחר או  ד

בתו או חברו או אשתו. ואחר כך אומרים עבדים היינו וכו' והנכון לפרש לבני ביתו דברי 
עצמו אינו מבין לשון הקודש, יאמר מתוך ההגדה שהוא ההגדה בלשון שמבינים, ואם גם ב

עם פירוש ולאחר כל פיסקא יאמר בשפה שמבין, ומכל שכן המאמר רבן גמליאל היה אומר 
וכו' שצריכין להבין את הטעם של פסח מצה ומרור. כשמגיע לוהיא שעמדה וכו' יכסה את 

ות בידיהם, ואומרים והיא המצות (שלא יראה פת בושתו, שמניחין אותו) ונוטלין את הכוס
שעמדה וכו' עד מידם. וחוזר ומגלה את המצות, וכשמגיע "למצה זו" נוטל את מחצה המצה 
שבקערה ומראה לבני ביתו, ואומר, מצה זו וכו' וכן במרור זה מגביה את המרור. אבל 
כשאומר פסח שהיו אבותינו אוכלים וכו' לא יגביה את הזרוע שהוא זכר לפסח, שלא יהא 

ראה כאילו הקדישו לכך, וכשמגיע ללפיכך מכסה את המצות ונוטל כל אחד את הכוס נ
  בידו ומגביה עד שחותם גאל ישראל, ומברכין על הכוס בורא פרי הגפן ושותין בהסבת 

  שמאל.   



 קיצור שולחן ערוך
 

 

 קעח

אחר כך רוחצין ידיהם ומברכין על נטילת ידים ומברך המוציא על המצות. ולפי שביום  ה

ככרות שלימות. ומצות אכילת מצה היא מן הפרוסה, לפי שהמצה טוב צריך לבצוע על שתי 
נקראת לחם עוני ודרכו של עני בפרוסה, על כן בשעה שהוא מברך המוציא אוחז שתי 
המצות השלמות בידיו, והפרוסה ביניהן ומברך המוציא. ומניח את המצה התחתונה מידיו 

וצע מן העליונה וגם מן הפרוסה ואוחז רק בעליונה וגם בפרוסה, ומברך על אכילת מצה. וב
מכל אחת כזית וכן הוא נותן לכל אחד מבני ביתו ואוכל שתיהם יחד בהסבה שמאלית, ואם 
קשה לו לאכלם בפעם אחת אוכל תחלה את כזית המוציא ואחר כך הכזית מן הפרוסה, רק 
   שלא ישהה ביניהם כלל ויאכל שתיהן בהסבה. ונוהגין במדינות אלו, שבלילי פסח אין

  טובלין את המצה במלח לא של המוציא ולא של מצה.   

מי שאינו יכול ללעוס מצה, מותר לשרותה במים לרככה. ובלבד שלא תהא נמחה לגמרי.  ו

ומי שהוא זקן או חולה ואינו יכולה לאכלה שרויה במים, יוכל לשרותה ביין או בשאר 
ה מעת לעת כי אז משקים. כששורין את המצה לצאת בה, צריכין ליזהר שלא לשרות

  נחשבה כמבושל ואין יוצאין בה. וגם צריכין ליזהר בשאר דברים שלא יפסיד דין לחם עיין 
  לעיל סימן מ"ח סעיף ה'.   

אחר כך נוטל כזית מרור וכן הוא נותן לכל אחד מבני ביתו, וטובלו בחרוסת ומנער את  ז

ואוכלו בלא הסבה. אחר החרוסת מעליו, שלא יתבטל טעם המרור, ומברך על אכילת מרור 
כך נוטל מן המצה בתחתונה גם כן כזית, וגם כזית מרור, ונכון לטבלו גם כן בחרוסת 
ולנערו מעליו, ומניח את המרור תוך המצה ואומר כן עשה הלל וכו' ואוכל בהסבה. שיעור 
כזית כתבנו בכללים שהוא כמו חצי ביצה, אמנם יש אומרים שהוא קצת פחות מכשליש 

כיון דמרור בזמן הזה מדרבנן, לכן מי שקשה עליו לאכול מרור יכול לסמוך על ביצה, ו
דעה זאת לאכול רק פחות קצת מכמו שליש ביצה ויברך עליו ומי שהוא חולה שאינו יכול 
  לאכול מרור כלל, ילעוס על כל פנים קצת מהמינים שיוצאין בהם, או שאר עשב מר עד 

  א בלא ברכה. שירגיש טעם מרירות בפיו לזכר בעלמ  

אחר כך אוכלין הסעודה. ויש לאכול כל הסעודה בהסבה. נוהגין לאכול ביצים, והחכם  ח

עיניו בראשו שלא למלאות כרסו, למען יוכל לאכול את האפיקומן כמצותו, ולא לאכילה 
גסה. ואין אוכלין בשר צלי בשתי הלילות אפילו של עוף, ואפילו בשלוהו ואחר כך צלאוהו 

אוכלין. יש נוהגין שלא לאכול בלילות אלו שום טיבול, חוץ משתי טיבולים  בקדירה אין
של מצוה, כדי שיהא ניכר שאלו הם לשם מצוה. לאחר גמר הסעודה אוכלין אפיקומן זכר 
לקרבן פסח שהיה נאכל בסוף הסעודה שיהא גמר כל השביעה, ויש לאכול כשני זיתים אחד 

הפסח, ועל כל פנים לא יפחות מכזית. ואוכלו  זכר לפסח ואחד זכר למצה שהיה נאכל עם
בהסבה, ואחר האפיקומן אסור לאכול שום דבר. אחר כך מוזגין כוס שלישית לברכת המזון 
וצריך לדקדק בה אם היא נקיה משיורי כוסות, דהיינו אם אין בה שיורי יין ששרה בו מצה 

יהיה לו מזומן, אבל לא בשעת הסעודה כי אם אינו נקי צריך שטיפה והדחה ומצוה להדר ש
ילכו מבית לבית לצורך מזומן, כי כל אחד צריך לברך ברכת המזון במקום שאכל. ונוהגין 
שבעל הבית מברך בזימון שנאמר טוב עין הוא יבורך והוא מקרי טוב עין, שאמר כל דכפין 
   ייתי ויכול וכו'. ואחר כך מברכין על הכוס ושותה בהסבה. ואסור לשתות בין כוס זאת

  לכוס רביעית.   

אחר ברכת המזון מוזגין כוס רביעית, ונוהגין לפתוח את הדלת לזכר שהוא ליל שמורים,  ט

ואין מתייראין משום דבר, ובזכות האמונה יבא משיח צדקנו, והקדוש ברוך הוא ישפוך 
חמתו על עובדי כוכבים, ולכן אומרים שפוך חמתך וכו'. אחר כך מתחילין לא לנו ואומרים 
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ר, וכשמגיע להודו אם הם שלשה אפילו עם אשתו ובניו שהגיעו לחינוך, יאמר הודו כסד
והשנים יענו כמו שאומרים בצבור. מן הכוס הרביעית צריכין לשתות רביעית שלם ומברכין 
אחריה ברכה אחרונה ואחר כך גומרין בסדר ההגדה ואחר הארבע כוסות אסור לשתות שום 

פתו יאמר אחר ההגדה שיר השירים, ונוהגין שאין קורין משקה רק מים. אם אין שינה חוט
  קריאת שמע שעל המטה רק פרשת שמע וברכת המפיל, להורות שהוא ליל שמורים מן 

  המזיקין ואין צריך שמירה.   

מי שאינו שותה יין כל השנה מפני שמזיק לו, אף על פי כן צריך לדחוק את עצמו  י

זכרונם לברכה על רבי יהודה בן רבי אילעי  לשתות ארבע כוסות כמו שאמרו רבותינו
  שהיה שותה ארבע כוסות של פסח והיה צריך לחגור צדעיו עד שבועות, ומכל מקום יכול 

  למוזגו במים או לשתות יין צמוקים או שישתה מעד (מי דבש) אם הוא חמר מדינה.   

  כל ממנו אם נאבד האפיקומן, אם יש לו עוד מצה מאלו שנעשו לשם מצת מצוה, יא יא

  כזית ואם לאו יאכל ממצה אחרת כזית.   

מי ששכח לאכול את האפיקומן, אם נזכר קודם ברכת המזון אף על פי שכבר נטל מים  יב

אחרונים, או שאמר הב לן ונברך, אוכלו ואינו צריך לברך המוציא, ואף על גב דאסח 
מנא קסמכינן, ומכל דעתיה מלאכול לא חשיב היסח הדעת, כיון שמחוייב לאכול ואתכא דרח

מקום יש לו ליטול ידיו ולא יברך על נטילת ידים. ואם לא נזכר עד לאחר ברכת המזון 
קודם שבירך בורא פרי הגפן על כוס שלישית יטול ידיו וגם כן לא יברך על נטילת ידים 
ויברך ברכת המוציא ויאכל כזית ואחר כך יברך ברכת המזון. ויברך על כוס שלישית 

ל אם לא נזכר עד לאחר שבירך בורא פרי הגפן על כוס שלישית ישתה את וישתה, אב
הכוס, ואם רגיל בפעם אחר לברך ברכת המזון בלא כוס יטול ידיו ויאכל אפיקומן ויברך 
ברכת המזון בלא כוס, אבל אם הוא נזהר לברך תמיד ברכת המזון על הכוס, ועתה לא 

  ות, ולכן לא יאכל אפיקומן, ויסמוך על יוכל לברך על הכוס, משום דהוי מוסף על הכוס
  המצה שאכל תחלה.  
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  ספר החינוך
  

  ה. מצות שחיטת הפסח
לשחט ביום ארבעה עשר בניסן בין הערבים שה תמים זכר בן שנה, או גדי בבית הבחירה, 

(שמות יב ו) ושחטו אתו כל קהל עדת ישראל בין הערבים.  וזה נקרא קרבן הפסח, שנאמר
וענין המצוה הוא, שמתקבצים אנשים מישראל לחבורות ולוקחין מן השוק או מביתם גדי 
אחד או שה תמים זכר בן שנה, ושוחטין אותו בעזרת בית המקדש ביום י"ד בניסן בין 

  מצותו לאכלו על השבע הערבים, ואחר כך לערב אוכלין אותו בין כלם אחר מאכלם, ש
   .).(פסחים ע   

  משרשי מצוה זו, כדי שיזכרו היהודים לעולם הנסים הגדולים שעשה להם השם יתברך 
  ביציאת מצרים.   

) ושהוא נשחט בשלש כתות בעזרה, .דיני המצוה, כגון זמן שחיטתו ביום אימת, (שם נח
  ריאת ההלל עליו, ותקיעת ) ודיני מנוייו, וק.) וכי דוחין שבת עליו, (שם סה.(שם סד

  חצוצרות, ויתר פרטיה מבוארים במסכת פסחים.  

ונוהגת בזכרים ובנקבות בזמן הבית. והעובר עליה במזיד ולא עשה פסח, חיב כרת. בשוגג 
  אינו מביא קרבן, לפי שזה הוא אחד משלשה חטאים שבזדונן כרת ואין בשגגתן חטאת, והן 

  זה, מגדף ומבטל מילה.   

  

  אכילת בשר הפסחו. מצות 
  לאכל בשר הפסח בליל חמשה עשר בניסן על פי תנאים שבכתוב, שנאמר (שמות יב ח) 

  ואכלו את הבשר בלילה הזה.   

  משרשי מצוה זו, מה שכתבנו בשחיטתו (מצוה ה) כדי לזכר הנסים הגדולים שעשה לנו האל 
  שהוציאנו מעבדות.   

) והנמנין עליו איך .ני המצוה, כמה חיב כל אחד לאכל ממנו לכל הפחות, (פסחים סטדי
  ) .) ושלא ישנו (שם קכ.יתנהגו עד שיאכלוהו, שלא לצאת מן החבורה (שם סו

  ויתר פרטיה, מבוארים בפסחים.   

ונוהגת בזכרים ובנקבות, והעובר עליה בטל עשה. וכלל גדול בכל התורה לכל שאומר 
   .ת עשה שכופין אותו בית דין, אם יש כח בידם, עד שיקימנה (כתובות פושיבטל מצו

  .):חולין קלב  

  

  ז. שלא לאכל הפסח נא ומבשל
שלא לאכל מבשר הפסח נא ובשל כי אם צלי אש, שנאמר (שמות יב ט) אל תאכלו ממנו 

הענין הזה, שלא יאכל אותו קדם גמר בשולו אפילו  נא ובשל מבשל במים כי אם צלי אש.
) שהבשר שהתחיל בו מעשה האור ונצלה מעט ואינו ראוי .בצלי, וזהו פרוש נא, (פסחים מא

לאכילת אדם, עדין נקרא נא. אבל כשהוא חי לגמרי שלא התחיל בו האור כלל, אין בכלל 
וריתא, שכל שאינו צלי לאו דנא ללקות עליו משום אל תאכלו ממנו נא. אבל אסור מדא
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  אש, אסרה התורה דרך כלל. ופרוש בשל שבשלו במים או בכל משקה או במי פרות, 
  שנאמר ובשל מבשל, רבה הכל.   

משרשי מצוה זו, מה שכתוב בשחיטתו, לזכור נס יציאת מצרים. וזהו שנצטוינו לאכלו צלי 
טוב ומטעם, אבל  דוקא, לפי שכך דרך בני מלכים ושרים לאכל בשר צלי, שהוא מאכל

שאר העם אינם יכולים לאכל מעט בשר שתשיג ידם, כי אם מבשל, כדי למלא בטנם. ואנו 
שאוכלים הפסח לזכרון שיצאנו לחרות להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ודאי ראוי לנו 
  להתנהג באכילתו דרך חרות ושרות, מלבד שאכילת הצלי יורה על החפזון שיצאו ממצרים

  הות עד שיתבשל בקדירה. ולא יכלו לש  

  דיני המצוה, כגון אם עשהו צלי קדרה, או סכו במשקים, או במי פירות או במים, או בשמן 
  תרומה מה דינו ויתר הפרטים, מבואר בפסחים.   

ונוהגת בזכרים ובנקבות בזמן הבית, והעובר עליו ואכל נא או מבשל לוקה. וכן אם אכל 
הם לאו אחד לדעת הרמב"ם ז"ל. והרמב"ן ז"ל מנה שניהם כאחד לוקה מלקות אחת, ששני

אותן שני לאוין וכתב, שלוקין עליהן על כל אחד ואחד. דכיון דכתיב לא תאכלו כי אם 
שמע מנה, ללקות על כל אחד ואחד מן הפרטים. ואמרו ז"ל  ,צלי אש "נא ומבשל" למה לי

דברים חלוקים, נמנה כי בכל המצות יהיה המנין כן, שכל הנפרטים בתורה אחד אחד והם 
  אחת בחשבון המצות, כגון זה דנא ומבשל, וכן אתנן ומחיר ושאור ודבש  כל אחד למצוה

  וזלתם.   

ואמנם בענין המלקות יש חלוק בהם, שכל הנפרטים בלאו אחד, אין לוקין עליהם אלא 
 מלקות אחד, כגון אתנן זונה ומחיר כלב, ושאור ודבש, משפט גר יתום וכיוצא בהן כלן.

אבל הלאוין שיש בהן כלל ופרטן בתחלה או בסוף, כגון זה הלאו שפרט נא ומבשל וכולל 
אל תאכלו כי אם צלי אש, וכן בנזיר כולל (במדבר ו ד) מכל אשר יצא מגפן היין לא 
יאכל, ואחר כך פורט חרצנים וזג וענבים לחים ויבשים, באלו וכיוצא בהם לוקין עליהן על 

פרט שלא היה צריך, יורה על המלקות על כל אחד ואחד כמו כל אחד ואחד, כי רבוי ה
שאמרנו. והרבה הרב ראיותיו על זה בעיקר התשיעי בספר המצות שלו, שאין חשבון הלאוין 
כחשבון המלקות. וזה שאמרתי שהרמב"ן ז"ל ימנה כל הנפרטים בשמם אחד אחד מצוה בפני 

ר ודבש, אתנן ומחיר. אבל במקום עצמה דוקא כשהם חלוקים בענין כמו שכתבנו, כגון שאו
שהענין אחד, אף על פי שנפרטין בשמות חלוקים, לא נמנה זה כי אם מצוה אחת, כגון 
(דברים טו יט) כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך שאין זה אלא צווי אחת להקדיש כל 

אלא הבכור, והפרט אינו אלא צואה אחת. וכן (ויקרא כז לב) כל מעשר בקר וצאן שאין זה 
צווי אחת להפריש לתת מעשר מבהמות אלו. וכן (דברים טז יח) שופטים ושוטרים שאין זה 
  אלא שנעשה דין על פי אנשים אלה וצווי אחד הוא. וכן (ויקרא יט לו) מאזני צדק אבני 

  צדק איפת צדק והין צדק. שהכל צווי אחד, שלא נשקר המדות.   

  

  ח. שלא להותיר מבשר הפסח
  שלא להותיר כלום מבשר הפסח למחרתו, שהוא יום חמשה עשר בניסן, שנאמר (שמות יב י) 

  ולא תותירו ממנו עד בקר.   

משרשי מצוה זו, מה שכתוב בשחיטתו לזכר נסי מצרים. וזה שנצטוינו שלא להותיר ממנו, 
מתבשילין מיום אל יום, ועל כן  הענין הוא כדרך מלכים ושרים, שאינם צריכין להותיר

  אמר, שאם יותר ממנו, שישרף כדבר שאין חפץ בו, כדרך מלכי אדמה. וכל זה לזכר 
  ולקבע בלב, שבאותו זמן גאלנו השם יתברך ונעשינו בני חורין וזכינו למלכות ולגדלה.   

  .דין המצוה בפסחים
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ר על לאו. ואין לוקין על ונוהגת בזכרים ובנקבות בזמן הבית. והעובר עליה והותיר, עב
  לאו זה לפי שהוא נתק לעשה, שנאמר (שם) והנותר ממנו עד בקר באש תשרפו. והלכה 

  היא לאו שנתק לעשה אין לוקין עליו.   

  

  

  ט. מצות השבתת החמץ
  לו) אך ביום  להסיר כל לחם חמץ ממשכנותינו ביום ארבעה עשר בניסן, שנאמר (שמות יב

  הראשון תשביתו שאור מבתכם. ופרושו "הראשון", קדם לפסח.   

  משרשי מצוה זו, כדי שנזכר הנסים במצרים, כמו שכתוב בקרבן פסח. 

) ובאי זה .דיני המצוה, כגון שעת ביעורו מן היום מתי, ומה היא השבתתו, (פסחים כא
ומאימתי מוטלת המצוה עליו אם ) ובאי זה מקום אינו צריך, .מקום צריך לחפשו, (שם ה

  ) והבטול .) ואם חל ארבעה עשר בניסן בשבת איך יהיה דינו, (שם מט.יוצא לדרך, (שם ו
  ראשון.  ) שצריך לעשות נוסף על הבעור, ויתר פרטיה, מבוארים בפסח:בפה (שם ו  

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. ועובר עליה ולא השביתו, בטל עשה 
תו. ואם יש חמץ במשכנותיו עובר גם כן על לא תעשה, שנאמר: שאור לא ימצא דתשבי

  בבתיכם. אבל אין לוקין על לאו זה, אם לא עשה בו מעשה, שהלכה היא, לאו שאין בו 
  מעשה, אין לוקין עליו.   

  

  י. מצות אכילת מצה
) שנאמר (שמות יב .העשוי ממין דגן, (פסחים להלאכל לחם מצה בליל חמשה עשר בניסן 

  יח) בערב תאכלו מצות. ופרושו ליל חמשה עשר בניסן בין בזמן שיהיה שם פסח, או 
  בזמן שלא יהיה שם.   

  משרשי מצוה זו, מה שכתוב בקרבן הפסח. 

  ) ובאיזה מים .) וענין לישתן, (שם מב.דיני המצוה, כגון שמור הצריך למצות, (שם מ
   .ות, ושעור אכילתן לכל הפחות, ויתר פרטיה, מבוארים בפסח ראשוןנלוש  

  ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעובר עליה, בטל עשה. וכבר אמרנו, שבית 
  דין כופין על בטול עשה.   

  

  יא. שלא ימצא חמץ ברשותנו בפסח
ברשותנו כל ימי הפסח, שנאמר (שמות יב יט) שבעת ימים שאור לא ימצא  שלא ימצא חמץ

) לאו דוקא ביתו, אלא כל שברשותו. :בבתיכם. ובארו חכמינו זכרונם לברכה (פסחים ה
  ולאו דוקא שאור שהוא מחמץ, דהוא הדין לחמץ. דשאור וחמץ חד הוא לענין אסורו (ביצה 

  .):ז  

סים שנעשו לנו ביציאת מצרים, כמו שכתוב בשה משרשי המצוה, כדי שנזכר לעולם הנ
  הפסח. ונזכר מה שארע לנו בענין זה, שמתוך חפזון היציאה אפינו העסה מצה, כי לא יכלו 

  להתמהמה עד שיחמיץ, כמו שכתוב (שמות יב לט) ויאפו את הבצק וגו'.   

מץ הקדש דיני המצוה, כגון אם הפקיד חמצו ביד אחרים מה דינו או אחרים בידו, וכן ח
בידו, או של גוי באחריות ושלא באחריות, ודין עכו"ם אלם שהפקיד לו חמץ, ודין תערבת 
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  ) ויתר פרטיה, מבוארים בפסח :חמץ אם עוברים עליו. והפת שעפשה מה דינה, (שם מה
  ראשון.   

ונוהגת בזכרים ונקבות בכל מקום ובכל זמן. והעובר עליה ונמצא חמץ ברשותו במזיד, עבר 
י לאוין משום בל יראה ובל ימצא, ולוקה כל זמן שעשה בו מעשה, כגון שחמץ עסה על שנ

והניחה בביתו, או שלקח חמץ והצניעו בביתו. אבל אם לא עשה בו שום מעשה, אלא 
  שנשאר בבית מקודם הפסח, אין לוקה עליו, שהלכה היא, לאו שאין בו מעשה אין

  לוקין עליו, כמו שאמרנו.   

  

  ל דבר שיש בו חמץיב. שלא לאכל מכ
שלא לאכל מדברים שיש בהם חמץ, ואף על פי שאין עקר הדבר חמץ, כגון כותח הבבלי 
וכיוצא בו, שנאמר: (שמות יד כ) כל מחמצת לא תאכלו. ופרשו זכרונם לברכה (פסחים 

פרוש בו. ודעת הרמב"ם ז"ל, שאם יש ) שענין הכתוב הזה יורה בזה, שכך קבלו ה.מג
במאכלים אלו כזית חמץ בכדי אכילת פרס, אסור מן התורה בלאו, כלומר למלקות אבל לא 
לכרת, מכיון שנתערב ברב. ואם לא יהיה בהם כזית חמץ בכדי אכילת פרס, לא יהיה בו 

ודו מלקות, אלא מכת מרדות, לפי שאינו אסור מן התורה אלא מדרבנן, וכן כתוב בחב
הגדול. ואם כן לדעתו יבא הלאו זה דכל מחמצת להיכא שנתערב כזית חמץ בכדי אכילת 
פרס, שיהיה בו לאו. כלומר מלקות ולא כרת. והרמב"ן ז"ל כתב הפך מזה ואמר, שהלאו 
הזה איננו נחשב בכלל הלאוין, אלא שהוא מן הלאוין הרבים שבא בחמץ ובשאור. וזה הלאו 

) אין לי אלא שנתחמץ מאליו, :חכמינו ז"ל בגמרא (פסחים כחבא להורות על מה שאמרו 
חמצו על ידי דבר אחר מנין? תלמוד לומר כל מחמצת. אבל בענין חמץ שנתערב, כל זמן 
שיהיה בו כזית בכדי אכילת פרס בזה אין צריך לאו בפני עצמו, דהרי הוא כאלו הוא בעין 

בתערבת כזית בכדי אכילת פרס,  ויש בו כרת. כמו בכל חמץ שהוא בעין. ואם לא יהיה
האוכלו פטור, אבל אסור, שהלכה כדברי חכמים שאמרו (שם מג) על חמץ דגן גמור ענוש 
כרת. וכל שהוא כזית בכדי אכילת פרס, דגן גמור נקרא, ועל ערובו, כלומר שהוא פחות 
  מכזית בכדי אכילת פרס, ולא כלום. ודלא כר' אליעזר דפליג עליהו בגמרא ואמר על 

  ערובו בלאו.   

  משרשי מצוה זו, מה שכתבנו בשאור. ואולם לחזק הדבר בלבנו, הרחקתנו התורה כל כך. 

  דיני המצוה, כגון הדברים שנכללו באסור זה, מה הן, ומה שמם, ויתר פרטיה, בפסחים  
   .).(מב   

כזית ונוהגת בזכרים ונקבות, בכל מקום ובכל זמן. והעובר עליה לוקה, ובתנאי שיהיה בהם 
בכדי אכילת פרס, כמו שאמרנו, אבל אין בו כרת. לדעת הרמב"ם ז"ל ולדעת הרמב"ן ז"ל 
  יש בו כרת. ואם אין בו כזית בכדי אכילת פרס, אין בו חיוב מלקות, אלא דינו כדין חצי 

  שיעור שאסור מן התורה, ואין לוקין עליו. ובזה יורו שניהם ז"ל.   

  

  מדושיג. שלא נאכיל מן הפסח לישראל מ
שלא נאכיל מן הפסח לישראל מומר לעבודה זרה, שנאמר: (שמות יב מג) כל בן נכר לא 
  יאכל בו, ובא הפרוש עליו, (מכילתא שם) בן ישראל שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים, וכן 

  תרגם אונקלוס.   
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ו, לזכר נסי מצרים, ועל כן ראוי שלא יאכל בו מומר משרשי מצוה זו, כמו שכתוב בשחטת
, מאחר שאנו עושין אותו לאות ולזכרון שבאנו באותו הזמן לחסות תחת כנפי ]משמד[

השכינה ונכנסנו בברית התורה והאמונה, אין ראוי שנאכיל ממנו למי שהוא הפך מזה שיצא 
  ברא הוא, כלומר ואין מן הכלל וכפר באמונה. ועל כיוצא בזה נאמר בגמרא לפעמים: ס

   .צריך ראיה אחרת  

  ונוהגת בזכרים ונקבות בזמן הבית שיש שם פסח. ועובר עליה והאכיל ממנו לבן נכר עובר 
  על לאו. ואין בו מלקות לפי שאין בו מעשה.   

  

  יד. שלא נאכיל מן הפסח לגר ותושב
ר הפסח לגר ולתושב, שנאמר: (שמות יב מה) תושב ושכיר לא יאכל בו. שלא להאכיל מבש

  והתושב הוא אדם מן האמות שקבל עליו שלא לעבד עבודה זרה ואוכל נבלות. ושכיר הוא 
  ). .גר שמל ולא טבל, שכן פרשו חכמינו ז"ל (יבמות עא  

לזכר חרותנו משרשי מצוה זו. מה שכתבנו באחרות לזכר יציאת מצרים. ובעבור שקרבן זה 
ובואנו בברית נאמנה עם השם יתברך, ראוי שלא יהנו בו רק אותם שהשלימו באמונה, והם 
  ישראלים גמורים ולא אלו שעדין לא באו עמנו בברית שלם. וענין הרחקת הערל מאכילתו, 

  גם כן מזה השרש (שם).   

  או, ואין לוקין ונוהגת בזמן הבית בזכרים ונקבות. ועובר עליה והאכיל לאלו עובר על ל
  עליו, שאין בו מעשה.   

  

  טו. שלא להוציא מבשר הפסח חוצה
  ) שנאמר (שמות יב מו) לא תוציא :שלא להוציא מבשר הפסח ממקום החבורה, (פסחים פה

  מן הבית מן הבשר חוצה.   

ומפני שנעשנו בני חורין ואדונים באה משרשי מצוה זו. מה שכתבנו לזכר נסי מצרים. 
המצוה עליו שיהא נאכל במקום החבורה ולא נוציאהו לחוץ, כדרך מלכי ארץ, שכל המוכן 
  להם נאכל בהיכלם ברב עם שלהם. ודלת הארץ בעת יכינו סעדה גדולה, ישלחו ממנה 

  לחוץ מנות לרעיהם, לפי שהוא חדוש אצלם.   

  שם) וההקף שצריכה החבורה סחים בשר כשיוצא חוץ, (פ דיני המצוה, כגון זה, מה דינו של
  ) ויתר פרטיה מבוארים בפסחים (שם).:לעשות, ודין מחיצה שנפרצה בין החבורות, (פסחים ס  

ונוהגת בזמן הבית בזכרים ונקבות. ועובר עליה והוציא מן הבשר לחוץ, עבר על לאו 
  ץ, כדין הידוע בהוצאה של שבת  ולוקין עליו, והוא שיעשה בה עקירה מן הבית והנחה לחו

   .(פסחים שם)   

  

  טז. שלא לשבר עצם מן הפסח
  שלא לשבר עצם מכל עצמות הפסח, שנאמר (שמות יב מו) ועצם לא תשברו בו. 

ן משרשי המצוה. לזכר נסי מצרים כמו שכתבנו באחרות. וגם זה גזע מן השרש הנזכר, שאי
כבוד לבני מלכים ויועצי ארץ לגרר העצמות ולשברם ככלבים, לא יאות לעשות ככה, כי 
אם לעניי העם הרעבים. ועל כן בתחלת בואנו להיות סגלת כל העמים ממלכת כהנים וגוי 
קדוש (שם יט ו), ובכל שנה ושנה באותו הזמן, ראוי לנו לעשות מעשים המראים בנו 
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ה שעה. ומתוך המעשה והדמיון שאנחנו עושין, נקבע המעלה הגדולה שעלינו בה באות
בנפשותינו הדבר לעולם. ואל תחשב בני לתפש על דברי ולומר ולמה יצוה אותנו השם 
יתברך לעשות כל אלה לזכרון אותו הנס, והלא בזכרון אחד יעלה הדבר במחשבתנו ולא 

אך לדבר כן. ישכח מפי זרענו? דע, כי לא מחכמה תתפשני על זה, ומחשבת הנער ישי
ועתה בני, אם בינה שמעה זאת, והטה אזנך ושמע (משלי כב יז), אלמדך להועיל בתורה 
ובמצות. דע, כי האדם נפעל כפי פעלותיו, ולבו וכל מחשבתיו תמיד אחר מעשיו שהוא 
עוסק בהם אם טוב ואם רע, ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל 

וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצות, ואפילו שלא לשם היום, אם יערה רוחו 
שמים, מיד ינטה אל הטוב, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, ובכח מעשיו ימית היצר הרע, כי 
אחרי הפעלות נמשכים הלבבות. ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור ולבבו ישר ותמים, חפץ 

ו תאמר דרך משל שהכריחו המלך בתורה ובמצות, אם יעסק תמיד בדברים של דפי, כאל
ומנהו באמנות רעה, באמת אם כל עסקו תמיד כל היום באותו אמנות, ישוב לזמן מן 
הזמנים מצדקת לבו להיות רשע גמור, כי ידוע הדבר ואמת שכל האדם נפעל כפי פעלותיו, 

) רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך :כמו שאמרנו. ועל כן אמרו חכמים ז"ל (מכות כג
רבה להם תורה ומצות, כדי להתפיס בהן כל מחשבותינו ולהיות בהן כל עסקינו להטיב ה

לנו באחריתנו. כי מתוך הפעלות הטובות אנחנו נפעלים להיות טובים וזוכים לחיי עד. 
  ), באמרם כל מי שיש לו מזוזה בפתחו וציצית בבגדו :ורמזו ז"ל על זה (מנחות מג

  א, לפי שאלו מצות תמידיות, ונפעל בהן תמיד. ותפלין בראשו, מבטח לו שלא יחט  

לכן אתה ראה גם ראה, מה מלאכתך ועסקך, כי אחריהם תמשך ואתה לא תמשכם. ואל 
יבטיחך יצרך לומר, אחרי היות לבי שלם ותמים באמונת אלהים, מה הפסד יש כי אתענג 

ת, וכיוצא לפעמים בתענוגי אנשים, בשוקים וברחובות, להתלוצץ עם הלצים, ולדבר צחו
באלו הדברים שאין מביאין עליהן אשמות וחטאות, הלא גם לי לבב כמו הם, קטני עבה 

אל בני, השמר מפניהם, פן תלכד ברשתם. רבים  ,ממתניהם, ומדוע ימשכוני הם אחריהם
שתו מתוך כך כוס תרעלתם, ואתה את נפשך תציל. ואחר דעתך זה, אל יקשה עליך מעתה 

  ת נסי מצרים, שהם עמוד גדול בתורתנו, כי ברבות עסקינו בהם, רבוי המצות בענין זכיר
  נתפעל אל הדבר, כמו שאמרנו.  

דיני המצוה. כגון שובר עצם ממנו אפילו אחר זמן אכילתו, ודין אם יש כזית בשר עליו 
  מה דינו, ודין הסחוסים וגדים הרכים שסופם להתקשות, ויתר פרטיה, מבוארים בפסחים  

  )..(פד   

  ת בזכרים ובנקבות בזמן הבית. והעובר עליה ושובר עצם בפסח טהור, לוקה. ונוהג

  

  יז. שלא יאכל ערל מן הפסח
שלא יאכל הערל מן הפסח, שנאמר (שמות יב מח) וכל ערל לא יאכל בו. והוא הערל 

  לערלות, ובו הוא דאינו אוכל אבל  ]משמד[שמתו אחיו מחמת מילה, ואין צריך לומר עברין 
  אוכל הוא במצה ומרור, וכן תושב ושכיר גם כן.   

  משרשי מצוה זו. מה שכתבנו בתושב ושכיר. 

  דיני המצוה. כגון מילת בניו ועבדיו אם מעכבין אותו לשחט ולאכל הפסח, ויתר פרטיה 
  מבוארים בפסחים (שם).   

  שאכל כזית ממנו, לוקה.  ונוהגת בזמן הבית. והעובר עליה, כגון ערל
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  יט. שלא לאכל חמץ בפסח
  שלא לאכל חמץ בפסח, שנאמר (שמות לג ג) ולא יאכל חמץ. 

  משרשי מצוה זו. מה שכתבנו בשאר מצות הפסח. 

ש דיני המצוה. כגון מה הן הדברים שנאסר בהן משום חמץ, והן חמשה מיני דגן, ודין הל
  במי פרות, ודין לתיתה, ותבשיל שנמצא בו חמץ, בחמין או בצונן, ויתר פרטיה מבוארים 

  . )בפסחים (לה  

  ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ונקבות. ועובר עליה ואוכל כזית חמץ בפסח במזיד, 
  חיב כרת. בשוגג חיב חטאת קבועה.   

  

  כ. שלא יראה לנו חמץ בפסח
שלא יראה חמץ בכל מושבתינו כל שבעת ימי הפסח, שנאמר (שמות יג ז) ולא יראה לך 
חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים. ואין אלה שני לאוין בשני ענינים, אבל 

  ) פתח הכתוב בחמץ וסים בשאור, לומר לך הוא :הם בענין אחד, כמו שאמרו ז"ל (ביצה ז
  הוא שאור, כלומר, אין הפרש בין החמץ עצמו ובין דבר המחמץ. חמץ   

  משרשי המצוה. מה שכתבנו בשאר מצות הפסח. דיניה מבוארים בפסחים. 

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ונקבות. והעובר עליה ולקח חמץ בפסח והניחו 
  פי שאין בו ברשותו, לוקה. אבל אם לא הוציאו מקדם הפסח מביתו אינו לוקה עליו ל

  מעשה. ואין לוקין עליו, כמו שאמרנו.   

  

  כא. מצות ספור יציאת מצרים
לספר בענין יציאת מצרים בליל ט"ו בניסן, כל אחד כפי צחות לשונו, ולהלל ולשבח לשם 

ך. וכבר פרשו יתברך על כל הנסים שעשה לנו שם. שנאמר (שמות יג ח) והגדת לבנ
  חכמים, (מכילתא בא שם) דמצות הגדה זו הוא בליל ט"ו בניסן בשעת אכילת מצה. ומה 

  ) אלא אפילו עם כל בריה. .שאמר הכתוב לבנך, לאו דוקא בנו, (פסחים קטז  

וענין המצוה, שיזכר הנסים והענינים שארעו לאבותינו ביציאת מצרים, ואיך לקח האל 
  ו בינו, לבין עצמו, אם אין שם אחרים, חיב להוציא הדברים יתברך נקמתנו מהם, ואפיל

  מפיו, כדי שיתעורר לבו בדבר, כי בדבור יתעורר הלב.   

משרשי מצוה זו. מה שכתוב בקרבן הפסח. ואין מן התמה אם באו לנו מצות רבות על זה, 
כן  מצות עשה ומצות לא תעשה, כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו. ועל

אנו אומרים לעולם בברכותנו ובתפלותנו זכר ליציאת מצרים, לפי שהוא לנו אות ומופת 
גמור בחדוש העולם, וכי יש אלה קדמון חפץ ויכול, פועל כל הנמצאות הוא ובידו לשנותם, 
כפי שיחפץ בכל זמן מן הזמנים, כמו שעשה במצרים, ששנה טבעי העולם בשבילנו, ועשה 

  ולים ועצומים, הלא זה משתק כל כפר בחדוש העולם ומקים האמונה לנו אותות מחדשים גד
  בידיעת השם יתברך, וכי השגחתו ויכלתו בכללים ובפרטים כלם.   

דיני המצוה. כגון הסדר שחיבין ישראל לעשות בלילה הזה בענין סעדתן, והכוסות של יין 
ר בקצרה, כאשר שמעתיו שחיבין לשתות, ושעורן, ומזיגתן, וסדורן. והנני כותב לך בני הסד

מפי חכמי הדור בדיוק. בתחלה מביאין מים ונוטלין יד אחת בשביל כוס של קדוש שצריכין 
) שבכוס מספיק נטילת יד אחת, ואין .לטל. והכי איתא בברכות בפרק כיצד מברכין, (מג
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מברכין על נטילה זו. ואם רצה לטל שתי ידיו לכוס נוטל בלא ברכה. ואחר כך מברך על 
ין ומקדש ואינו מברך על היין לאחריו. ואחר כך נוטל שתי ידיו ומברך על נטילת ידים, הי

ירק ומברך עליו בורא פרי האדמה לפניו, ולאחריו אינו מברך בורא נפשות וכו', הומטבל 
לפי שימתין עד שיאכל המרור ואז יברך בורא נפשות על המרור ועל הירק. ואין כל מה 

שנפרש. ואחר שאכלו מן הירק בחרסת, מוזגין כוס שני, וקוראין שעשה בנתים הפסקה, כמו 
ההגדה עם שני פרקים מן ההלל, ונוטלין היד אחת ומברך אשר גאלנו וכו' על כוס השני, 
ושותין אותו, ואין מברכין עליו פרי הגפן, ולא לאחריו על הגפן. ואחר ששתו כוס שני, 

ן חצי מצה ומניחין אותה על השלמה ומברכין נוטלין לידים ומברכין על נטילת ידים, ונוטלי
על החצי המוציא ולאכל מצה. ונוטלין חזרת ומברכין לאכל מרור, ואוכלין ממנו בטבול 
בחרסת, ואין מברכין עליה בורא פרי האדמה, לפי שנפטר בברכה שברכו בירק תחלה, דהכי 

, אלא אם כן יש ) דלא הוי הפסקה לעולם, שנצטרך לחזר ולברך:מכח בגמרא, (פסחים קג
בדבר שני ענינים, שיעקר האדם דעתו מן הענין, כגון דאמרי הב לן ונברך, וכיוצא בזה. 

ורש"י  .וכן שלא יהא באפשר לעשות שני הדברים ביחד, כגון מה שאמרו ז"ל (חולין פז
שם) משתי וברוכי בהדי הדדי לא אפשר. ואחר שאוכלין מן המרור בטבול, כורכין ממנו על 

ואוכלין. ואחר כך אוכלין סעדתן. ואחר כך אוכל כל אחד ואחד מעט מצה, זכר  גבי מצה
לפסח שהיה נאכל על השבע, ואין אוכלין עוד כל הלילה, שלא לסלק טעם המצה מן הפה. 
דכתיב (תהלים קיט קג) מדבש לפי, אבל מים ודאי שותין שאין המים מפגין הטעם. וכן 

דחה מצוה מטעם זה. ואחר כך נוטלין לידים ואין שותין גם כן תרי כסי דמצוה, כי לא נ
מברכין על נטילת ידים. ומוזגין כוס שלישי, ומברך עליו ברכת המזון ובורא פרי הגפן, 
אבל לא לאחריו על הגפן. ואחר כך מוזגין כוס רביעי וגומרין עליו את ההלל, ואין מברכין 

שלא יהא דעתו לשתות עוד כוס עליו בורא פרי הגפן, אבל אחריו מברכין על הגפן, והוא 
חמישי. נמצא לפי זה, שאין מברכין בורא פרי הגפן, אלא תרי זמני, על כוס של הקדוש, 
  ועל כוס הברכה. ועל הגפן, פעם אחת אחד כל הכוסות. וארבע הכוסות ומצה דמצוה, 

  .צריכין הסבה. ויתר הפרטים מבוארים בסוף פסחים  

  עשה. ) בכל מקום ובכל זמן. והעובר עליה, בטל:קטו .ונוהגת בזכרים ונקבות (פסחים לו
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  ה'הלל' ב'הקרבת קרבן פסח'
  על המורה פסח קרבן הקרבת רואית

  ישראל לעם שנעשו הגדולים הנסים
  

  מאת הרה"ג רבי הלל בריסק שליט"א
  

ְזַמן ית ּבִ ְקָדשׁ  ּבֵ ֶנה ַהּמִ ְמֵהָרה ֶשִיּבָ ָיֵמינוּ  ּבִ ְהֶיה ּבְ ן ַהְקָרַבת ּתִ ַסח ָקְרּבַ , ּפֶ
ָבר ִויתֹוַאר ְקָצָרה ַהּדָ ה ֲהָבָנֵתנוּ  ְלִפי ּבִ לּוׁשָ   . ַהּקְ

ָמָרא ָסִחים( ַהּגְ ֶרת :)סד ּפְ נוּ " ְמַסּפֶ ָנן ּתָ ַעם, ַרּבָ ׁש  ַאַחת ּפַ ּקֵ ס ּבִ ֶלךְ  ַאְגִריּפָ  ַהּמֶ
ן אּוְכלּוֵסי ֵעיָניו ִלּתֵ ן, ָגדֹול ְלֹכֵהן ֵליהּ  ָאַמר, ָרֵאלִיְש  ּבְ ָסִחיםבַּ  ֵעיֶניךָ  ּתֵ , ּפְ
ל ּכּוְלָיא ָנַטל ם ְוִנְמְצאוּ  ֶאָחד ִמּכָ ים ׁשָ ׁשִ ָליֹות זּוֵגי ִריּבֹוא ׁשִ ְפַלִים ּכְ  ּכִ

יֹוְצֵאי ֵמא חּוץ ִמְצַרִים ּכְ ָהָיה ִמּטָ ֶדֶרךְ  ְוׁשֶ ל ְלךָ  ְוֵאין. ְרחֹוָקה ּבְ ַסח ּכָ  ּפֶ
לֹא ּוֶפַסח ָרה יֹוֵתר ָעָליו ִנְמנוּ  ׁשֶ ֵני ֵמֲעֹשָ ַסח אֹותוֹ  קֹוְרִאין ְוָהיוּ , ָאָדם ּבְ  ּפֶ

ין ְדָרׁש '. ְוכוּ " ְמעּוּבִ ךְ  ַעל מֹוִסיף ')ב' א ר"איכ( ּוַבּמִ ֵני: "ּכַ י ּתָ יא ַרּבִ  ִחּיָ
ִעים ֲאִפילוּ  ים ַוֲאִפּלוּ  ַאְרּבָ ִ ר. ֲחִמׁשּ ָרא ּבַ ַמע". ֵמָאה ֲאִפילוּ  ָאַמר ַקּפָ  ּוַמׁשְ

ָמָרא ְדָרׁש  ֵמַהּגְ לֹא ּוֵמַהּמִ ר הָהיָ  ׁשֶ ָכל 11 ָהיוּ  ּוְלָפחֹות, ָקבּועַ  ִמְסּפַ  ּבְ
ְדָרשׁ , ֲחבּוָרה ָהיוּ  מֹוִסיף ַרק ְוַהּמִ ָהיוּ  ֲחבּורֹות ׁשֶ ֶהם ׁשֶ  ְוָלֵכן, 100 ּבָ
ר ְלִפי ְנַחֵשב ְסּפָ ָטן ַהּמִ יֹוֵתר ַהּקָ ַוַדאי ַלְמרֹות ּבְ ּבְ ה ָהיוּ  ׁשֶ . יֹוֵתר ַהְרּבֵ
ָסִחים ]ֶאֶלף ָמאַתִיםוּ  ִמְליֹון[ 1,200,000 ָהיוּ  ְוִהֵנה יל ּפְ  10 ְלִפי ֹזאת ְוַנְכּפִ
ן ִאיׁש  ַסח ְלָקְרּבָ ָהיוּ  עֹוֶלה, ּפֶ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ימֹות ּבִ ַסח ּבִ  12,000,000 ַהּפֶ

ֵנים[ ר ׁשְ   . ְנָפׁשֹות ]ִמְליֹון ָעׂשָ

ַסח ְיֵמי ִלְפֵני. ִנְרֶאה ַהָדָבר ֵאיךְ  ּוְנָתֵאר ָרֵאל ַעם ַהּפֶ  ְלֶרֶגל עֹוִלים ִיֹשְ
ֲהמֹוֵניֶהם ל. "ּבַ הּוא ּכָ יב ָהְרָגִלים ֵמעֹוֵלי ׁשֶ נֹוָתיו ְלַהְקִריב ַחּיָ ֶרֶגל ָקְרּבְ  ּבָ

הּוא ָהִראׁשֹון ה ד"פי ם"ַרְמבַּ (" עֹוֶלה ׁשֶ ֲעֹשֶ נֹות ִמּמַ ְרּבָ ל. )ג"הי ַהּקָ ָרֵאל ַעם ּכָ  ִיֹשְ
ִאים ָקר ִעם ּבָ ֵהם ָוֹצאן ּבָ יבוּ  ׁשֶ ךְ  ִהְתַחּיְ ֶמׁשֶ ָנה ּבְ ָ ֶכֶסף אוֹ  - ַהׁשּ  ּבְ

ר ַמה -. ִלְקנֹוָתם ֵהמֹות ִמְסּפַ יב ַהּבְ ַחּיָ ַלִים ִלְהיֹות ׁשֶ ירּוׁשָ ְתקּוָפה ּבִ ? זוּ  ּבִ
ּבֹון ּבֹאוּ  ן 1,200,000: ֶחׁשְ ַסח ְלָקְרּבָ נֹוַסף. ּפֶ  ֲחִגיַגת ְמִביִאים ָהיוּ  ְלַכךְ  ּבְ

ָעה ר ַאְרּבָ ְלֵמי, ְרִאּיָה עֹוַלת, ָעׂשָ ְלֵמי יָגהֲחגִ  ׁשַ ְמָחה ְוׁשַ ָמה. ֹשִ  ָצִריךְ  ּכַ
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ל ָעה ֲחִגיַגת? ֵאלוּ  ִמּכָ ר ַאְרּבָ ן י"פ ם"ַרְמבַּ ( חֹוָבה ְוֵאיָנהּ  ְרׁשּות ָעׂשָ ַסח ִמָקְרּבַ  ּפֶ

ר )ג"הי ְסּפָ ׁשֹוָער ְוַהּמִ י הּוא ַהּמְ ע ּפִ ן יֹוֵתר ַאְרּבַ ַסח ִמָקְרּבַ ֲהֵרי, ּפֶ  ָצִריךְ  ׁשֶ
ּבֹועַ  ן ח"פ ם"ַרְמבַּ ( ַהֲחִגיָגהמֵ  קֹוֶדם ִלׂשְ ַסח ִמָקְרּבַ ם זֶה, )ג"ה ּפֶ ּכֵ כְּ  ִמְסּתַ - ּבִ

ע[ 4,800,000 מֹוָנה ִמְליֹון ַאְרּבַ ְלֵמי ְרִאּיָה עֹוַלת. ]ֶאֶלף ֵמאֹות ּוׁשְ ם ֲחִגיָגה ְוׁשַ  ִהּנָ
לוֹ  לוֹ  ֵאין ְוִאם, )א"ה ֵמֲחִגיָגה א"פ ם"ַרְמבַּ ( ִלְגָבִרים חֹוָבה ּתֵ  ִמׁשֶ ּתַ  ִעם ףִמׁשְ

א( ֲאֵחִרים ם ְוַעֵיין' ו א"פ ֲחִגיָגה ּתֹוֶסְפּתָ ֵסֶפר ׁשָ . ')ו ֲחִגיָגה ֶאֶבן טּוֵרי. ְיֶחְזֵקאל ֲחזֹון ּבְ
ְלֵמי ְמָחה ׁשַ  ָלֵצאת ֶאְפָשר ָאְמָנם. )א"ה ֵמֲחִגיָגה א"פ ם"ַרְמבַּ ( ַלּכֹל חֹוָבה ֹשִ
ל ׁשֶ ָסִחים' ּתֹוסְ ( ֲחֵבירוֹ  ּבְ יעּור ָלֶהם ֵאין ְלכּוָלםוּ . )ָטעּון ה"ד: צה ּפְ  א"פ ם"ַרְמבַּ ( ׁשִ

לֹא ֵישׁ , )ג"וה ב"ה ֵמֲחִגיָגה ָהיוּ  ְוֵישׁ  ְמִביִאים ָהיוּ  ׁשֶ  ֵמֶאָחד יֹוֵתר ְמִביִאים ׁשֶ
ְמֹבָאר ְגָמָרא ּכַ ן, ם"ּוָבַרְמבַּ  ּבִ ַכּמּות ְלַהֲעִריָכם ִנּתָ ל ּבְ  ֶנֶפׁש  ְלָכל ֶאָחד ׁשֶ

ֵהם ם ַחדיַ  ְוַהּכֹל. 6,000,000 ׁשֶ ּכֵ כְּ  ִמְסּתַ נֹות 12,000,000 - ּבְ  ְוָכל. ָקְרּבָ
ַבד זֶה ל ַהִהְתַחְייבּויֹות ִמּלְ ָרֵאל ַעם ׁשֶ מֹות ֲחָטאֹות, ִיֹשְ ם, ְוֲאׁשָ לּוי ָאׁשָ  ּתָ

ל ִמְתַנְדִבים ָהיוּ  ֶשַצִדיִקים[ ָדִרים ּוְסָתם' ְוכוּ  יֹוֶלֶדת, ]ְדָאַמר ַמאן ְלַחד יֹום ּכָ  ּנְ
ָדבֹות אי ָהיוּ  ַיַחד. ּוּנְ ַוּדַ נֹות 24,000,000 ּבְ ֵכן ,ָקְרּבָ ֲאִפּלוּ  ְוִיּתָ   .יֹוֵתר ׁשֶ

י ְנֶהְדִרין ָראׁשֵ ְפִקיִדים ֶאת ְמַחְלִקים ַהּסַ ים. ַהּתַ ֵהמֹות ְלסֹוֲחֵרי ְמַצּוִ  ַהּבְ
ַלִים ִמְסִביבֹות ְלָהִביא ל ֶאת ְירּוׁשָ ָקר ַהֹצאן ּכָ ָיִמים ְוַהּבָ ֵדי ַהּקַ  ּכְ
ַיְסּפִ  נֹות ְלָכל יקוּ ׁשֶ יָעם, ַהָקְרּבָ ר ֶלָהִרים ּוְבַהּגִ ַלִים ְסִביבֹות ֲאׁשֶ , ְירּוׁשָ

ל ָהִריּבּוי ָהָיה ךְ  ּכָ ּלֹא ַעד ּכַ א ִנְרֶאה ׁשֶ ׁשֶ י, ַהּדֶ ּלוֹ  ּכִ  ִמַלְבנּוִנית ָלָבן ָהַפךְ  ּכֻ
ֶמר אּור(. ַהּצֶ ֶפר ּתֵ ֶבט" ִמּסֵ ם" ְיהּוָדה ׁשֵ ׁשֵ ן מּוָבא ֶאָחד רֹוָמִאי ּבְ    .)ְלַהּלָ

ְנֶהְדִרין אי ַהּסַ ַוּדַ ֲאגוּ  ּבְ ְהֶיה ַגם ּדָ ּיִ יק ׁשֶ ָאר! ַמצֹות[ ֹאֶכל ַמְסּפִ  ְלָכל ]ְיָרקֹות ּוׁשְ
ל ְממּוַצַעת ֲאִכיָלה ַוֲהֵרי, ַהזֶה ָהָעם ָכל ָאָדם ׁשֶ יעּור ִהיא יֹום ּבְ ׁשִ  ּכְ

ה ַהַחָייב ַחּלָ ְיִריַדת[ ּבְ ן ּכִ רֹון - ַהּמָ ְמֹבאָ  ִעֹשָ ְגָמָרא רּכִ ן ִאם, :]ג"פ ֵעירּוִבין ּבִ ֲאגוּ  ּכֵ  ּדָ
ְהֶיה ּיִ יק ׁשֶ ְבָעה ֹאֶכל ַמְסּפִ מֹוָנה, ְלׁשִ ָרה אוֹ  ׁשְ ל ָיִמים ֲעֹשָ ּכָ ָהל ׁשֶ  ַהּקָ
ָאר ַלִים ִנׁשְ ירּוׁשָ ן[ ּבִ ּתֹוסְ  ַעּיֵ ה' ְוּתֹוסְ  ּוָפִניָת  ה"ד א"ע ז"צ ְזָבִחים' ּבְ  ה"ד א"ע ז"מ ֻסּכָ

ן ִליָנה ָנה ְוַעּיֵ ׁשְ ּמִ ַרק. ח"כ מ"ב ּבַ ְיָתה ָהְלכוּ  ָהֶרֶגל ְלַאַחר ׁשֶ רֹון. ]ַהּבַ ֵעֶרךְ  הּוא ִעֹשָ  2 ּבְ
ָרה ג"ק  זֶה ְנָפׁשֹות 12,000,000-לְ , ְלֶנֶפׁש  ג"ק 20 זֶה ָיִמים ּוְלֲעֹשָ

ַהְיינוּ  ג"ק 240,000,000 נֹות . ֹאֶכל טֹונֹות 240,000 ּדְ ר ַהָקְרּבָ ׂשַ [ָאְמָנם ַגם ּבְ

אָ  זֶה]ׁשֶ לּול ּבָ ְקּבּוֵקי 12,000,000-וְ  ְכלּו ּכָ ע ְלָפחֹות ַיִין ּבַ  ּכֹוסֹות ְלַאְרּבַ
ים ַרק לֹא ַאךְ . ּוְלִקידּוׁש  רֹות ַגם. אֹוְכִלים ָהֲאָנׁשִ  ַעד אֹוְכלֹות ַהּפָ
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ִחיָטה ְ ֲאגוּ , ַהׁשּ ִיְהֶיה ְוּדָ יק ׁשֶ ֶבן ַמְסּפִ ֵדי ּתֶ ָקר 24,000,000 ְלַהֲאִכיל ּכְ  ּבָ
ָרְכבוּ  ְוַהֲחמֹוִרים ַהסּוִסים ִעם ּוָמה. אןְוצֹ  ֶ מּויֹות? ֲעֵליֶהם ׁשּ ל ַהּכַ  ָהֹאֶכל ׁשֶ

י ְלּתִ נֹות ּבִ   . ְלֵתאּור ִנּתָ

נֹוָסף ל ְלזֶה ּבְ ָהל ּכָ ֵאיזֶה ָלגּור ָצִריךְ  ַהזֶּה ַהּקָ ְנֶהְדִרין. ָמקֹום ּבְ  ֵהִקימוּ  ַהּסַ
ַוַדאי ל" ִדירֹות ח"ְגמַ " ּבְ ּכָ בָּ  ִמי ׁשֶ ֲאגוּ  אׁשֶ  !]ּוְלִמְקֵנהוּ  לוֹ [ ְלַאְכַסְנָיה לוֹ  ּדָ

קֹום ִלי ַצר ֵמעֹוָלם ָאָדם ָאַמר ְולֹא" ָאִלין ַהּמָ ָלִים ׁשֶ ירּוׁשָ . )ה"פ ָאבֹות(" ּבִ
יעַ  ַהְיהּוִדי ּגִ ַלִים ַהּמַ שֹ  ָצִריךְ  הּוא ֵאין, ּדֹוֵאג ֵאינוֹ  ִלירּוׁשָ יָרה ְלַחּפֵ  ּדִ

ִכירּות ֹשְ ל הּוא, ּבִ יָרה ְמַקּבֵ ם ּדִ י ִחּנָ יִרין ֵאין" .]יב יֹוָמא - ַאַחת ְלֵדָעה[ ּכִ ּכִ  ַמֹשְ
ים ּתִ ַלִים ּבָ ירּוׁשָ י ֶאְלָעָזר' ר, ּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ ךְ . ִמּטֹות לֹא ַאף, אֹוֵמר ׁשִ  ְוּכַ

ל ִהְתַמְקמוּ  ָרֵאל ַעם ּכָ ַלִים ִיֹשְ ירּוׁשָ ל, ַהּמֹוֵעד ִלְפֵני ּבִ ַאג ֶאָחד ּכָ ִיְהיוּ  ּדָ  ׁשֶ
יק לוֹ  ֵהמֹות ַמְסּפִ נֹות ְועֹופֹות ּבְ ן ְלַהְקָרַבת ְוִמְתּכֹוְנִנים ְלָקְרּבָ ַסח ָקְרּבַ   . ּפֶ

ֶלא ַלִים - ּפֶ ירּוׁשָ ָנם ּבִ ֵעת ֶיׁשְ ים 12,000,000 ּכָ  24,000,000 ְועֹוד, ֲאָנׁשִ
ֵהמֹות ם ִמּטֹות ָהיוּ  ֵמֵאיֹפה ּוְבֶעֶצם[. ָצפּוף לֹא ְוזֶה, ּבְ ֵדי ְלֻכּלָ ָיֵסבוּ  ּכְ ה ַעל ׁשֶ  ִמּטָ

בּוָדהּ  ֶרק נ"ובאדר - ִליׁשֹון ִמטֹות ָהיוּ  ּוֵמֵאיֹפה? ּכְ זֶּה ְמֹבָאר ה"ל ּפֶ ים ָהָיה ׁשֶ ּסִ ל ֵמַהּנִ  ׁשֶ

ַלִים   . ]ְירּוׁשָ

ְהֶיה ַהַהְקָרָבה ֵסֶדר ְלֵתאּור ְוָכֵעת ּיִ ְמֵהָרה ׁשֶ ָיֵמינוּ  ּבִ ם. ּבְ ּלָ  ְצִריִכים ּכֻ
ן ְלַהְקִריב ים ֲאָבל, ַסחּפֶ  ָקְרּבַ ים. ֵמת ְטֵמֵאי ָהיוּ  ַרּבִ ׁשוּ  ְוַרּבִ  ֵהם אּוַלי ָחׁשְ

ים ַמה? ֵמת ְטֵמֵאי ַלִים הֹוְלִכים? עֹוׂשִ ירּוׁשָ ֲהָרה' "ִלְרח ּבִ ם" ַהּטַ  ׁשָ
ים ֵמַהַחלֹון ל ַעל ֲחָטאת ֵמי ַמזִּ עֹוֵבר ִמי ּכָ ָהְרחֹוב ַעד ׁשֶ ְתָעַלת ִנְרֶאה ׁשֶ  ּכִ

ָהָאָד  - ַמִים ׁשֶ יׁש  םּכְ הּוָזה ַמְרּגִ ִנְטַהר הּוא ֹיֵדעַ  ָעָליו ׁשֶ ים - ׁשֶ  ֹזאת עֹוֹשִ
יֹום י ּבַ ִליׁשִ ְ ִביִעי ּוַבּיֹום ַהׁשּ ְ ָניֹות( ַהׁשּ ָרה ִמׁשְ ירּוׁש  ְלִפי - ב"פי ּפָ  ם"ָהַרְמבַּ  ּפֵ

  . )ב"והרע

ל ִנְכָנס ִמי ּכָ ְטִביָלה ַחָייב ָלֲעָזָרה ׁשֶ ִמְקֶוה ּבִ  ָלֲעבֹודה ה"ד. ל יֹוָמא י"ַרׁשִ ( ּבְ
ם' ְוּתֹוסְ  יַאת ה"פ ם"ְוָלַרְמבַּ [ )ָאָדם ֵאין ה"ד ׁשָ ׁש  ִמּבִ ִנְכָנס ִמי ַדְוָקא ד"ה ִמְקּדָ  ָלֲעָזָרה ׁשֶ

ל ִמְלַבד ]ֲעבֹוָדה ַלֲעבֹוד ּכָ ִהזּוּ  ִמי ׁשֶ יב ָעָליו ׁשֶ ֵהר ִלְטּבֹול ַחּיָ ְמַאת ְלִהּטָ  ִמּטֻ
ן ִאם. ֵמת ַליִ  ֵהִכינוּ  ּכֵ ירּוׁשָ ה  םּבִ ךְ  ִמְקָואֹותַהְרּבֶ ֶמׁשֶ ּבְ ָעה יֹום ׁשֶ  ַאְרּבָ

ר ל יּוְכלוּ  ָעֹשָ ָהל ּכָ ִמְקֶוה ִלְטּבֹול ִאישׁ  1,200,000 - ַהּקָ  ְלָמֳחַרת ְוַגם. ּבְ
ָיִביאוּ  - ַהיֹום ׁשֶ לוּ , ְרִאָיה עֹוַלת ּכְ ם ִיְטּבְ ּלָ ִמְקֶוה ּכֻ ִדְלַהָלן ְוָאז, ּבְ  ִיְהיוּ  ּכְ
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ש ׁשֵ יםאֲ  ִמְליֹון ּכְ ם ִמְקָואֹות ְלָהִכין ְוָצִריךְ , ָנׁשִ לוּ  ְלֻכּלָ ִיְטּבְ  ִלְפֵני ׁשֶ
ֲחִרית ָמה. ׁשַ ּכַ ַמן ּבְ ג ָעָלה ְוָטַבל ָיַרד - ִלְטּבֹול ֶאְפָשר זְּ ּפֵ בֹוָאר? ְוִנְסּתַ  ּמְ

זֶה - )ד"מ א"פ ָזִבים( ש"רא-בְּ  ים ַמֲהָלךְ  ׁשֶ ׁשִ ה ֲחּמִ הּוא ֲאּמָ ִניֹות 27-כְּ  ׁשֶ  ׁשְ
ם ְוזֶה - )ְלִמיל ַדקֹות 18 ְלִפי( יָלהִלְטבִ  ּכֵ ִניֹות 162,000,000-בְּ  ִמְסּתַ , ׁשְ
ֵהם עֹות 45,000 ׁשֶ ֵער. ׁשָ ָמה ְלַעְצֵמנוּ  ְנׁשַ ּכּוָלם ָהיוּ  ִמְקָואֹות ּכַ יקוּ  ׁשֶ  ִהְסּפִ

ַמן ּוְלַהִגיעַ  ִלְטּבֹול זְּ ה ּבַ לֹא ַגם[. ַלְתִפּלָ ב ּבְ ֵ ג"הַ  ֶאת ְלַחׁשּ ּפֵ רׁשֶ " ִנְסּתַ  ַלֲעׂשֹותוֹ  ֶאְפׁשָ

ן ַהְקָרַבת ]ַלִמְקֶוה ִמחּוץ ַסח ָקְרּבַ ָעה ִהיא ּפֶ ׁשָ ֹמֶנה" ּבְ עֹות" ּוֶמֱחָצה ׁשְ ׁשָ  ּבְ
ָסִחים( ְזַמִניֹות ַהְיינוּ  .)ט"נ ּפְ לֹש ּדְ עֹות ָוֵחִצי ׁשָ ֶכת, ַהַלְיָלה ִלְפֵני ׁשָ  ַעד ְוִנְמׁשֶ

ִקיָעה ְ ַסח. ִמזֶּה ּוָפחֹות ַהׁשּ לֹׁש  ַחטִנׁשְ  ַהּפֶ ׁשָ ּתֹות ּבְ ָסִחים( ּכִ י. .)ד"ס ּפְ ּתֵ ׁשְ  ּבִ
ּתֹות ֲעַמִים קֹוְרִאים ָהיוּ  ָהִראׁשֹונֹות ַהּכִ ל ֶאת ּפַ ל ּוִמיֵמיֶהם, ַהַהּלֵ ת ׁשֶ  ּכַ

ִליִשית יעוּ  לֹא ׁשְ י"לְ  ִהּגִ ּמּות זֶה ְלִפי -" ָאַהְבּתִ ים ּכַ ָהיוּ  ָהֲאָנׁשִ ָכל ׁשֶ  ּבְ
י ַאַחת ּתֵ ּתֹות ִמׁשְ ם ָהִראׁשֹונֹות ַהּכִ ּכֵ כְּ  ִמְסּתַ ל, 530,000-ּבִ ת ְוׁשֶ  ַהּכַ

ית ִליׁשִ ם ַהׁשְ ּכֵ ֶרַבע ִמְסּתַ ּכְ ֵהם ִמזֶה ּבִ  זֶה ְלִפי ְוִנְתּבֹוֵנן 140,000-כְּ  ׁשֶ
ֵסֶדר ָבִרים ּבְ   .ַהּדְ

יֹום ָעה ּבְ ר ַאְרּבָ ִמְתָקֶרֶבת, ָעֹשָ ׁשֶ ָעה ּכְ ָ ֹמֶנה" ַהׁשּ לֹש[" ּוֶמֱחָצה ׁשְ  יָוֵחצִ  ׁשָ

עֹות ְיָלה ִלְפֵני ׁשָ ֶבשֹ  ִעם צֹוֲעִדים, ]ַהּלַ ית ְלִכוּון ָהֵעז אוֹ  ַהּכֶ ְקָדׁש  ּבֵ . ַהּמִ
ים, ְמֵלִאים ָהְרחֹובֹות ים ֲאָנׁשִ א ַלֲחׁשֹוׁש  ֵיׁש  ִלְכאֹוָרה -, ּוְכָבֹשִ ּמָ  ׁשֶ

ְמאוּ  ֶרַגע ִיּטָ ֶרץ ֵמֵאיזֶה ָהַאֲחרֹון ּבָ ׁש  ֵאין ַאךְ , ׁשֶ ִמְליוֹ  ַאף, ֲחׁשָ ים ֵניׁשֶ  ֲאָנׁשִ
ֵהמֹות ּוִמְליֹוֵני ְרחֹוב הֹוְלִכים ּבְ  ִלְכלּוך ּבוֹ  ְוֵאין ּוַמְבִריק ָנִקי ָהְרחֹוב, ּבָ
י", ֲעָדָשה"כַּ  ֲאִפילוּ  ַלִים ׁשּוֵקי" ּכִ ד ֲעֹשּוִים ְירּוׁשָ ּבֵ ָכל ְלִהְתּכַ ָבא(" יֹום ּבְ  ּבָ

ַדאי. )ֲעׂשּוִיין ה"ובתוד. ו"כ ְמִציָעא ְלָפחֹות ּכְ ֵני ֶאָחד ׁשֶ ְמִנים ַהֲחבּוָרה ִמּבְ  ַהּנִ
ן ַעל ַסח ָקְרּבַ ִחיָטה ִהְלכֹות ֵיַדע ּפֶ ְמֹבָאר[, ׁשְ ַרׁשִ  ּכַ ָסִחים י"ּבְ ִמְצַות: ז ּפְ ִחיָטה ׁשֶ  ַהׁשְ

ָעִלים ַעל מּוֶטֶלת ֲחטוּ  ַהּבְ ִיׁשְ ַעְצָמם ׁשֶ ין לוֹ  רֹוֵכׁש  ַהָלה ]ּבְ ִחיָטה ַסּכִ  ּוַמְקִדישוֹ  ׁשְ
לִ  ִלְהיֹות ָסִחים( ָשֵרת יּכְ  ְלַהְקָרַבת ּוִמְתּכֹוְנִנים, )לוֹ  ּתֹוֵחב ה"ובתוד. סו ּפְ
ן ְרּבָ   .ַהּקָ

יִעים ִית ְלַהר ַמּגִ ְטחוֹ  ַהּבַ ׁשִ ה ֵמאֹות' ה ַהּכֹוֵלל ׁשֶ ה ֵמאֹות' ה ַעל ַאּמָ , ַאּמָ
ל ְורֹוִאים ּכָ ִית ַהר ׁשֶ ים ָמֵלא ַהּבַ ְנסוּ  ְלָאן. ּוְבֵהמֹות ֲאָנׁשִ ל ִיּכָ  ֲהֵרי? ֵאּלוּ  ּכָ

ל ְטָחה ּכָ ל ׁשִ נּוָיה ָהֲעָזָרה ׁשֶ ְנָין ַהּפְ ָרֵאל ֶעְזַרת - ִמּבִ  זֶה ּכֲֹהִנים ְוֶעְזַרת ִיֹשְ
ֵעֶרךְ  ה 135 ּבְ ה 110 ַעל ַאּמָ ֵהם ַאּמָ עֹות ַאמֹות 14850 ׁשֶ  ּוְבַתְרגּום, ְמרּוּבָ
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 ֶמֶטר 3712.5 ֵהםׁשֶ  55 ַעל ֶמֶטר 67.5 ]ָנֶאה ַחִיים' ר ִמידֹות ְלִפי[ ְלֶמְטִרים
ַאְמָתא ַגְבָרא" ַוֲהֵרי, ָרבּוע ַטח ּתֹוֵפס ָאָדם -" ָיִתיב ּבְ ל ׁשֶ  ַעל ַאָמה ׁשֶ
ים 4 ְדַהְיינוּ , ַאָמה ֶמֶטר ֲאָנׁשִ ע ּבְ ְקָדשׁ  ְלֵבית ִמְתָקְרִבים ְוָכֵעת, ְמרּוּבָ  ַהּמִ
ים ֶאֶלף ּוָמאַתִים ִמְליֹון ִאם[, ֲאָנׁשִ יחַ  ּבְ ל ַנּנִ ּכָ ּמִ  ִאם -, ֶאָחד ִאיׁש  ַרק ָהַלךְ  ֲחבּוָרה ׁשֶ

ּבֹון יֹוֵתר ָהְלכוּ  ל ַהֶחׁשְ ם ]ִיְגּדַ ים ֶאֶלף ּוָמאַתִים ִמְליֹון ְוִאּתָ ָבֹשִ ים ּכְ  ְוֵכיַצד, ְוִעזִּ
ְנסוּ  ם ִיּכָ ּלָ ל ֲהֵרי, ּוִבְכָלל? ּכֻ ַמן ּכָ ֻיָעד ַהזְּ ן ְלַהְקָרַבת ַהּמְ ַסח ָקְרּבָ  ַרק הּוא ּפֶ
לֹש עֹות ׁשָ ל ְיכֹוִלים ֵאיךְ , ּוֶמֱחָצה ׁשָ ךְ  ּכָ ה ּכַ ים ַהְרּבֵ ֵנס ֲאָנׁשִ  ְלֵבית ְלִהּכָ

ְקָדׁש  ךְ  ַהּמִ ֶמׁשֶ ל ְזַמן ּבְ ךְ  ּכָ ָנם ֶאת ְלַהְקִריב, ָקָצר ּכַ   ? ְוָלֵצאת ָקְרּבָ

ֲעֵרי ִמְתָקְרִבים ית ְלׁשַ ְקָדׁש  ּבֵ  ְלִוִיים 12, ְוִנְכָנִסים זֹוְרִמים ַהֲהמֹוִנים, ַהּמִ
ַער ְלַיד ִדיםעֹומְ  חּוץ ַהׁשַ ַער ְלַיד 12 ְועֹוד ִמּבַ ְפִנים ַהׁשַ ִגיִחים ִמּבִ  ַעל ּוַמׁשְ

ֶדר ר, )ָהרֹוָמִאי ֵעדּות( ַהּסֵ ֲאׁשֶ  530,000 ִעם ִאיׁש  530,000-כְּ  ִנְכְנסוּ  ּכַ
ים ָבֹשִ ָלתֹות ָהֲעָזָרה ִנְתַמְלָאה, ּכְ ֶדֶרךְ  ִנְנָעלֹות ְוַהּדְ  רְדָאמַ  ַמאן ְלַחד[ ֵנס ּבְ

ְגָמָרא ָסִחים ּבַ ל ַהַהְקָרָבה ַמְתִחָלה ְוָאז, :]סד ּפְ ת ׁשֶ   . ָהִראׁשֹוָנה ַהּכַ

ּבֹון ְלִפי ָכל עֹוְמִדים ַהֶחׁשְ ה ּבְ ַעת ַאּמָ ים 35 ִעם ִאיׁש  35-כְּ  ְמֻרּבַ ָבֹשִ , ּכְ
ע ֶמֶטר ּוְבָכל ע ֵיׁש  ֲהֵרי ְמרּוּבָ ָכל יֹוֵצא ַאּמֹות ַאְרּבַ ּבְ  140 ָעְמדוּ  ֶמֶטר ׁשֶ
ים 140 ִעם ִאישׁ  ָבֹשִ ַבד ְוזֶה!!, ּכְ ְרִתים ַהּכֲֹהִנים ִרְבבֹות ִמּלְ  ּוֶבֱאֶמת. ַהְמׁשָ

ם רֹוִאים ּלָ ּיֵשׁ  ּכֻ ַלל ֵאין ֹזאת ִעם ַיַחד ַאךְ , ַרב ַעם ׁשֶ ֲעָזָרה ְצִפיפּות ּכְ , ּבָ
ל ָיְכלוּ  ֵאיךְ  ַאֶחֶרת ים ּכָ ים ָהֲאָנׁשִ ָבֹשִ ְתנּוָעה ְלִהָמֵצא ְוַהּכְ , ְתֶמֶדתמַ  ּבִ

ִדְלַהָלן ל טּוִרים 66-כְּ . ּכְ ח ְסִביבֹות ֹעְמִדים ּכֲֹהִנים ׁשֶ  ַעל ַהִמְזּבֵ
אֹות ֵדי, ִאְצַטּבָ ּלֹא ּכְ ְגֵדיֶהם ִיְתַלְכְלכוּ  ׁשֶ ָדם ּבִ ָסִחים( ּבְ  ְלִפי ְמׁשֹוָער[, :)סה ּפְ

ּבֹון ל ַהֶחׁשְ ַאְמָתא ַגְבָרא ׁשֶ חַ  - ָיִתיב ּבְ ה 128 ֵהיֵקפוֹ  ְוַהִמְזּבֵ  62 ְלהֹוִריד ֵיׁש  ּוִמזֶה - ַאּמָ
ה ֵאין ַאּמָ ֶהם ׁשֶ ֲהֵרי. ְיסֹוד ּבָ ִפיַכת ׁשֶ ם ׁשְ ֶנֶגד ִלְהיֹות ְצִריָכה ַהּדָ    ]ַהְיסֹוד ּכְ

ֶבשׂ  ֶאת ׁשֹוֵחט, ַהּכֲֹהִנים טּור ְלֹראשׁ  ָאָדם ִמְתָקֵרב ּלוֹ  ַהּכֶ  ְוַהּכֵֹהן, ׁשֶ
ל מוֹ  ֶאת ְמַקּבֵ אֹותוֹ . ּדָ ַעל חַ לֹוקֵ  ֶרַגע ּבְ ֶבשׂ  ּבַ ֶבשׂ  ֶאת ַהּכֶ חּוט ַהּכֶ , ַהׁשָ

ד א ּוִמּיַ אֹותוֹ  ְוׁשֹוֵחט ַאֵחר ּבָ ל ְוַהּכֵֹהן ָמקֹום ּבְ ם ֶאת ְמַקּבֵ  ַהִמְזָרִקים. ַהּדָ
חַ  ֶאל ָטִסים ָהיוּ  ים ְלֹכֵהן ִמּכֵֹהן ְוִנְמָסִרים ַהִמְזּבֵ ִחּצִ ַיד ּכְ ּבֹור ּבְ  ָהָיה ְולֹא ּגִ

יַצד ִנְרֶאה ד ִנְמָסִרים ֵהם ּכֵ ִהירּות ֵמרֹוב ְלָיד ִמּיָ אּור( ַהּמְ  ְלִפי. )ָהרֹוָמִאי ּתֵ
ּבֹון ים ֵמאֹות ְלָחֵמׁש , ַהֶחׁשְ לֹוׁשִ חּוָלִקים ִאיׁש  ֶאֶלף ּוׁשְ , טּוִרים 66-לְ  ַהּמְ

מֹוַנת טּור ְלָכל עֹוֶלה ים ֲאָלִפים ׁשְ לֹוׁשִ ים ּוׁשְ ָבֹשִ ָחִטים ְוֵהם, ּכְ  ְלָכל ִנׁשְ
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ִעים ֶמֶשךְ בְּ  ַהיֹוֵתר ׁשְ קֹות ּתִ ַהְיינוּ  ּדַ ִניֹות 5400 ּדְ ן ִאם, ׁשְ ל ּכֵ ֶבשֹ  ּכָ  ּכֶ
ַחט ָפחֹות ִנׁשְ ִנָיה ּבְ ְ   .ִמׁשּ

ִחיָטה ַאַחר ִמָיד ְ יט הֹוְלִכים ַהׁשּ ל ָהעֹור ֶאת ְלַהְפׁשִ ן ׁשֶ ְרּבָ ָסִחים( ַהּקָ  .)ד"ס ּפְ
ֵהם", אּוְנְקִליֹות" ַעל ִוים ׁשֶ ְתִאיִמים ַהּוָ לֹא ִמי. ַכךְ לְ  ַהּמַ  לֹוֵקחַ  מֹוֵצא ׁשֶ

ְקלֹות ִקים ֵמַהּמַ ָהיוּ  ַהּדַ ם ׁשֶ ֵתפוֹ  ַעל אֹוָתם ְוֹתֶלה ׁשָ  ּתֹוֶלה, ֲחֵברוֹ  ְוָכֵתף ּכְ
ֶבשׂ  ֶאת ֲעֵליֶהם ֲאִויר אֹותוֹ  ּוַמְפִשיט ַהּכֶ ל. ּבָ ְמָצִאים ֶאָחד ּכָ ם ֵמַהּנִ  הּוא ׁשָ
ם, םָהֵאימּוִרי ֵאת מֹוִציא", ִניקּור"לְ  ֻמְמֶחה ְכִלי אֹוָתם ֹשָ ֵרת ּבִ  ֵהיָכן[, ׁשָ

ל ְלַהִניחַ  ָמקֹום ָהָיה ךְ  ּכָ ה ּכַ ֵלי ַהְרּבֵ ֵרת ּכְ ִאיר ?]ְמֵלִאים ׁשָ יקוּ  ַלּכֲֹהִנים ּוַמׁשְ ִהְסּפִ  ׁשֶ
ְזִריזּוָתם ִקיַעת ַעד אֹוָתם ְלַהְקִריב ּבִ ה ׁשְ ן א"פ ם"ַרְמבַּ ( - ַהַחּמָ ַסח ִמָקְרּבַ , )ּפֶ

ַבד[ ְזמַ  ִמּלְ ָחל ןּבִ ַסח ֶעֶרב ׁשֶ ת ּפֶ ּבָ ׁשַ ָאז ּבְ ר ׁשֶ ל ְלַהְקִריָבם ָהָיה ֶאְפׁשָ ְיָלה ּכָ ם ם"ַרְמבַּ ( ַהּלַ . )]ׁשָ
יקוּ  טֹוף ַגם ְוִהְסּפִ ִקיָעה ִלְפֵני ָהֲעָזָרה ֶאת ִלׁשְ ָנה(. ַהׁשְ ָסִחים ִמׁשְ   )ד"ס ּפְ

ל ַהַהְקָרָבה ִנְגֶמֶרת ָקָצר ְזַמן ּתֹוךְ  ת ׁשֶ  ִלְפֵני עֹוד -, הָהִראׁשֹונָ  ַהּכַ
ִוִיים ַהּלְ יקוּ  ׁשֶ ַעם ְלַהְתִחיל ִהְסּפִ ִליִשית ּפַ ל ֶאת ׁשְ ָנה( ַהַהּלֵ ָסִחים ִמׁשְ . .)סד ּפְ

ת ִנְכֶנֶסת ִמָיד. ָהֲעָזָרה ֶאת ּוְמַפָנה יֹוֵצאת ְוִהיא ִנָיה ּכַ  גֹוֶמֶרת ִהיא ְוַגם ׁשְ
יהָ  ֶאת ְזִריזּות ַמֲעׂשֶ ת ָמקֹום ּוְמַפָנה ּבִ יתהַ  ַלּכַ ִליׁשִ ְ ֵדי[ ׁשּ  ַהֵנס גֹוֶדל ֶאת ְלַצֵייר ּכְ

ךְ  ֶאת ְלִהָזֵכר ֵיׁש  ַמן ֶמׁשֶ אֹוֵרךְ  ַהזְּ ית ָלֵצאת ְלֻכָלם ׁשֶ ְדָרׁש  ִמּבֵ  ְגַמר ְלַאַחר ּוְלַפנֹותוֹ  ַהּמִ
ִפיַלת ֵער ּוְלַנסֹות ְנִעיָלה ּתְ ָמה זֶה ְלִפי ְלׁשַ  ָגדֹול ָקָהל ָיההָ  ִאלוּ  ַהְיִציָאה אֹוֶרֶכת ָהְיָתה ָיִמים ּכַ

ִפי ָהָיה ּכְ ֵבית ׁשֶ ְקָדׁש  ּבְ   .]ַהּמִ

ָגַמר ִמי ְיָתה הֹוֵלךְ  ְלַהְקִריב ׁשֶ ַסח ֶאת ִלְצלֹות ַהּבַ ַסח ְצִלַיית. ַהּפֶ  ַהּפֶ
קֹוַמת ַרק ַוֲאִכיָלתוֹ  ֵני ַקְרַקע ּבְ ַגִגין ִמּפְ ָסִחים( ִנְתַקְדׁשוּ  לֹא ַוֲעִליֹות ׁשֶ  :)פה ּפְ

ּבוֹ  ּוְלִפי ִאם יֹוֵצא ןַהֶחׁשְ ל ׁשֶ ּנּור ּכָ ע ֶמֶטר ָגְדלוֹ  ּתַ ֵכן[, ְמֻרּבָ ל ְוִיּתָ ּכָ  ָצָלה ֶאָחד ׁשֶ
ַתּנּור ֶעֶרב ּוִבְפָרט - ִנְפָרד ּבְ ׁשֶ ַסח ּכְ ת ָחל ּפֶ ּבָ ׁשַ ָאז ּבְ ָלם ׁשֶ ַסח ֶאת ִלְצלֹות ַיַחד ָיְצאוּ  ּכֻ  ]ַהּפֶ

נּוִרים ֲאַזי ְלָבד ַהּתַ ֵלם ֶטרִקילֹומֶ  ַמֲחִזיִקים ָהיוּ  ּבִ  ְוָמאַתִים ִקילֹוֶמֶטר ַעל ׁשָ
ְטָחה ֶמֶטר ִ ל ִמׁשּ ַלִים ׁשֶ ֵסי נ"באדר ְמֹבָאר - ּוֶבֱאֶמת[. ְירּוׁשָ ִמּנִ ַלִים ׁשֶ  ָהָיה ְירּוׁשָ

לא ּנּור ָמָצאִתי לֹא ָאָדם ָאַמר ׁשֶ ָסִחים ִלְצִלַיית ּתַ ֵנים ]ּפְ ר ּוׁשְ  ַאּמֹות ִמְליֹון ָעׂשָ
עֹות ים ךָצִרי ָהָיה ְמרּוּבָ זֶּה, ָלֲאָנׁשִ ע ִקילֹוֶמֶטר 3 ׁשֶ , ]ָנֶאה ַחִיים' ר ְלִפי[ ְמֻרּבָ

ר ְוֹזאת ֲאׁשֶ ים לֹא ּכַ ֲהֵסָבה, ְמֻסּבִ ה ָצִריךְ , ּבַ ֹזאת ּוְבַכמּות. יֹוֵתר ַהְרּבֵ  ּכָ
ל ים ׁשֶ ֶלא לֹא ֲאָנׁשִ ִמקֹול ּפֶ ל ׁשֶ ַקע" ַהַהּלֵ ּגֹות ִנְבָקעֹות -" ִאיְגָרא ּפָ  ּגַ

ַליִ  ָסִחים( םְירּוׁשָ   . )פד ּפְ
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יֹום ל ָהִראׁשֹון טֹוב ּבְ ַסח ׁשֶ ְלֵמי" חֹוַבת ֵישׁ  ּפֶ ְלֵמי"וְ " ֲחִגיָגה ׁשַ ְמָחה ׁשַ ", ֹשִ
לּוִמים ָלֶהם ֵיׁש  ְוָאְמָנם ׁשְ ְצָוה ַאךְ , ּתַ יֹום ִהיא ָהִעיָקִרית ַהּמִ  ָהִראׁשֹון ּבַ

נֹוַסף. )ה"ה ֵמֲחִגיָגה א"פ ם"ַרְמבַּ ( יֹום ֵלךְ יֵ  לֹא ִמי ְלַכךְ  ּבְ ל ָהִראׁשֹון ּבַ ַסח ׁשֶ  ּפֶ
ל ּלֵ ֵבית ְלִהְתּפַ ְקָדׁש  ּבְ הֹוֵלךְ  ּוִמי, ַהּמִ ְקָדׁש  ְלֵבית ׁשֶ יב ַהּמִ  עֹוַלת"בְּ  ַגם ַחּיָ

יֹום ּבוֹ " ְרִאּיָה ה לֹא ַעל ָעַבר ֵהִביא לֹא ְוִאם ּבַ  ֵמֲחִגיָגה א"פ ם"ַרְמבַּ ( ַתֲעֹשֶ

  . )א"ה

ן ִאם יֹום ּכֵ ַסח ַחג לשֶׁ  ָהִראׁשֹון ּבַ אוּ , ַהּפֶ ְקָדׁש  ְלֵבית ּבָ ל ַהּמִ  6,000,000 ּכָ
ָבִרים ָהיוּ  ַהּגְ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ם ִעם, ּבִ ּפָ ים[ ּטַ טּורֹות ָנׁשִ ם ]ּפְ ֵנס ִהְצִליחוּ  ְוֻכּלָ  ְלִהּכָ

ְקָדׁש  ְלֵבית נֹות ִמְליֹון 6-כְּ  ּוְלַהְקִריב, ַהּמִ ", ְרִאָיה עֹוַלת" ַהּכֹוְללֹות, ָקְרּבָ
ְלֵמי ֲחִגיָגה ְלֵמיׁשַ  ְמָחה ְוׁשַ ֲהֵרי, יֹוֵתר ְואּוַלי, ֹשִ ָלִמים ׁשֶ ְ  ֶנֱאָכִלים ַהׁשּ

ֵני ר, ֶאָחד ְוַלְיָלה ָיִמים ִלׁשְ ׂשָ יק ָצִריךְ  ְוַהּבָ  ְלִפי. ַהְזַמן ְלָכל ְלַהְסּפִ
ּבֹון ל ִדְלֵעיל ַהֶחׁשְ ַטח ׁשֶ ים 404-ו ִאישׁ  404-כְּ  ָעְמדוּ , ָהֲעָזָרה ׁשֶ ָבֹשִ  ּכְ

ה ַאּמָ ַעת ּבְ ֵהם[!! ְמֻרּבַ ים 1616: ׁשֶ ֵהמֹות 1616-וּ  ֲאָנׁשִ ךְ  ַאךְ  ]ָרבּועַ  ְלֶמֶטר ּבְ ֶמׁשֶ  ּבְ
ה ה 11-בְּ  ַרק ָעְמדוּ  ֵהם ַהְתִפּלָ ר ַאּמָ ּתָ ּמֻ ָרֵאל ׁשֶ ן ְוִאם, ַלֲעֹמד ְלִיֹשְ  ּכֵ

ִפיפּות י ָהְיָתה ַהּצְ ה ִאיׁש  4040-כ ְוָהיוּ  10 ּפִ ַאּמָ ָרֵאל ִנְדֵחי ֵסֶפר ְלִפי[! ּבְ  ִיֹשְ
ֶרק ים ֶהָחֵפץ ְלַבַעל ג"מ ּפֶ ַאַחת: ְלׁשֹונוֹ  ְוזֶה, ַחּיִ ּבְ ֵרה ׁשֶ ה ֶעׂשְ קֹום ַאּמָ ִניַסת ִמּמְ  ָהֲעָזָרה ּכְ

חַ  ְלַצד ְוִלְפִנים ָהיוּ  ַהִמְזּבֵ ִרין ׁשֶ ְרֵאִלים ֻמּתָ ם ַלֲעֹמד ִיׂשְ ל ָעְמדוּ , ׁשָ ָהל ּכָ ְזַמן ַהּקָ ָהָיה ָהֶרֶגל ּבִ  ׁשֶ
ָרםמִ  ים ּוְרָבבֹות ֲאָלִפים ְסּפָ ָהָיה ֲאָנׁשִ ה ֲעִמיָדָתן ְלֹרַחב ָצִריךְ  ׁשֶ ּמָ  ָהָיה ְוֲעִמיָדָתן ִמיִלין ּכַ

ֲחָוָיה ּוְבֵעת ְצפּוִפים ּתַ ה ִהׁשְ ָהיוּ  ֶרַוח ַנֲעֹשָ ֲחִוים ׁשֶ ּתַ ֹנָסף ]ְרָוִחים ִמׁשְ חַ  ְלֹזאת ּבְ ְזּבֵ  ַהּמִ
ַרף ךְ  ֹשָ ֶמׁשֶ ל תאֶ  ֶאָחד ַלְיָלה ּבְ ן ְרִאָיה ָהעֹולֹות ּכָ ּלָ ּכֻ ִליל ׁשֶ ים ּכָ , ָלִאׁשִ
ל ָהֵאימּוִרים ְוֵאת ל ׁשֶ ּמּות ּכָ ל ַהזֹּאת ָהֲעצּוָמה ַהּכַ נֹות ׁשֶ ְרּבָ   . ַהּקָ

תּוב ַמה ְמֹאד מּוָבן זֶה ְלִפי ּכָ ֵבית ָנְתנוּ  קֹול" ')ז' ב ֵאיָכה( ׁשֶ יֹום' ד ּבְ  ּכְ
ְרגּום ְואֹוֵמר" מֹוֵעד ֵבית ְיָהבוּ  ָלאקָ : "ַהּתַ א ּבְ ַקל' דה מּוְקְדׁשָ ית ַעָמא ּכְ  ּבֵ

ָרֵאל ַגֵויהּ  ִדְמַצְלָיין ִיֹשְ יֹוָמא ּבְ ְוָקא ְוָלָמה". ְדִפְסָחא ּבְ יֹוָמא ּדַ ? ְדִפְסָחא ּבְ
ֵני ָאז ִמּפְ ָרֵאל רֹוב ׁשֶ ן ְלַהְקִריב ָלֶרֶגל ָעלוּ  ִיֹשְ ַסח ָקְרּבַ  ַהיֹום ָהָיה ְוזֶה, ּפֶ

י ֶהָעמּוס ֵבית ֹוֵתרּבְ ְקָדׁש  ּבְ ה, ַהּמִ ר ָהָיה ָגדֹול קֹול ֵאיזֶה ְלַצֵייר ְוָקׁשֶ ֲאׁשֶ  ּכַ
ם ּלָ אוּ  ּכֻ ל ּבָ ּלֵ ֵמיה ְיֵהא ָאֵמן" ְוָענוּ , ְלִהְתּפַ ה ׁשְ ָכל" ְמָבַרך ַרּבָ   !! ּכֹוָחם ּבְ
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  ְנָסִכים ִמְנַחת

ָאמּור ֶעֶרב, ּכָ ַסח ּבְ ע-כְּ  ִהְקִריבוּ , ּפֶ  ֶאֶלף ֵמאֹות מֹוֶנהׁשְ  ִמְליֹון ַאְרּבַ
נֹות )4,800,000( ְלֵמי ֲחִגיָגה ָקְרּבְ ְמָחה ְוׁשַ ַבד, ֹשִ ן ִמּלְ ַסח ָקְרּבַ  טֹוב ּוְביֹום. ּפֶ

ׁש  ִהְקִריבוּ  ִראׁשֹון ׁשֵ נֹות )6,000,000( ִמְליֹון ּכְ ל ָקְרּבָ ְלֵמי, ְרִאּיָה עֹוַלת ׁשֶ  ְוׁשַ
ְמָחה   .ֹשִ

נֹות ְלָכל ְרּבָ בַ ( ָהֵאּלוּ  ַהּקָ ן דִמּלְ ַסח ָקְרּבַ טּור ּפֶ ּפָ ִבים, )ׁשֶ  ְנָסִכים ַגם ְלָצֵרף ַחּיָ
תּוב ְנָסִכים, ּוְמָנחֹות ּכָ ַרְמבַּ  ּכַ ֶרק( ם"ּבָ ה' ב ּפֶ ֲעֹשֶ נֹות ִמּמַ ְרּבָ  ')ג ַוֲהָלָכה' ב ֲהָלָכה ַהּקָ

יעּוָרם ב( ְוׁשִ זֶה ְיֻחׁשָ ָטן ְלִפי ּבָ יֹוֵתר ַהּקָ ֵהם ּבְ י ִמְנַחת ׁשֶ ֶרק( )ֶבשֹ ַהכֶּ  ְוִנְסּכֵ ה' ב ּפֶ ֲעֹשֶ  ִמּמַ

נֹות ְרּבָ רֹון ')ד ֲהָלָכה ַהּקָ ֶמן ַהִהין ֶרַבע - ֹסֶלת ִעׂשָ  ּוְבִמידֹות. ַיִין ַהִהין ֶרַבע, ׁשֶ
נוּ  עּור ְלִפי( ְזַמּנֵ ִ ָטן ַהׁשּ ל יֹוֵתר ַהּקָ ים' ר ׁשֶ , ַיִין ִליֶטר -מֵ  יֹוֵתר ְקָצת עֹוֶלה )ָנֶאה ַחּיִ
ֶמן ִליֶטר ם ֶנַפח. ֹסֶלת ִליֶטר 2.4 וְ , ׁשֶ ּלָ  ִמּדֹות ְלִפי( ִליֶטר 4.4 הּוא ַיַחד ּכֻ

ם זֶה ִאיׁש  ַהֲחזֹון ּכֵ ָקרֹוב ִמְסּתַ ַנִים ְלִפי ּבְ   .)ׁשְ

ַרְמבַּ  ְמֹבָאר. ֵאּלוּ  ְנָסִכים ָקנוּ  ֵאיֹפה ֶרק( ם"ּבָ ֵלי ֵמִהְלכֹות' ז ּפֶ ְקָדׁש  ּכְ  ֲהָלָכה ַהּמִ

ֵבית )ב"י ּבְ ְקָדׁש  ׁשֶ ֵני ָהיוּ  ַהּמִ ִקים ׁשְ ְלּפֵ ֶאָחד. ּדֶ ִמים ָהיוּ  ֵמֶהם ּבְ ּלְ , ְמׁשַ
ִלים ּור ּוְמַקּבְ ךְ  ַעל ִאׁשּ ק, ּכָ ְלּפֵ ִני ּוַבּדֶ ֵ ִלים ָהיוּ  ַהׁשּ מּוַרת ְמַקּבְ ֶתק ּתְ  ַהּפֶ

ָנחֹות ֶאת ָסִכים ַהּמְ   .ֻהְצְרכוּ  ָלֶהם ְוַהּנְ

ְנָחה ִעם ֲעֹשוּ  ָמה ֶסךְ  ַהּמִ ַרְמבַּ  ְמֹבָאר? ְוַהּנֶ ֶרק( ם"ּבָ ה' ב ּפֶ ֲעֹשֶ נֹות ִמּמַ ְרּבָ  ַהּקָ

י ')א ֲהָלָכה ְנָחה ֶאת ּכִ ִכיָלה( ַהּמִ לּוָלה ַהֹסֶלת ֶאת ַהּמְ ֶמן ַהּבְ ֶ ׁשּ י ַעל ִהְקִריבוּ  )ּבַ ּבֵ  ּגַ
חַ  ְזּבֵ ִין ְוֶאת, ַהּמִ ְפכוּ  ַהּיַ יסֹוד ׁשָ חַ  ּבִ ְזּבֵ ֶסף. ַהּמִ ֶנה ַהּכֶ יסֹוד אֹוֵמר, ִמׁשְ ּבִ  ׁשֶ
חַ  ְזּבֵ ָנה ַהּמִ ּוָ ׁשּוטוֹ  ַהּכַ ּפְ ֶחם"ְוהַ , ּכִ ֶנה ּלֶ ַעת אֹוֵמר" ִמׁשְ ּדַ ַדַעת ם"ָהַרְמבַּ  ׁשֶ  ּכְ
אֹוֵמר ד"ָהַרַאבַ  ֶאת ׁשֶ ִין ׁשֶ ְפכוּ  ַהּיַ תֹוךְ  ׁשָ ָהָיה ְמנּוָקב ֵסֶפל ּבְ ַצד ׁשֶ  ּבְ

חַ  ְזּבֵ   , ַהּמִ

ה ּבֹון ּבֹואוּ  ְוַעּתָ ּמּות ָמה. ֶחׁשְ ל ַהּכַ ֶמן ׁשֶ ֶ יִ , ַהׁשּ ַמח ןַהּיַ ָהיוּ  ְוַהּקֶ  ְצִריִכים ׁשֶ
ֵבית ִלְהיֹות ְקָדשׁ  ּבְ ֵני ַהּמִ ׁשְ ֵדי, ֵאּלוּ  ָיִמים ּבִ ק ּכְ  ֶאת ּדֹוֵרׁש  ְלָכל ְלַסּפֵ
  .ְנָסָכיו

יחַ  י, ַנּנִ ֶעֶרב ּכִ ַסח ּבְ ל ּפֶ ַלאי ּכָ ְחָסִנים מּוָכן ָהָיה ְליֹוַמִים ַהּמְ ּמַ ן ִאם. ּבַ  ּכֵ
ר ָהיוּ  ָהָאמּור ְלִפי מֹוֶנה ְליֹוןמִ  ֶעֹשֶ נֹות ֶאֶלף ֵמאֹות ּוׁשְ ְצְרכוּ  ָקְרּבָ ּנִ  ׁשֶ

ָנה. ִלְנָסִכים ן ְלָכל ַהּמָ ֶמת ָקְרּבָ ּכֶ יל, ִליֶטר 4.4-בְּ  ִמְסּתַ ַנְכּפִ  ֹזאת ּוְכׁשֶ
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ר ֶעֹשֶ ֹמֶנה ִמְליֹון ּבְ ָיֵדינוּ  ַיֲעֶלה ֶאֶלף ֵמאֹות ׁשְ ָהיוּ  ּבְ ם ׁשֶ ִעים ׁשָ ַבע ַאְרּבָ  ְוׁשֶ
ִרים אֹותמֵ  ֲחֵמׁש  ֶאֶלף ל )47520( ְמֻעָקב ֶמֶטר ְוֶעֹשְ ֶמן ׁשֶ  ְוָכל. ְוַיִין, ֶקַמח, ׁשֶ

ַבד זֶה ִלים ִמּלְ ֶהם ַהּכֵ ָנחֹות ֶאת ֶהֱחִזיקוּ  ּבָ ֵכן, ָהֵאּלוּ  ַהּמְ ּתָ ּיִ ילוּ  ְוֵהם ׁשֶ  ִהְכּפִ
ַטח ֶאת ֶ ְצָרךְ  ַהׁשּ   .ְלִאְכסּון ַהּנִ

ֵדי ּמּות ְלַאְחֵסן ּכְ ֹזאת ּכַ ֹגֶדל ְחַסִניםמַ  ְצִריִכים ּכָ ל ּבְ  ֶמֶטר 69 ְלָפחֹות ׁשֶ
ֹגַבהּ  ֶמֶטר 69 ַעל ל ּבְ  ָלַדַעת ֵיׁש , ֵאּלוּ  ִמּדֹות, ְקָצת ְלַהְמִחיׁש . ֶמֶטר 10 ׁשֶ
י י ַאַחד ּכִ ּתֵ דֹוִלים ִמְדָרׁש  ַהּבָ יֹוֵתר ַהּגְ ָאֶרץ ּבְ ָעִמים 10 ִנְכָנס ּבָ ֶנַפח ּפְ  ּבְ
ֵער ֶאָחד ְוָכל, זֶה י ְלִפי ְיׁשָ הּוא ָגדֹול ִמְדָרׁש  תּבֵ יר ׁשֶ  ְלַהֲעִריך ְויּוַכל, ַמּכִ

ֶדל ֶאת ְחָסִנים ּגֹ אּור. ַהּמַ ן נֹוָסף ּתֵ ּתָ ּנִ ַפח הּוא, ְלָתֵאר ׁשֶ ּנֶ ֶוה זֶה ׁשֶ  ְלֶנַפח ׁשָ
ל ִאּיֹות 670 כְּ  ׁשֶ א ַמׂשָ ּתָ ְטָען ׁשֶ ל ַהּמִ ל ׁשֶ ֹגֶדל הּוא ֶאָחד ּכָ ל ּבְ  ׁשֶ

  . אֹוטֹוּבּוס

ל ֲחָנָיה ֵמנוּ לַעצְ  ְנָתֵאר ַטח ֵאיזֶה, ְרִגיִלים אֹוטֹוּבּוִסים 670 ׁשֶ   .ּתֹוֵפס זֶה ׁשֶ

ה ב ְוַעּתָ ֶדל ֶאת ְוַנְחׁשֹב ְנָחׁשֵ ים ּגֹ ּסִ ֲעֹשוּ  ַהּנִ ּנַ ת ׁשֶ ִחּלַ ת ִמּתְ ָסִכים ֲחֻלּקַ  ַהּנְ
ַמר ְוַעד ִנְצָרךְ  ְלָכל ָסִכים ָהְרִאּיָה עֹוַלת ַהְקָרַבת ּגְ יַצד. ְוַהּנְ ָתהֶנעֶ  ּכֵ  ֹשְ

ה יֹום, ַהֲחֻלּקָ ק ְלַיד ָעְמדוּ , ִראׁשֹון טֹוב ּבְ ְלּפֵ ׁש  ַהּדֶ יֹון ׁשֵ  )6,000,000( ִמּלְ
ים ינוּ , ֲאָנׁשִ ַסְבָלנּות ְוִהְמּתִ ל ַעד ּבְ ּכָ ל ֶאָחד ׁשֶ ָסִכים ֶאת ְיַקּבֵ תֹורוֹ  ַהּנְ , ּבְ

ים ֻמּנִ ה ַעל ְוַהּמְ יקוּ , ַהֲחֻלּקָ ק ִהְסּפִ זּ  ְלַכּמּות ְלַחּלֵ ל וֹ ּכַ ים ׁשֶ ל ֶאת ֲאָנׁשִ  ּכָ
ְקׁשוּ  ַמה ּבִ ֶ   . ׁשּ

אֹותוֹ  ְוָצִריךְ  ֶמן ַהּסֶֹלת ֶאת ְלַהְקִריב יֹום ּבְ ֶ חַ  ַעל ְוַהׁשּ ְזּבֵ יֹום ְוָכָאמּור, ַהּמִ  ּבְ
ה ָהיוּ  טֹוב ָ ׁשּ נֹות ִמְליֹון ׁשִ ְנָסִכים ַהַחּיָבֹות ָקְרּבָ ּבֹון ּוְלִפי, ּבִ  ַהֶחׁשְ

ְבנוּ  ַ ִחׁשּ ִריךְ  ְלָתֵאר ָעֵלינוּ , ׁשֶ ּצָ יֹום ְלַהֲעִביר ׁשֶ  ַעל ּוְלַהְקִריב ֶאָחד ּבְ
חַ  ְזּבֵ ָכל ַהּמִ ֶ ְטחוֹ  ׁשּ ה ד"כ ָהָיה ׁשִ ה ד"כ ַעל ַאּמָ זֶּה ֶמֶטר 12 ַעל ֶמֶטר 12( ַאּמָ  ׁשֶ

ַטח ֶעֶרךְ  ׁשֶ ל ּבְ ל ֶנַפח )אֹוטֹוּבּוִסים 7 ׁשֶ ִכיִלים אֹוטֹוּבּוִסים 250-כְּ  ׁשֶ  14,400 ַהּמְ
ב ֶמֶטר ל ְמֻעּקָ ב ֶמֶטר 6,000-וְ  ֶקַמח ׁשֶ ֶמן ְמֻעּקָ ב(, ׁשֶ ים ֵיׁש , ַאּגַ י ֵלב ָלֹשִ  ּכִ
ת ׁשֶ ֶמן ְמעּוָקב ֶמֶטר ֲאָלִפים ׁשֵ ֵעָרה ֹחֶמר ֵהם, ׁשֶ ָבִרים ְוִאלוּ , ְוָעצּום ַרב ּבְ  ִמְתַנֲהִגים ָהיוּ  ַהּדְ
ֶדֶרךְ  ַבע ּבְ ט ְצִריָכה ָהְיָתה, ַהּטֶ ֵ ׁשּ ֵליקָ  ְלִהְתּפַ ּמּות ֲעצּוָמה הּדְ זוֹ  ֲעצּוָמה ִמּכַ ל ּכָ ֶמן ׁשֶ ֵלָקה, ׁשֶ  ּדְ

כֹוָחהּ  ּבְ רֹוף ׁשֶ ֵלָמה ִעיר ִלֹשְ ַבד זֶה ְוָכל )ׁשְ ִריכֹות" עֹולֹות"הָ  ִמּלְ ּצְ ֵרף ׁשֶ ָ  ְלִהׂשּ
ִליל ֵני אֹוָתם ַנֲעִריך ְוִאם, ּכָ ׁשְ יֹון ּבִ ַקל )2,000,000( ִמּלְ ל ּוִמׁשְ ֶבשֹ  ּכָ  ּכֶ
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עֹוֶלה, ילוֹ ִק  10 ְלָפחֹות ן ִאם ְמֻעָקב ֶמֶטר 20,000-כְּ  ַיַחד ַהּכֹל ׁשֶ  ָצִריךְ  ּכֵ
ל ֶנַפח ֶעֶרךְ  עֹוד ׁשֶ ֵיׁש , אֹוטֹוּבּוִסים 200 ּבְ חַ  ַעל ְלַהְקִריָבם ׁשֶ  ּבוֹ  ַהִמְזּבֵ
יֹום ךְ  ָצִריךְ  ָהָיה אֹוָתם, ַיִין ְמעּוָקב ֶמֶטר 6,000וְ  ּבַ אֹותוֹ  ְלַנּסֵ  - יֹום ּבְ
ַעת ּוְלִפי ד"ַרַאבַ הָ  ּוְלִפי ֶחם ּדַ ֶנה ַהּלֶ ַרְמבַּ  ִמׁשְ ְפכוּ , ם"ּבָ ל ֶאת ׁשָ  ּכָ

יְטִרים 6,000,000 ֶפל ְלתֹוךְ , ַהּלִ ָהָיה ַהּסֵ חַ  ְלַיד ׁשֶ ְזּבֵ ה ְלַעְצֵמנוּ  ְנָתֵאר[ ַהּמִ ּמָ  ּכַ
ּפֹךְ  אֹוֵרךְ  ְזַמן ְקּבּוק ִלׁשְ ְקָדׁש  ּוְבֵבית. ֶאָחד ַיִין ּבַ ְפכוּ  ַהּמִ ְקּבּוִקים 6,000,000 ׁשָ  אֹותוֹ  ְלתֹוךְ  ּבַ

ךְ  ְוזֶה, ֵסֶפל ֶמׁשֶ ה ּבְ ּמָ עֹות ּכַ   . ]ׁשָ

ְפֵני ָרצֹון ְיִהי ַמִים ָאִבינוּ  ִמּלִ ָ ׁשּ ּבַ ֶנה ׁשֶ ִיּבָ ית ׁשֶ ְקָדׁש  ּבֵ ְמֵהָרה ַהּמִ ָיֵמינוּ  ּבִ  ּבְ
ה ל ּוְלַקּיֵם ָלֶרֶגל ַלֲעלֹות ְוִנְזּכֶ ְצֹות ּכָ ינוּ  ַהּמִ ְצַטּוֵ ּנִ ם ׁשֶ  .ׁשָ
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 קצט

  לאפרושי מאיסורא
  

ידוע מכל הפוסקים האיסור לעלות להר הבית בזמן הזה. והיות 
וישנם זדים ממרים שבזמנינו המהרסים לעלות אל הר הבית, נציג 
בכאן תשובה שקבלנו מהרה"ג הרב מרדכי אליהו זצוק"ל בעצם 
כתב ידו, בנוגע לענין זה, שכותב שאסור מדאורייתא לעלות בזמן 

ת שפסקיו מקובלים גם בחוגים שלהם, על ידי זה להסיר הזה, ובהיו
  מכשול שלא יצטרפו עוד יהודים אחריהם ח"ו, וגם שהם 

  עצמם יחזרו בתשובה.  

  
  כתב ידו של הרה"ג הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

  

  נפסק להלכה שאסור מדאורייתא

  לעלות בזמן הזה.
  

  

  

  

  



 

  

  

 

 

 

 
  
  

כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב 

  וכל העוסק בתורת אשם כאילו , חטאת

  .(מנחות קי.) הקריב אשם 
  

  

  עמוד לעזרתנולמצוה רבה 

  הנוספים יםלהדפסת הספר
  

  ניתן להקדיש לע"נ וכדומה
  

  

  

אמר לו הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבנינה, 

ויתעסקו לקרות צורת הבית  לך אמור להם

בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה 

  אני מעלה עליהם כאלו הם עוסקים בבנין 

  .(תנחומא צו י"ד) הבית 

  
  05041-94471אפשר לתרום בטלפון: 

  בית שמש 8031או בת.ד. 

  

  
  

  



 

  
  

  כתב החפץ חיים זיע�א�
  

והנה לפי מה שביארנו עד כה גודל 
 [לימוד ענין קדושת לימוד הזה

בית ול נותההלכות השייכות לקרב
, וגודל החיוב להכין עצמנו ]מקדשה

בידיעת הלכותיו, ומי שאין לו שהות 
או שאינו מוכשר לזה, יראה עכ"פ 
לעשות מעמד ומצב לאחרים שיעשו כן 
ויחשב על שמו. ע"כ מה נאה היה אלו 
ימצאו בכל פלך איזה עשירים מנדבין 

דר ההוא שילמדו הס ...מנכסיהן לקבוע
ללמוד  ...ויהיו בקיאים בכל הלכותיו

ההלכות אלו על בורין ולפלפל בהן 
ולאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא, כי 
כיון שהקב"ה חושב להלימודים אלו 
כאלו מקיימין אותן בפועל ממש צריך 
להשתדל ולידע כל דבר בבירור, וכמו 

(מתוך  שכתב השל"ה בספר 'יש נוחלין'

  .במאמר 'תורה אור')דברי החפץ חיים זיע"א 




