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ִה ָּנ ְך יָ ָפה ַר ְעיָ ִתי ִה ָּנ ְך יָ ָפהִ ,ה ָּנ ְך יָ ָפה ְּב ִמצְ ווֹ תִ ,ה ָּנ ְך יָ ָפה
ִּבגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדיםִ ,ה ָּנ ְך יָ ָפה ְּב ִמצְ ווֹ ת ֲע ֵׂשהִ ,ה ָּנ ְך יָ ָפה ְּב ִמצְ ווֹ ת
לֹא ַת ֲע ֶׂשהִ ,הנָ ְך יָ ָפה ְּב ִמצְ ווֹ ת ַה ַּביִ תְּ ,ב ִחלּ וּק ְּתרו ָּמה
שֹ ֶדהְּ ,בלֶ ֶקט ׁ ִשכְ ָחה ו ֵּפ ָאה,
ו ַּמ ַע ְׂשרוֹ תִ ,הנָ ְך יָ ָפה ְּב ִמצְ ווֹ ת ַה ּ ָ ׂ
ו ַּמ ְע ֵׂשר ָענִ י וְ ַה ֶה ְפ ֵקרִ ,ה ָּנ ְך יָ ָפה ְּבכִ לְ ַאיִ םִ ,הנָ ְך יָ ָפה ְּב ָס ִדין
ְּבצִ יצִ יתִ ,ה ָּנ ְך יָ ָפה ִּבנְ ִט ָיעהִ ,ה ָּנ ְך יָ ָפה ְּב ָע ְרלָ הִ ,ה ָּנ ְך יָ ָפה ְּבנֶ ַטע
ְרבָ ִעי ִה ָּנ ְך יָ ָפה ְּב ִמילָ הִ ,ה ָּנ ְך יָ ָפה ִּב ְפ ִר ָיעהִ ,ה ָּנ ְך יָ ָפה ִּב ְת ִפ ָּלה,
ִה ָּנ ְך יָ ָפה ִּב ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמעִ ,ה ָּנ ְך יָ ָפה ִּב ְמזוּזָ הִ ,ה ָּנ ְך יָ ָפה ִּב ְת ִפ ִּלין,
ִה ָּנ ְך יָ ָפה ְּב ֻס ָּכהִ ,ה ָּנ ְך יָ ָפה ְּבלוּלָ ב וְ ֶא ְתרוֹ גִ ,ה ָּנ ְך יָ ָפה ִּב ְת ׁשוּבָ ה,
ִה ָּנ ְך יָ ָפה ְּב ַמ ֲע ִׂשים טוֹ בִ יםִ ,ה ָּנ ְך יָ ָפה ָּבעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזהִ ,ה ָּנ ְך יָ ָפה
)שיר השירים רבה א טו(
ָּבעוֹ לָ ם ַה ָּבא.

לתשומת לב:

ההגדה בנוסח הרגיל ללא שינוי,
ובמקומות שיש הוספה לזמן בית המקדש
הוקף במסגרת ,כזה.
חלק מההסכמות נתקבלו על ספרינו 'באר החיים' ,ועל ספרינו 'היכל ידיד' ,על בית המקדש.
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ברכת מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
נכנסנו אל הקודש למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ,ושאלנו האם מברכים
על הפשט וניתוח בקרבנות .וענה :יכול להיות.

ואמר לנו מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א :לעיין ברמב"ן בתחילת מעשה
הקרבנות )דהיינו בדברי הרמב"ן שהעתיק המשנה למלך על הרמב"ם,
בתחילת הלכות מעשה הקרבנות(.
]ושם כתב המשנה למלך וז"ל :כתב הרמב"ן בהשגותיו לספר המצות בעיקר הי"ב,
שכל העבודות כגון היציקות ובלילות פתיתות ומליקות ודכותייהו ,הכהן כשעושה אחת
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
בקדושתו של אהרן וצונו לעשות כך וכך .דומיא דברכת אכילת תרומה שכתב רבינו
)הרמב"ם( בסוף הלכות תרומותא .וכן בכל אכילת קדשים מברך ברכה זו ,וכמו שכתב
רבינו )הרמב"ם( בריש הלכות ביכוריםב[.

ואמרנו שברצוננו לסדר את סדר הברכות המסודר בתחילת הגדה זו ,של
סדר הקרבת קרבן פסח .האציל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א את ברכתו
הטהורה ובירך:

ברכה והצלחה
–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– X â W
א .וז"ל הרמב"ם )הלכות תרומות טו כב( :כל האוכל תרומה מברך ברכת אותו מאכל ,ואח"כ
מברך 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול תרומה' .וכך קבלנו וראינו אותם מברכין
אפילו בחלת חוצה לארץ שגם אכילת קדשי הגבול כעבודה שנאמר )במדבר יח ז( 'עבודת מתנה
אתן את כהונתכם'.
ב .וז"ל הרמב"ם )הלכות ביכורים א א-ב( :עשרים וארבע מתנות ניתנו לכהנים וכולן מפורשין
בתורה .ועל כולן נכרתה ברית לאהרן .וכל כהן שאינו מודה בהן אין לו חלק בכהנים ואין נותנין
לו מתנה מהן .וכל האוכל מתנה שיש בה קדושה מברך 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו
לאכול כך וכך'.

ו
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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

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

בברכה להרב האברך ר' אברהם חיים אופמאן שליט"א בביאור
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.
והנני לברכו שיזכה תמיד לישב באהלה של תורה כל הימים
מתוך שלות הנפש והרחבת הדעת.

הכותב לכבוד התורה ולומדי'ה
נתן הכהן קופשיץ
בין המצרים יזרח אור לישרים

י
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בס"ד
יום ג' לס' ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וגו'
כ"ו מנ"א תשע"ב

בא לפני האברך כמדרשו ,חוב"ט ,הרה"ח רבי אברהם חיים
אפפמאן שליט"א ,בן ידידי הרב החסיד רבי חנוך העניך שליט"א,
מפק"ק בית שמש ת"ו ,ובידו הספר העומד לצאת לאור בעניני
ביהמ"ק הראשון ,והספר מדבר בעד עצמו ,בהיותו קילורין
לעיניים הן בחלק הביאור והן בחלק העיונים ,והוא מיוסד ע"פ
דברי חז"ל ורבותינו המפרשים ,ובוודאי ישמח לב מבקשי ה',
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
רזיו וצפונותיו ,ע"פ פשט וע"פ עמקות .כאשר תחזינה עיני כל
לומד – אשר נהורא נפיל בבי מדרשא.
ולא באתי ,כי אם להעיד על הרב המחבר שליט"א ,על שהנני
מכירו ומכיר את המשפחות החשובות ,תושבי קרייתנו המעטירה,
אשר מדובר על יראי ה' וחושבי שמו לתפארת ולתהילה – ואשרי
חלקו שזכה להעמיק בענין גדול זה ולזכות את הרבים כפי
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
יום ג ,כג תשרי  -אסרו חג  -תשע"ג

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.
"ומלאכה" שיש בה גם "חכמה" עשה ,לבאר ולפרש "חכמת שלמה  -ומלאכת שלמה",
עפ"י מדרשי חז"ל ומפרשי התנ"ך הראשונים והאחרונים.
בתוספת "מקלעות"  -ציורים ,ו"פטורי ציצים"  -פרחים )מלכים א' י ,יח( ,להמחיש לכל
לומד את תבנית ומעשה המקדש.
ובטוחני שכל מי שילמד בספרו ידלה מ"באר החיים" " -מי באר" מתוקים ומשיבי נפש.
וכבר האריך הכהן הגדול מאחיו מרן ה"חפץ חיים" בגודל חיוב ולימוד סדר קדשים,
שבזה שירבו העוסקים תבוא במהרה הגאולה.
ולשון הרמב"ם בפ"א מהלכות בית הבחירה הלכה ד'" ,בנין שבנה שלמה כבר מפורש
במלכים .וכן בנין העתיד להבנות אע"פ שהוא כתוב ביחזקאל אינו מפורש ומבואר
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
לבנות ,ועי"ש מהא דבית שלישי יבנה בידי שמים ,עי"ש .וקצת קשה מדוע הר"מ לא
הוסיף שגם מפורש בספר דברי הימים .ובמלבי"ם דבה"י ב' ג ג-ד ,כתב שעזרא בא
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[.
והנני לברכו שיזכה שיפוצו מעינותיו להגדיל תורה ולהאדירה
הכותב למען עמלי התורה ושוקדיה
ותחזינה עינינו ארמון על משפטו במהרה
שמואל חיים דומב
מען :רח' מרומי שדה  7מודיעין עילית טלפקס 08-9743291

טז qiiee 'iryi wgvi
הגדה של פסח
"xfrig` dep" c"a`e ax
רח' עזרא  46בני ברק 03-5706326 ,052-7625793

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

מכתב ברכה
שמח לבי בראותי את הספר הנפלא היכל ידיד ,והוא חיבור מקיף על כל ענייני בנין בית המקדש
השני ,וכולל בתוכו ביאור מקיף על כל משניות דמסכת מידות ,מלוקט מכל הספרים העוסקים
בנושא נכבד זה ,בתוספת נכבדה שהוסיף הרב המחבר ,מעשה ידי אמן ,ה"ה האברך היקר ,הרב
הגאון המופלג בתורה ויראה ,כמוהר"ר אברהם חיים אופמאן שליט"א ,אשר ידעתיו מנעוריו
שהיה לבו בוער לרדת לשרשי מצוה חביבה זו של בניין בית המקדש ומידותיו .ובוצין מקיטפיה
ידיע ,שהשקיע עצמו במשך השנים לעמול להבין ולהשכיל בפרטי מצוה זו על כל פרטיה
ודקדוקיה .וכבר איתמחי גברא ואיתמחי קמיעא בספרו הקודם באר החיים על תבנית בית
המקדש הראשון ,שנתבארה בספר מלכים ודברי הימים .וכעת המשיך במלאכת הקודש ,טרח
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
מבית קדשי הקדשים ,ושם בכליו מפירות גפן הזהב שעומדת על פתחו של היכל ,וכל עלה
גרגיר או אשכול שמצא ,הביא ותלה בהיכלו אומר כבוד ,היכל עולמים .הפליא לעשות.
והנה לאו אורח ארעא למי שלא ראה את החידוש ,ולא השקיע עצמו במקצוע קשה זה ,שיבוא
ויעיד על החידוש ,היצירה הנפלאה שיצאה מתחת יד הרב הגאון המחבר שליט"א .אך זכרתי לו
אהבת קדומים ,כד הויה טליא ,ולכן לא יכלתי לסרב ולהשיב פניו ריקם ,לבקשתו שאהיה
מהמברכים אותו בברכת החידוש .על כן אמינא אבוא בברכת הדיוט קלה' :יהי רצון שתזכה
להמשיך ולישב על התורה והעבודה מתוך נחת והרחבה ,ומתוך בריאות ואושר ,ויפוצו מעיינותיך
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
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תאיר כאור יום חשכת לילה
"כזיתא פסחא והלילא פקע איגרא" )פסחים פה.(:

"לקול המולת ההמון מההלל דומין כאילו הגגין
מתבקעים שהיו אומרים ההלל על הפסח" )רש"י
שם(" .השיר יהיה לכם .ביום שתגאלו מן

הגלות .כליל התקדש חג .כמו שאתם נוהגים
לשורר בליל התקדש חג ואין לך לילי חג
להטעין שירה חוץ מלילי פסחים על אכילתו"
)רש"י פסחים צ"ה.(:

אודה ה' מאוד בפי ובתוך רבים אהללנו ,על הזכות הגדולה להוציא
לאור עולם הגדה של פסח זו .אהללה ה' בחיי אזמרה לאלקי בעודי.
מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי על שזיכני והחייני וקימני והגיעני
לזמן הזה ,לערוך הגדה זו ,הגדה של פסח לזמן בית המקדש ,אשר
נוכל להשתמש בה למעשה בביאת משיח צדקנו ,במהרה בימינו
אמן.
מודה אני לפניך ה' אלקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ,ולא
שמת חלקי מיושבי קרנות .אשרינו מה טוב חלקנו ,להגות בתורתו
הקדושה ,לעשות נחת רוח ליוצרינו ובוראנו יתברך שמו ויתעלה.
מודה אני לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי ,על כל החסד אשר עשית
עמדי ,ואשר אתה עתיד לעשות עמי.
âââ
הוצאה זו של הגדה של פסח לזמן שבית המקדש השלישי יעמוד על
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
וגו'' )מלאכי ג א( .ואיתא בגמרא )סנהדרין צז' :(.שלשה באין בהיסח הדעת,
אלו הן משיח וכו'' ,ואז בודאי נהיה זקוקים להגדה כזו ,ובלאו הכי

כ
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איך נוכל להיות זהירים בסדר ובמנהגי ההגדה בדברים שלא היינו
מורגלים בהם בעבר ,ולא מוכנים להם .ובודאי הגדה זו תקל עלינו
בהרבה בעזרתו ית' בעת גאולתנו ופדות נפשנו.
וכן ,כדי שנוכל גם בזמן הזה לקיים את מה שדיברו בקדשם חז"ל
וז"ל )שבת ל"א' :(.אמר רבא ,בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו
וכו' ,ציפית לישועה' .ובשלשה עשר עיקרים' :אני מאמין באמונה
שלמה בביאת המשיח ,ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו
בכל יום שיבוא' .במהרה בימינו אמן.
נציב כאן מודעה ובקשה ,שלא באנו בזה לפסוק ולקבוע הלכה כלל
וכלל ,ונא ונא לא לסמוך עלינו .ויש לעשות בכל דבר שאלת חכם.
שם ההגדה נאה לה 'ועשה פסח לה'' ,כמו שכתוב בתוה"ק בפרשת
בא )שמות יב מח( ,וכן בפרשת בהעלותך )במדבר ט י( .ויהי רצון שנזכה
גם אנו בקרוב מאוד לעשות את הפסח לה' בהר מרום הרים ,בבית
נכון ונישא ,עם משיח צדקנו.
בהגדה נפלאה זו ,הסתום והעמום נעשה פתוח ובהיר ,מפורש
כשמלה מחוורת .עניינים מתבהרים ,מושגים מתלבנים ,אריח ולבנה
חוברים יחדיו ומתגבשים לכדי תמונה מוחשית .ליל הסדר בזמן
הבית ,עם משיח צדקנו ,מתגלה מעט מיפעתו והדרו .תלמידי
חכמים ,ימצאו בו מקום נרחב ,לצד עמך ישראל.
ויהי רצון שנזכה בעגלא ובזמן קריב לראות בבנין בית מקדשנו
ותפארתנו ,ונזכה להקרבת הקרבנות ,ועבודת הנסכים ,ושירת
הלוים ,לראות כהנים בעבודתם ,ולוים בשירם וזמרם ,וישראל
בנוויהם .נעלה ונראה ונשתחוה לפני ה' אלקינו ,בירושלים עיר
הקודש ,בבית קדשינו ותפארתינו ,במקום אשר בחר ,בחג המצות
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ובחג השבועות ובחג הסוכות ,ובכל ראש חודש ובכל שבת ,ככתוב
על הגאולה העתידה )ישעיה סו כג(' :והיה מדי חודש בחדשו ומדי שבת
בשבתו יבוא כל בשר להשתחות לפני אמר ה'' ,בביאת משיח
צדקנו במהרה בימינו בקרוב מאוד.

בברכת פסח כשר ושמח
שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים
המוציא לאור

הקדמה

הגדה של פסח
לזמן בית המקדש
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כג

בדיקת חמץ

כה

הטמא בטומאות שצריך להם טבילה והערב שמש ,וחפץ להשתתף
מחר במעמד הקרבת קרבן פסח ,צריך ליטהר מכל שאר הטומאות
ולטבול כבר היום י"ג ניסן במקוה לפני השקיעה בכדי שיעריב עליו
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:
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן ִמ ְצוַ ת
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
מו
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
יקת חָ מֵ ץ ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
של ְּב ִד ַ
שה ׁ ֶ
שה ְולֹא ַת ֲע ׂ ֵ
ֲע ׂ ֵ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵ ה ּו:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ

שר
עולָ ם אֲ ׁ ֶ
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
שנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָתיו ְו ִצ ָ ּונ ּו ַעל ִּביע ּור חָ מֵ ץ:
ִק ְ ּד ׁ ָ
ומיד אחר הבדיקה יבטלנו ויאמר:

יכא ִב ְר ׁש ּו ִתי ְדלָא
יעא ְד ִא ּ ָ
ּ ָכל ח ֲִמ ָ
ירא וַ ח ֲִמ ָ
ֵיה
יה ּו ְדלָא יְ ַד ְענָ א ל ּ
יה ּו ְדלָ א ִב ַע ְר ּ ֵת ּ
ח ֲִמ ּ ֵת ּ
לִ ּ ָב ֵטל ְו ֶלהֱוֵ י הֶ ְפ ֵקר ְּכ ַע ְפ ָרא ְד ַא ְר ָעא:

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

יתיו,
שלֹא ְר ִא ִ
שנִ ְמצָ א ִּב ְר ׁש ּו ִתיֶ ׁ ,
אור ׁ ֶ
ּ ָכל חָ מֵ ץ ְו ּ ָכל ְׁש ֹ
שיִ ּ ָבטֵ ל ְו ִּי ְה ֶיה
שלּ ֹא יָ ד ּוע לִ יֶ ׁ ,
יע ְר ִּתיוְ ,ו ׁ ֶ
ְו ׁ ֶ
שלּ ֹא ִּב ַ
הֶ ְפ ֵקר ְּכ ַעפַ ר הָ ָא ֶרץ:
עפינְ ט זִ יך ִאין
ערטֵ ייג וָ ואס גֶ ִ
ג ַאלֶע חָ מֵ ץ א ּון ַאלֶע ֹזו ֶי ְ
ַמיין ְר ׁש ּות ,וָ ואס ִא ְ
ישט גֶ עזֶעהן א ּון
אב נִ ְׁ
יך הָ ּ
ישט ְמבַ ֵער גִ יוֶ וען ,א ּון ִא ְ
ישט פ ּון ֶדעם,
יך וֵ וייס נִ ְׁ
נִ ְׁ
טוי ּב פ ּון
זָאל ַזיין ּ ָבטֵ ל ,א ּון זַיין הֶ ְפ ֵקר ִווי ֶדעם ְׁש ֹ
ֶע ְרד:
ד

תפילה לאחר הביטול בלילה :

צון ִמ ְּלפָ ֶנ ָ
כלֶת
ש ִּת ּ ֵתן לָנ ּו ּכֹחַ ִוי ֹ
בו ֵתינוֶּ ׁ ,
יך יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵ אלֹהֵ י אֲ ֹ
יְ ִהי ָר ֹ
נו ַאלְ נ ּו ּ ַב ֲעצַ ת יִ ְצ ֵרנ ּו הָ ָרע:
שר ֹ
ְו ֵעזֶר ְו ִס ּיו ַּע ,לְ פַ ְׁש ּ ֵפ ׁש ְּבנִ גְ ֵעי ּ ָב ּ ֵתי הַ ּנֶפֶ ׁש אֲ ׁ ֶ
ש ּ ַב ֵ ּיצֶ ר הָ ָרע ,ו ְּתז ְַּככֵ נ ּו ו ְּתלַ ְּבבֵ נ ּו
ָא ָּנא יְ הֹוָ ה ,הַ ְפ ֵרד נָ א מֵ ָעלֵינ ּו צַ ד הָ ָרע ׁ ֶ
ָ
תו ָר ֶתךְ ,ו ָק ְרבֵ נ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו
ֲשיבֵ נ ּו ָא ִבינ ּו לְ ֹ
ְּבכֹחַ הַ ֵ ּיצֶ ר הַ ּט ֹוב .ה ִׁ
ָ
אתיִ ם
ירנ ּו ִּב ְת ׁשוּבָ ה ְׁשל ֵָמה לְ פָ ֶניך .ו ְּת ַר ּ ֵפא ֶאת ָמ ַ
בו ָד ֶת ָךְ ,והַ חֲזִ ֵ
לַע ֹ
ֲ
של
שה ִ ּג ִידיםֶ ׁ ,
אות ְו ִׁש ּ ִׁשים וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָ
לש מֵ ֹ
ּש ׁ
מונָ ה ֵאיבָ ִרים ,ו ְׁ
ְו ַא ְר ּ ָב ִעים ּו ְׁש ֹ
של גּ וּפֵ נוְּ ,רפו ָּאה ְׁשל ֵָמהְ .והַ ֲעלֵה אֲ רוּכָ ה ו ַּמ ְר ּ ֵפא לְ כָ ל ּ ַתחֲלו ֵּאינ ּו
שנ ּו ְו ׁ ֶ
נַ ְפ ׁ ֵ
רופֵ א ַרח ֲָמן ְונֶאֱ ָמן ָא ּ ָתהָ .עזְ ֵרנ ּו
אובֵ ינ ּו וּלְ כָ ל ַמ ּכ ֹו ֵתינוִּּ .כי ֵאל ֹ
וּלְ כָ ל ַמ ְכ ֹ
ָ
שהוּא,
בוד ְׁשמֶ ךְ ,והַ ִּצילֵנ ּו מֵ ִא ּסוּר חָ מֵ ץ אֲ ִפלּ ּו ִמ ּ ָכל ׁ ֶ
אֱ לֹהֵ י יִ ְׁש ֵענ ּו ַעל ְ ּדבַ ר ְּכ ֹ
לוםָ ,אמֵ ן .יִ ְהי ּו
ש ֹ
טו ִבים וּלְ ׁ ָ
שנָ ה הַ ּ ָב ָאה ָעלֵינ ּו לְ חַ ִּיים ֹ
שנָ ה ְו ׁ ָ
שנָ ה ֹזו ו ְּבכָ ל ׁ ָ
ְּב ׁ ָ
ָ
צון ִא ְמ ֵרי ִפי ְוהֶ גְ ֹיון לִ ִּבי לְ פָ נֶיך ,יְ הֹוָ ה צו ִּרי ְוגֹאֲ לִ י:
לְ ָר ֹ
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שריפת חמץ

כז

שריפת חמץ
בערב פסח לפני סוף שעה חמישית שורפים את החמץ.
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן ִמ ְצוַ ת
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
מו
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
של ְׂש ֵריפַ ת חָ מֵ ץ ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
שה ׁ ֶ
שה ְולֹא ַת ֲע ׂ ֵ
ֲע ׂ ֵ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵ הוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ

לאחר שריפת החמץ מבטלו ואומר:

יה ּו ְד ָלא
יעא ְד ִא ּ ָ
ּ ָכל ח ֲִמ ָ
ירא וַ ח ֲִמ ָ
יכא ִב ְר ׁש ּו ִתי ַדחֲזִ ּ ֵת ּ
יה ּו ְדלָא
יה ְד ִב ַע ְר ּ ֵת ּ
יה ּו ְד ָלא ח ֲִמ ּ ֵת ּ
יה ַדח ֲִמ ּ ֵת ּ
חֲזִ ּ ֵת ּ
יה לִ ּ ָבטֵ ל ְו ֶלהֱוֵ י הֶ ְפ ֵקר ְּכ ַע ְפ ָרא ְד ַא ְר ָעא:
ִב ַע ְר ּ ֵת ּ
ואם אינו מבין בלשון תרגום יאמר הביטול בכל לשון שמבין ,בלשון הקודש
או בשאר לשונות:

יתיו,
ש ְר ִא ִ
שנִ ְמצָ א ִּב ְר ׁש ּו ִתיֶ ׁ ,
אור ׁ ֶ
ּ ָכל חָ מֵ ץ ְו ּ ָכל ְׁש ֹ
יע ְר ִּתיו,
יע ְר ִּתיוְ ,ו ׁ ֶ
יתיוֶ ׁ ,
שלֹא ְר ִא ִ
ְו ׁ ֶ
שלּ ֹא ִּב ַ
ש ִּב ַ
שיִ ּ ָבטֵ ל ְו ִּי ְה ֶיה הֶ ְפ ֵקר ְּכ ַעפַ ר הָ ָא ֶרץ:
ֶׁ
עפינְ ט זִ יך ִאין
ערטֵ ייג וָ ואס גֶ ִ
ה ַאלֶע חָ מֵ ץ א ּון ַאלֶע ֹזויֶ ְ
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אב גֶ עזֶעהן ,א ּון וָ ואס ִא ְ
ַמיין ְר ׁש ּות ,וָ ואס ִא ְ
יך
יך הָ ּ
אב ְמבַ ֵער גִ יוֶ וען,
ישט גֶ עזֶעהן ,וָ ואס ִאי ְך הָ ּ
אב נִ ְׁ
הָ ּ
א ּון וָ ואס ִא ְ
ישט ְמבַ ֵער גִ יוֶ וען ,זָאל ַזיין
אב נִ ְׁ
יך הָ ּ
טוי ּב פ ּון ֶע ְרד:
ּ ָבטֵ ל ,א ּון זַיין הֶ ְפ ֵקר ִווי ֶדעם ְׁש ֹ
ו

תפילה לאחר הביטול ביום :

צון ִמ ְּלפָ נ ָ
ש ְּת ַרחֵ ם ָעלֵינ ּו ְו ִת ְׁש ְמ ֵרנ ּו
בו ֵתינוֶּ ׁ ,
ֶיך יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵ אלֹהֵ י אֲ ֹ
יְ ִהי ָר ֹ
שנָ הָ ּ ,כל יְ מֵ י
שנָ ה ְו ׁ ָ
שנָ ה ֹזו ְוכָ ל ׁ ָ
שהוּאָ ׁ ,
ְו ַת ִּצילֵנ ּו מֵ ִא ּסוּר חָ מֵ ץ אֲ ִפלּ ּו ְּבכָ ל ׁ ֶ
ש ִּב ַע ְרנ ּו הֶ חָ מֵ ץ ִמ ּ ָב ּ ֵתינ ּו הַ י ֹּום הַ זֶּהֵ ּ ,כן ְּתז ּ ֵַכנ ּו ו ְּתסַ ְּי ֵענ ּו ְו ַת ֲעזְ ֵרנ ּו
שם ׁ ֶ
חַ ּיֵינוּ .ו ְּכ ׁ ֵ
ְּו ַת ְאמֵ צֵ נ ּו לְ בַ ֵער הַ ֵ ּיצֶ ר הָ ָרע ִמ ִ ּק ְר ּ ֵבנוּ:
ש ּ ַב ֵ ּיצֶ ר הָ ָרע ,ו ְּתז ְַּככֵ נ ּו ו ְּתל ְַּבבֵ נ ּו ְּבכֹחַ
ָא ָּנא יְ הֹוָ ה ,הַ ְפ ֶרד נָ א מֵ ָעלֵינ ּו צַ ד הָ ָרע ׁ ֶ
הו ִסיף ּ ָב ּה ּכֹחַ ְוהֶ ָא ָרה
שנ ּו וּלְ הָ ִאיר ּ ָב ּה וּלְ ֹ
הַ ֵ ּיצֶ ר הַ ּט ֹוב .ו ְּתז ּ ֵַכנ ּו לְ ז ּ ֵַכ ְך נ ְַפ ׁ ֵ
שה
שה ֶעלְ ֹיונָ הְ .ו ָת ִמיד ִּת ְׁש ֶרה ְו ָתחוּל ָעלֵינ ּו ְק ֻד ּ ׁ ָ
שר לְ מַ ְע ָלה ִּב ְק ֻד ּ ׁ ָ
דולָה .וּלְ ִה ְת ַק ּ ׁ ֵ
ְּג ֹ
הָ ֶעלְ ֹיונָ ה:
שנו ְּב ִמ ְצ ֹו ֶת ָ
ישו ָּע ֶתךָ,
ָ
שנ ּו ִּב ׁ
ש ּ ַמח נ ְַפ ׁ ֵ
ש ְּב ֵענ ּו ִמ ּטוּבֶ ךַ ׂ ,
תו ָר ֶת ָךַ ׂ ,
יךֵ ּ ,תן חֶ לְ ֵקנ ּו ְּב ֹ
ַק ְ ּד ׁ ֵ ּ
בוד ְׁשמֶ ָך .ו ְּתמַ ּלֵא
ְו ַטהֵ ר לִ ּ ֵבנ ּו לְ ָע ְב ְ ּד ָך ּ ֶבאֱ מֶ תְ .ו ַת ְעזְ ֵרנ ּו ַעל ְ ּדבַ ר ְּכ ֹ
צון ִא ְמ ֵרי ִפי ְוהֶ גְ ֹיון לִ ִּבי לְ פָ ֶנ ָ
יך,
בו ָד ֶת ָךָ ,אמֵ ן .יִ ְהי ּו לְ ָר ֹ
ַע ֹ
לות לִ ּ ֵבנ ּו לְ ֹ
ִמ ְׁשאֲ ֹ
טובָ ה ל ֲ
יְ הֹוָ ה צו ִּרי ְוגֹאֲ לִ י:
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האגרת מרבי שמשון מאוסטרופוליא

כט

סגולה נפלאה לערב פסח
העתקה מכתבי הקודש של המקובל האלקי רבינו שמשון מאוסטרופוליא זיע"א,
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
מכשול וממיתה משונה ,ושום אדם לא ימשול בו ,וכל אויביו יפלו תחתיו ,והוא
על במותימו ידרוך ,ובכל אשר יפנה יצליח וישכיל ,אמן סלהז:

עו ְמ ִדים ּ ַב ּ ֶפ ֶרץ ,יַ ִּצילֵם ה' ִמ ִּכ ּ ָל ֹיון
לום לְ ַר ּ ָבנֵי ֶא ֶרץ ,גּ ֹו ְד ֵרי ָּג ֵדר ְו ֹ
ש ֹ
ָׁ
שר הֵ ּ ָמה ּ ָב ָא ֶרץָ ּ ,כל חַ ד לְ פ ּום
דו ִׁשים אֲ ׁ ֶ
וָ חֶ ֶרץֻ ּ ,כ ּלָם ְק ֹ
ש ּ ָכ ַתב
שה ּו ְמ ָת ֵרץָ .אמֵ ן סֶ לָ הְּ .ב ַת ְכלִ ית הָ ִענְ יָ ן ַמה ּ ׁ ֶ
חו ְרפֵ ּה מַ ְק ׁ ֶ
ֹ
ש ַער הַ ִ ּנ ְק ָרא
אות ַר ּב ֹותְּ .ב ׁ ַ
שלּ ֹו הַ ִ ּנ ְק ָרא ּ ְפלָ ֹ
הָ אֲ ִר"י זַ"ל ּ ַבקּ ּונְ ְט ֵרס ׁ ֶ
נו:
יאת ִמ ְצ ַריִ םֶ ּ ,פ ֶרק ג' ַ ּדף מ"ב ע"א ְוזֶה לְ ׁש ֹו ֹ
יְ ִצ ַ
הו ַד ְע ִּת ָ
שר ַמ ּכ ֹות ֵאלּ ּו
ש ּ ַפ ְרעֹה נִ לְ ָקה ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ְּב ֶע ׂ ֶ
יך ׁ ֶ
ִה ּנֵה ְּכבָ ר ֹ
מונִ ים ַמלְ אֲ כֵ י חַ ּ ָבלָ ה,
אתיִ ם ּו ְׁש ֹ
לשה אֲ לָפִ ים ּו ָמ ַ
ַעל יְ ֵדי ְׁש ׁ ָ
שנִ י
של טֻ ְמ ָאה ,הָ ֶאחָ ד נִ ְק ָרא שר"עְ .והַ ּ ׁ ֵ
יעים ׁ ֶ
הַ ְממֻ ִ ּנים ִּב ְׁש ׁ ָ
לשה ְר ִק ִ
שר הַ ִ ּנ ְק ָרא
ישי נִ ְק ָרא בישה"א .וַ ֲעלֵיהֶ ם הַ ּׂ ַ
נִ ְק ָרא תמו"ךְ .והַ ּ ְׁשלִ ִׁ
אשית חַ סֵ ר ִמן
שר הַ ִ ּנ ְק ָרא תק"א ְּב ֵר ִׁ
דלפק"ט וַ ֲעלֵיהֶ ם ְו ַעל ּ ֻכ ּ ָלם הַ ּׂ ַ
יעי
יעי ִׁש ּ ׁ ָ
ישי ֲע ָׂ
הַ ּ ְׁשלִ ִׁ
שהְ ,וחָ סֵ ר ִמן הַ ְּת ִׁש ִ
ש ָרה ְוחָ סֵ ר ִמן הָ ְר ִב ִ
שה ּ ַכ ּ ָכת ּוב:
ִׁש ּ ׁ ָ
שר ַמ ּכ ֹותְ ,ו ַעל הַ ָ ּים לָ ק ּו
שלָ ק ּו הַ ּ ִמ ְצ ִר ִּיים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶע ׂ ֶ
ְו ִה ּנֵה ַמה ּ ׁ ֶ
שם
שיְ ,והַ ּ ׁ ֵ
ש ּב ֹו ָאחַ ז ָ ּד ִוד ּ ֶבן יִ ׁ ַ
שם שפ"ו ׁ ֶ
ח ֲִמ ּ ִׁשים ַמ ּכ ֹות ,הַ ּ ׁ ֵ
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שם תק"ל לָ ק ּו הַ ּ ִמ ְצ ִר ִּיים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ּ ָב ִעים
ָא ַמר ְו ִה ּ ָכהּ .ו ִמ ַּצד הַ ּ ׁ ֵ
דו ׁש
שהַ ָ ּק ֹ
אתיִ ם וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים מַ ּכ ֹותּ ,ו ְב ַמה ּ ׁ ֶ
ַמ ּכ ֹותְ ,ו ַעל הַ ָ ּים לָ ק ּו ָמ ַ
ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ַמ ּ ֶכה ּב ֹו ְמ ַר ּ ֵפא הַ ָּגל ּותַ .מה ּ ָפ ְׁשע ּו ּומֶ ה חָ ְטא ּו ּו ָמה
בו ֵתינ ּו ,לִ ְה ֹיות ְּבכ ּור הַ ּ ַב ְרזֶל הַ זֶּהַ ,עד
שר ָמ ֲעל ּו אֲ ֹ
הַ ּ ַמ ַעל אֲ ׁ ֶ
מות ֵאלּ ּו דע"ב צד"א כשח"ב ַעד ּ ָכאן לְ ׁש ֹון הָ אֲ ִר"י
ש ֹ
ש ְ ּג ָאלָ ם ְּב ׁ ֵ
ֶׁ
זַ"ל:
שי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,הַ ְ ּדבָ ִרים הָ ֵא ּלֶה ּ ְפלָ ִאים הֵ ם,
דו ׁ ֵ
מו ַרי ְו ַר ּב ֹו ַתי ְק ֹ
ְו ִה ּנֵה ֹ
דולֵי
או ָתםּ .ו ְכבָ ר ְׁש ָאל ּונִ י ְ ּג ֹ
ְסת ּו ִמים וַ חֲת ּו ִמים ְואֵ ין ּפ ֹו ֵר ׁש ֹ
יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ בָ ֵאר לָ הֶ ם ִ ּד ְב ֵרי הָ אֲ ִר"י זַ"ל ְולֹא ִה ַּג ְד ִּתיּ .ו ִמ ּג ֶֹדל ַאהֲבַ ת
שו
ֲלום לַיְ לָ הְ ,ו ַע ְכ ׁ ָ
ש ִ ּנ ְת ַּג ּ ָלה לִ י ּ ַבח ֹ
מו ַרי ְו ַר ּב ֹו ַתי אֲ גַ ּלֶה ָרז זֶה ׁ ֶ
ֹ
בוד ּת ֹו ָר ָתם ְוה ּוא ַרח ּום יְ כַ ּ ֵפר:
אֲ גַ ּלֶה הַ ָ ּדבָ ר ְּב ֶרמֶ ז לִ ְפנֵי ְּכ ֹ
ש ּ ַפ ְרעֹה נִ לְ ָקה ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
ש ּ ָכ ַתב הָ אֲ ִר"י זַ"לֶ ׁ ,
ְוזֹאת הָ ִענְ יָ ן מַ ה ּ ׁ ֶ
ְ
תו ּ ָכךִּ ,כי ָא ְמר ּו ּ ַב ֲעלֵי ַק ּ ָבלָה
שר ַמ ּכ ֹות ְוכ ּו' ּ ַכ ָ ּונָ ֹ
ֶע ׂ ֶ
מונִ ים ַמלְ אֲ כֵ י חַ ּ ָבלָה
אתיִ ם ּו ְׁש ֹ
לשה אֲ לָ ִפים ּו ָמ ַ
ֵש ְׁש ׁ ָ
ש ּי ׁ
ַמ ֲע ִ ׂשיתֶ ׁ ,
יה ּנֹם ּולְ ַטה ֲָרם
ישם ּ ַב ּ ֵג ִ
ש ִעים ּולְ הַ ֲענִ ׁ ָ
הַ ְממֻ ִּנים לְ הַ ּכ ֹות אֶ ת הָ ְר ׁ ָ
שע'ִּ ,כי אֶ גְ רֹף,
נו ֵתיהֶ םְ .ו ַעל זֶה נֶאֱ ַמרּ ' :ולְ הַ ּכ ֹות ְּב ֶאגְ רֹף ֶר ׁ ַ
מֵ ֲע ֹוו ֹ
מונִ ים ְו ַעל יָ ָדם נִ לְ ָקה ַּגם ּ ַפ ְרעֹה
אתיִ ם ּו ְׁש ֹ
לשה אֲ ל ִָפים ָמ ַ
ֶרמֶ ז ְׁש ׁ ָ
שר ה ּוא נִ ְכ ּ ָתב
סוד נִ ְפלָ א ּ ַכאֲ ׁ ֶ
שזֶּה ּו ֹ
אומֵ ר אֲ נִ י הַ ּכ ֹו ֵתב ׁ ֶ
שעְ .ו ֹ
הָ ָר ׁ ָ
ְּב ִמנְ יָ ן ּו ְב ִמ ְס ּ ָפר:

חש ְך ַמ ּ ַכת
ָ ּדם ְצפַ ְר ֵ ּד ַע ִּכ ִּנם ָערֹב ֶ ּדבֶ ר ְׁש ִחין ּ ָב ָרד ַא ְר ּ ֶבה ׁ ֶ
ֹרות:
ְּבכ ֹ
לשה
אותֲ .עלֵיהֶ ם ְׁש ׁ ָ
אות ְּב ֹ
שר ּ ָכ ַת ְב ִּתי ֹ
שר ַמ ּכ ֹות ּ ַכאֲ ׁ ֶ
ֵאלּ ּו ֶע ׂ ֶ
מונִ ים ַמלְ אֲ כֵ י חַ ּ ָבלָה הַ ְממֻ ִּנים לְ ַטהֵ ר ֶאת
אתיִ ם ּו ְׁש ֹ
אֲ לָ ִפים ּו ָמ ַ
שט נִ ְפלָ א ַעיִ ן לֹא ָר ָא ָתה:
ש ִעים ְוה ּוא ּ ְפ ׁ ָ
הָ ְר ׁ ָ
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שר נִ ְכ ּ ָתב ִּכ ִּנם חָ סֵ ר י ּו"דַּ .גם ָערֹב חָ סֵ ר
ְו ִה ּנֵה הַ חֶ ְׁש ּב ֹון ְמכֻ ָ ּון ּ ַכאֲ ׁ ֶ
חות
חש ְך חָ סֵ ר וָ א"וְ .ו ָאז הַ חֶ ְׁש ּב ֹון ַמ ּ ָמ ׁש .לֹא ּ ָפ ֹ
וָ א"וַּ .גם ׁ ֶ
מונִ ים ַמלְ אֲ כֵ י חַ ּ ָבלָה
אתיִ ם ּו ְׁש ֹ
לשה אֲ לָ ִפים ּו ָמ ַ
ְולֹא ֹיו ֵתר ִמ ּ ְׁש ׁ ָ
'כ ּ ָכת ּוב',
ש ּ ָכ ַתב הָ אֲ ִר"י זַ"ל ּ ַ
ש ִעיםְ .והַ יְ נ ּו מַ ה ּ ׁ ֶ
ישים ֶאת הָ ְר ׁ ָ
ש ּ ַמ ֲענִ ִׁ
ֶׁ
שר ּ ָכת ּוב ּ ַב ִּס ּד ּו ִרים ּובַ ַעל
ּ ֵפר ּו ׁשַ ּ ,כ ּ ָכת ּוב ְּבסֵ פֶ ר ּת ֹו ָרהְ .ולֹא ּ ַכאֲ ׁ ֶ
ְ
מו
שם נִ ְכ ְּתב ּו ּ ֻכ ּ ָלם ְמל ִֵאיםֶ .א ּלָא צָ ִריך לִ ְה ֹיות חָ סֵ ר ְּכ ֹ
הַ הַ ָּג ָדהִּ .כי ׁ ָ
ימנִ ים ּ ֻכ ּ ָלם ַרק
ש ּ ָכת ּוב ְּבסֵ פֶ ר ּת ֹו ָרהְ .וגַ ם ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה לֹא ּ ָכ ַתב ִס ָ
ֶׁ
ְ
ש ּ ָכ ַתב הָ ַרב יִ ְצחָ ק
מו ׁ ֶ
"ש ְּב ַאחַ "ב ְּכ ֹ
בותּ ְ .דצַ "ך ַע ַד ׁ
אשי ּ ֵת ֹ
ָר ׁ ֵ
ש ּ ָכ ַת ְב ִּתי לְ ֵעיל:
מו ׁ ֶ
ַא ּ ַב ְר ּ ָבנֵאל ּו ְכ ֹ
ש ָרה.
ישי ֲע ָׂ
אשית חַ סֵ ר ִמן הַ ּ ְׁשלִ ִׁ
ש ּ ָכ ַתב הָ אֲ ִר"י זַ"לְּ .ב ֵר ִׁ
ְוהַ יְ נ ּו ַמה ּ ׁ ֶ
יעי
ישית ׁ ֶ
ּ ֵפר ּו ׁשַ :מ ּ ָכה ְׁשלִ ִׁ
ש ִהיא ִּכ ִּנם חָ סֵ ר י ּו"דִ .מן הָ ְר ִב ִ
שה,
יעי ִׁש ּ ׁ ָ
שהֶ ׁ ,
ִׁש ּ ׁ ָ
ש ִהיא ַמ ּ ַכת ָערֹב ַּגם חָ סֵ ר וָ א"וְ .וחַ סֵ ר ִמן הַ ְּת ִׁש ִ
'כ ּ ָכת ּוב',
ש ָא ַמר ּ ַ
חש ְך ַּגם ּ ֵכן חָ סֵ ר וָ א"וּ :ו ַמה ּ ׁ ֶ
ֶׁ
ש ִהיא ַמ ּ ַכת
ֶׁ
ש ּ ֵכן ּ ָכת ּוב ְּבסֵ פֶ ר ּת ֹו ָרה ּ ַכ ִ ּנזְ ּ ָכר לְ ֵעיל:
לו ַמר ׁ ֶ
רוצֶ ה ֹ
ֹ
דו ׁש ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
שהֵ ִביא הַ ָ ּק ֹ
שר ַמ ּכ ֹות ׁ ֶ
סוד ֵאלּ ּו ֶע ׂ ֶ
ְוזֶה ּו ֹ
מונִ ים ַמלְ אֲ כֵ י חַ ּ ָבלָה
אתיִ ם ּו ְׁש ֹ
לשה אֲ לָ ִפים ּו ָמ ַ
ְמכֻ ָ ּון ַמ ּ ָמ ׁש ְׁש ׁ ָ
לשה
ש ִה ּכ ּו ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ְואֶ ת הַ ּ ִמ ְצ ִר ִּיים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם .הַ ְממֻ ִ ּנים ְּב ֵאלּ ּו ְׁש ׁ ָ
ֶׁ
יעים ֶאחָ ד נִ ְק ָרא שר"ע ְו ֶאחָ ד נִ ְק ָרא תמו"ך ְו ֶאחָ ד נִ ְק ָרא
ְר ִק ִ
לשת אֲ לָ ִפים
דול ְונִ ְפלָאֵ ,אלּ ּו ְׁש ׁ ֶ
סוד ָּג ֹ
ֵש ֹ
בישה"א ַּגם ּ ָבזֶה י ׁ
ש ִה ּכ ּו ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ְו ֶאת הַ ּ ִמ ְצ ִר ִּיים
ֲנות ׁ ֶ
מונִ ים ַמח ֹ
אתיִ ם ּו ְׁש ֹ
ּו ָמ ַ
של טֻ ְמ ָאהָ ,א ַמר
יעים ׁ ֶ
ש ּ ִמ ּ ֶמנּ ּו ְּב ֵאלּ ּו ְׁש ׁ ָ
ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ּ ָכ ָאמ ּורֶ ׁ ,
לשה ְר ִק ִ
שנָ הֵ .אלּ ּו
ש ָּׁ
מו ׁ ֶ
נו ָראְ .ו ִת ֵּקן הַ ּ ַמ ִ ּגיד ְּכ ֹ
סוד נִ פְ לָ א ְו ֹ
לָ נ ּו הַ ּ ָכת ּוב ֹ
לשה
בות נִ ְר ָמזִ ים הַ ּ ְׁש ׁ ָ
לש ּ ֵת ֹ
ש ׁ
ש ְּב ֵאלּ ּו ׁ ָ
שהֵ ִביא ׁ ֶ
שר ַמ ּכ ֹות ׁ ֶ
ֶע ׂ ֶ
מונִ ים ַמלְ אֲ כֵ י
אתיִ ם ּו ְׁש ֹ
לשת אֲ לָ ִפים ּו ָמ ַ
של טֻ ְמ ָאהּ .ו ְׁש ׁ ֶ
יעים ׁ ֶ
ְר ִק ִ
שר
ש ִה ּכ ּו ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ְו ֶאת הַ ּ ִמ ְצ ִר ִּיים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ְּכ ִמנְ יַ ן ֶע ׂ ֶ
חַ ּ ָבלָ הֶ ׁ ,

לב

ועשה פסח לה'

או ִתי ֹּות תמו"ך
או ִתי ֹּות שר"ע ,מכות ֹ
ַמ ּכ ֹותּ ְ ,דהַ יְ נ ּו עשר ֹ
של טֻ ְמ ָאה,
יעים ׁ ֶ
או ִתי ֹּות בישה"אֶ ,רמֶ ז לְ ֵאלּ ּו ְׁש ׁ ָ
שהֵ ִביא ֹ
ֶׁ
לשה ְר ִק ִ
מונִ ים
אתיִ ם ּו ְׁש ֹ
לשה אֲ לָ ִפים ּו ָמ ַ
ֵש ְממֻ ִ ּנים ְּכ ִמנְ יַ ן ְׁש ׁ ָ
ש ּ ָבהֶ ם י ׁ
ֶׁ
שר ַמ ּכ ֹות ָ ּדם ְצפַ ְר ְ ּד ַע ְוכ ּו'ְ ,והֵ ם
ַמלְ אֲ כֵ י חַ ּ ָבלָה ַמ ּ ָמ ׁשְּ ,כ ִמנְ יַ ן ֶע ׂ ֶ
ש ִה ּכ ּו ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ְו ֶאת הַ ּ ִמ ְצ ִר ִּיים ְּב ִמ ְצ ַריִ םִּ ,כי ַמלְ אֲ כֵ י חַ ּ ָבלָ ה
ֶׁ
נו ֵתיהֶ ם ּ ָכ ָאמ ּורְ ,ו ַעל
ש ִעים לְ ַטה ֲָרם מֵ ֲע ֹו ֹ
ְממֻ ִ ּנים לְ הַ ּכ ֹות ֶאת הָ ְר ׁ ָ
שר ַמ ּכ ֹות
יָ ָדן ִה ּ ָכה ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ְו ֶאת הַ ּ ִמ ְצ ִר ִּיים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ִמנְ יַ ן ֶע ׂ ֶ
דול:
ֵאלּ ּוְ ,וה ּוא ּ ֶפלֶא ָּג ֹ
שם
ש ֵּׁ
תו ה ּוא ׁ ֶ
שר דלפק"ט ּ ַכ ָ ּונָ ֹ
ש ּ ָכ ַתב הָ אֲ ִר"י זַ"ל וַ ֲעלֵיהֶ ם הַ ּׂ ַ
ּו ַמה ּ ׁ ֶ
יעים
ש ּ ְׁש ׁ ָ
ש ְר ׁש ֹו ֹיוצֵ א ִמ ּ ִמ ּלַת הַ ּ ִמ ְצ ִר ִּיים ְוהַ יְ נ ּו ׁ ֶ
זֶהָ ׁ ,
לשה ְר ִק ִ
ְ
שך ַעל הַ ּ ִמ ְצ ִר ִּיים
און ְונִ ְמ ׁ ָ
הֵ ם ,עשר מכות שהביא ּו ְכפֵ ר ּו ׁש הַ ָּג ֹ
או ִתי ֹּות הַ ּ ִמ ְצ ִר ִּייםְ .והַ ּ ֵמ"ם
מות לְ ֹ
או ִתי ֹּות הַ קּ ֹו ְד ֹ
שם דלפקט ּ ָב ֹ
ה ּוא ׁ ֵ
ֲרונָ הִ ,היא מֵ "ם הָ ִר ּב ּוי ְו ֵאינָ ּה ִמן הַ ּ ׁש ֶֹר ׁשְ .ו ָר ַמז לָ זֶה הַ ּ ַמ ִ ּגיד
ַאח ֹ
דו ׁש ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ַעל
שהֵ ִביא הַ ָ ּק ֹ
שר ַמ ּכ ֹות ׁ ֶ
'אלּ ּו ֶע ׂ ֶ
ְּב ַמאֲ ָמר ֵ
או ִתי ֹּות
מות ַעל ֹ
קו ְד ֹ
שהֵ ם ֹ
או ִתי ֹּות ׁ ֶ
לו ַמר הָ ֹ
הַ ּ ִמ ְצ ִר ִּיים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם'ְּ ,כ ֹ
הַ ּ ִמ ְצ ִר ִּיים:
שר הַ ִ ּנ ְק ָרא תק"א
ש ּ ָכ ַתב הָ אֲ ִר"י זַ"ל וַ ֲעלֵיהֶ ם ְו ַעל ּ ֻכ ּ ָלם הַ ּׂ ַ
ּו ַמה ּ ׁ ֶ
שר מַ ּכ ֹות דצ"ך עד"ש
של ֵאלּ ּו ֶע ׂ ֶ
בות ׁ ֶ
אשי ּ ֵת ֹ
תו ִּכי ָר ׁ ֵ
ּ ַכ ָ ּונָ ֹ
שר מַ ּ ָמ ׁש ּו ְכ ִמנְ יַ ן אשר ְוזֶה ּו
ימ ְט ִר ָ ּיא תק"א ְּכ ִמנְ יַ ן הַ ּׂ ַ
באח"ב ְּבגִ ַ
סוד ּ ַכ ָ ּונַ ת הַ ּ ָכת ּוב ְּבסֵ ֶדר ּבֹאּ ,ולְ ַמ ַען ְּתסַ ּ ֵפר ְּב ָאזְ נֵי ִבנְ ָך ּובֶ ן ִּבנְ ָך
ֹ
שה ּוא ְּכ ִמ ְס ּ ַפר תק"א
ֶאת אשר ִה ְת ַע ּלַלְ ִּתי ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ,אשר ַ ּדיְ ָקא ׁ ֶ
סוד אשר
ש ּמ ֹו ִרים ַעל זֶה לְ ֹ
ְוכַ י ֹּוצֵ א ּב ֹו הַ ְר ּ ֵבה ּ ְפס ּו ִקים ֶאלֶףֶ ׁ ,
ֵש לָ נ ּו ּ ָבזֶה
ש ּ ֵב ַא ְרנ ּו ְוי ׁ
מו ׁ ֶ
שר ַמ ּכ ֹות ְּכ ֹ
של ֶע ׂ ֶ
בות ׁ ֶ
אשי ּ ֵת ֹ
ְּכ ִמנְ יַ ן ָר ׁ ֵ
בוד אֱ ל ִֹהים הַ ְס ּ ֵתר ָ ּדבָ ר:
דות נִ ְפלָ ִאים ּו ְכ ֹ
סו ֹ
ֹ
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ש ּב ֹו ָאחַ ז ָ ּד ִויד ּ ֶבן
שם שפ"ו ׁ ֶ
ש ּ ָכ ַתב ַר ּ ֵבנ ּו הָ אֲ ִר"י זַ"ל הַ ּ ׁ ֵ
ּו ַמה ּ ׁ ֶ
שר ַמ ּכ ֹות ְו ַעל
או ָתם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶע ׂ ֶ
שם ָא ַמר ְוהִ ּ ָכה ֹ
שיְ ,והַ ּ ׁ ֵ
יִ ׁ ַ
או ָתם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
שם תק"ל ָא ַמר ְו ִה ּ ָכה ֹ
הַ ָ ּים לָ ק ּו ח ֲִמ ּ ִׁשים ַמ ּכ ֹותְ .והַ ּ ׁ ֵ
שם אשצ"ה
אתיִ ם ַמ ּכ ֹותְ .והַ ּ ׁ ֵ
ַא ְר ּ ָב ִעים ַמ ּכ ֹותְ .ו ַעל הַ ָ ּים לָ ק ּו ָמ ַ
אתיִ ם
או ָתם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ח ֲִמ ּ ִׁשים ַמ ּכ ֹותְ .ו ַעל הַ ָ ּים לָ ק ּו ָמ ַ
ָא ַמר ְו ִה ּ ָכה ֹ
נו ָרא:
סוד נִ ְפלָ א ְו ֹ
תו לְ ֹ
וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ַמ ּכ ֹות ּ ַכ ָ ּונָ ֹ
יעזֶר ְו ַר ִּבי ֲע ִקיבָ א הַ ּ ֻמזְ ּ ָכר
ּ ְפל ּוגְ ּ ָתא ְ ּד ַר ִּבי ֹיוסֵ י הַ ְ ּגלִ ילִ יְ .ו ַר ִּבי אֱ לִ ֶ
יעזֶר
ּ ַבהַ ָּג ָדה ַר ִּבי ֹיו ִסי הַ ְ ּגלִ ילִ י ֹ
אומֵ ר ִמ ַּניִ ן ְו ַר ִּבי אֱ לִ ֶ
ש ּ ָכ ַתב הָ אֲ ִר"י זַ"ל
אומֵ ר ִמ ַּניִ ן ְוזֶה ּו ׁ ֶ
אומֵ ר ִמ ַּניִ ן ְו ַר ִּבי ֲע ִקיבָ א ֹ
ֹ
שר מַ ּכ ֹות ְו ַעל הַ ָ ּים
או ָתם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶע ׂ ֶ
שם שפ"ו ָא ַמר ְו ִה ּ ָכה ֹ
ְוהַ ּ ׁ ֵ
לָ ק ּו ח ֲִמ ּ ִׁשים ַמ ּכ ֹות ָר ַמז לְ ַר ִּבי ֹיו ִסי הַ ְ ּגלִ ילִ יִּ .כי ַר ִּב"י ֹיוסֵ "י
שי ָר ַמז
ש ּב ֹו ָאחַ ז ָ ּד ִוד ּ ֶבן יִ ׁ ַ
ש ּ ָכ ַתב ׁ ֶ
ימ ְט ִר ָ ּיא שפו ּו ַמה ּ ׁ ֶ
הַ ְ ּגלִ ילִ "י ְּבגִ ַ
שם ַ ּד ְו ָקא
תו הַ ּ ׁ ֵ
או ֹ
ש ְּב ֹ
שם שפ"ו ׁ ֶ
ימ ְט ִר ָ ּיא ׁ ֵ
ש"יּ ִ .ג ַ
ַּגםּ ָ ,ד ִו"ד ּ ֶב"ן יִ ׁ ַ
ש ַר ִּבי
סו ֵדי ָרזָא ׁ ֶ
ש ּ ָכ ַתב ּ ַב ּ ֵספֶ ר ֹ
שיְ ,ו ָרמַ ז ַּגם ּ ֵכן מַ ה ּ ׁ ֶ
ּ ָבא ָ ּד ִוד ּ ֶבן יִ ׁ ַ
או ָתםּ .ו ִמ ַּצד
שם הִ ּ ָכה ֹ
שיְ .וזֶה הַ ּ ׁ ֵ
יצוץ ָ ּד ִוד ּ ֶבן יִ ׁ ַ
ֹיוסֵ י הַ ְ ּגלִ ילִ י נִ ֹ
שם תק"ל לָ ק ּו הַ ּ ִמ ְצ ִר ִּיים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ּ ָב ִעים ַמ ּכ ֹות ְו ַעל הַ ָ ּים לָק ּו
הַ ּ ׁ ֵ
ימ ְט ִר ָ ּיא תק"ל ְוהַ יְ נ ּו
יעזֶרְּ .בגִ ַ
אתיִ ם ַמ ּכ ֹותָ ,ר ַמז לְ ֹ
ָמ ַ
סוד ַר ִּב"י אֱ לִ ֶ
שם תק"ל לָק ּו הַ ּ ִמ ְצ ִר ִּיים
שה ּוא ׁ ֵ
אומֵ ר ַ ּד ְו ָקא ׁ ֶ
יעזֶר ֹ
ַר ִּבי אֱ לִ ֶ
אתיִ ם ַמ ּכ ֹות ּו ַמה
ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ּ ָב ִעים ַמ ּכ ֹות ְו ַעל הַ ָ ּים לָק ּו ָמ ַ
שם אשצ"ה לָ ק ּו ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ח ֲִמ ּ ִׁשים ַמ ּכ ֹות ְו ַעל הַ ָ ּים לָ ק ּו
ש ּ ָכ ַתב הַ ּ ׁ ֵ
ֶּׁ
שה ּוא
סוד ַר ִּב"י ֲע ִקיבָ "א ׁ ֶ
אתיִ ם וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ַמ ּכ ֹות ָר ַמז לְ ֹ
ָמ ַ
ש ּי ֻּכ ּו הַ ּ ִמ ְצ ִר ִּיים
שם הַ זֶּה ָא ַמר ׁ ֶ
שהַ ּ ׁ ֵ
ימ ְט ִר ָ ּיא אשצ"ה ִעם הַ ּכ ֹולֵל ׁ ֶ
ְּבגִ ַ
אתיִ ם וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים מַ ּכ ֹות
ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ח ֲִמ ּ ִׁשים מַ ּכ ֹות ְו ַעל הַ ָ ּים לָ ק ּו ָמ ַ
מות שפ"ו תק"ל אשצ"ה ְּבאֵ לּ ּו
ש ֹ
לשה ׁ ֵ
ה ֲֵרי ְמ ֻר ּ ָמזִ ים ֵאלּ ּו ְׁש ׁ ָ
סוד
ימ ְט ִר ָ ּיא אשצ"ה ְוה ּוא ֹ
לשה ּ ַת ָּנ ִאים ַר ִּבי ֹיוסֵ י הַ ְ ּגלִ ילִ י ְּבגִ ַ
הַ ּ ְׁש ׁ ָ
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שר ּ ָכ ַת ְב ִּתי לְ ַמ ֲעלַת
נִ ְפלָ א ָרזָא ְ ּד ָרזִ ין ִס ְת ָרא ְ ּד ִס ְת ִרין הַ יְ נ ּו ּ ַכאֲ ׁ ֶ
בו ָדם ְוה ּוא ַרח ּום יְ כַ ּ ֵפר ָע ֹון:
ְּכ ֹ
דו ׁש ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ַמ ּ ֶכה,
שהַ ָ ּק ֹ
ש ּ ָכ ַתב ַר ּ ֵבנ ּו הָ אֲ ִר"י זַ"ל ְּב ַמה ּ ׁ ֶ
ּו ַמה ּ ׁ ֶ
בו ֵתינ ּו ְוכ ּו'
ּב ֹו ְמ ַר ּ ֵפא הַ ָּגל ּותַ ,מה ּ ָפ ְׁשע ּו ּומֶ ה חָ ְטא ּו אֲ ֹ
שהֵ ם דצ"ך עד"ש באח"ב נִ ְר ָמזִ ים
שר ַמ ּכ ֹות ׁ ֶ
תוְּ ,ב ֵאלּ ּו ֶע ׂ ֶ
ּ ַכ ָ ּונָ ֹ
מו
בו ֵתינ ּו לְ ִמ ְצ ַריִ ם ְּכ ֹ
ידת אֲ ֹ
סוד ְו ַט ַעם יְ ִר ַ
ֹ
או ִתי ֹּות
ֹ
ְּב ֵאלּ ּו
יר ּ ֵפא
או ָתם ִו ַ
בו ָדם ְו ִה ּנֵה ְּב ֵאלּ ּו הַ ּ ַמ ּכ ֹות ִה ּ ָכה ֹ
ש ּ ָכ ּ ַת ְב ִתי לְ ַמ ֲעלַת ְּכ ֹ
ֶׁ
ְ
דו ׁש ּ ָבר ּוך ה ּוא ְו ִה ּ ָכה ּ ָבהֶ ם מַ ּ ָכה ַר ּ ָבה ֶא ְצ ּ ַבע אֱ לֹהִ ים
או ָתנ ּו הַ ָ ּק ֹ
ֹ
דו ׁש
ש ְ ּג ָאלָ ם הַ ָ ּק ֹ
ִהיאּ ,ו ִמן הַ ּ ַמ ּ ָכה ַע ְצ ָמ ּה ּ ָב ָאה ְרפ ּו ָאה לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ׁ ֶ
רוצֶ ה
ש ּ ָכ ַתבַ ,מה ּ ָפ ְׁשע ּו ְוכ ּו' ֹ
ש ּ ָכ ַת ְב ִּתיּ .ו ַמה ּ ׁ ֶ
מו ׁ ֶ
ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ּו ְכ ֹ
ידת
ש ָּג ַרם יְ ִר ַ
בו ֵתינ ּו ׁ ֶ
של אֲ ֹ
לו ַמר ְּב ֵאלּ ּו הַ ּ ַמ ּכ ֹות נִ ְר ַמז הַ חֵ ְטא ׁ ֶ
ֹ
ש ִה ְק ׁש ּו
נו ָרא לְ ָת ֵרץ קֻ ְׁשיָ א ֹזו ַמה ּ ׁ ֶ
סוד נִ ְפלָ א ְו ֹ
ֵש לָ נ ּו ֹ
ִמ ְצ ַריִ ם ְוי ׁ
שר ּ ָכ ַת ְב ִּתי לְ ַמ ֲעל ָָתם,
בו ָדם ָעלַי ,אֲ בָ ל ַּגם זֶה נִ יחָ א ּ ַכאֲ ׁ ֶ
ַמ ֲעלַת ְּכ ֹ
ש ּ ָכ ַתב הָ אֲ ִר"י זַ"ל
הו ָרהּ .ו ַמה ּ ׁ ֶ
שה ְוהַ ּ ְט ֹ
דו ׁ ָ
תו הַ ְ ּק ֹ
נִ ְפלָ ִאים ִמ ּת ֹו ָר ֹ
מות ֵאלּ ּו דע"ב צד"א
ש ֹ
או ָתנ ּו ְּב ׁ ֵ
דו ׁש ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ָּג ַאל ֹ
שהַ ָ ּק ֹ
ֶׁ
של דצ"ך עד"ש באח"ב
נות ׁ ֶ
אש ֹו ֹ
או ִתי ֹּות הָ ִר ׁ
תו ִּכי הָ ֹ
כשח"ב ּ ַכ ָ ּונָ ֹ
נות
ֲרו ֹ
או ִתי ֹּות הָ ַאח ֹ
או ִתי ֹּות הַ ּ ְׁשנִ י ֹּות הֵ ם צד"א ְוהָ ֹ
הֵ ם דע"ב ְוהָ ֹ
ש ִר ּ ֵפא
מות הָ ְרפ ּו ָאה ׁ ֶ
ש ֹ
לשה ׁ ֵ
הֵ ם כשח"ב ְונִ ְר ָמזִ ים ְּב ֵאלּ ּו הַ ּ ְׁש ׁ ָ
או ָתן
או ָתנ ּו ּ ָבהֶ ם ,ה ֲֵרי ְּב ֹ
ש ָּג ַאל ֹ
דו ׁש ּ ָבר ּו ְך ה ּוא לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ׁ ֶ
הַ ָ ּק ֹ
שהֻ ּכ ּו ּ ָבהֶ ם הַ ּ ִמ ְצ ִר ִּיים נִ ְר ָמזִ ים הַ ְ ּגאֻ ּ ָלה ְוהָ ְרפ ּו ָאה לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
הַ ּ ַמ ּכ ֹות ׁ ֶ
ְ
יאת ְמ ִׁשיחֵ נ ּו
ש ַ ּי ְר ֵאנ ּו ִּב ַ
דו ׁש ּ ָבר ּוך ה ּוא ׁ ֶ
ִויהֵ א ַר ֲעוָ א לִ ְפנֵי הַ ָ ּק ֹ
ש ָ ּי ִכים ל ְ ַּגאֻ ּ ָלהִ .ויקֻ ַ ּים ּ ָבנ ּו ִמ ְק ָרא
ִּב ְמהֵ ָרה ְביָ מֵ ינ ּוִ ,עם הַ ּ ַמלְ ָא ִכים הַ ּ ׁ ַ
לָאותָ ,אמֵ ן נֶצַ ח
את ָך מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ַא ְר ֶאנּ ּו נִ ְפ ֹ
ש ּ ָכת ּובִּ ,כימֵ י צֵ ְ
ֶׁ
סֶ לָ ה:
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אמר:
אמר יְ ֹהוָ ה ֶאל ֹמ ֶשׁה וְ ֶ ֽאל ַא ֲה ֹרן ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵל ֹֽ
א וַ ֹיּ ֶ
ַה * ֹח ֶדשׁ ַה ֶ)(ה ָל ֶכם ֹראשׁ ֳח ָד ִ &שׁים ִראשׁוֹן הוּא ָל ֶכם ְל ָח ְד ֵשׁי
אמר ֶבּ ָ/שֹׂ ר ַל ֹח ֶדשׁ ַה ֶ)&ה
ַה ָשּׁ ָנֽה :ג ְַ 2בּ 1רוּ ֶ ֽאל ָ0ל ֲַ /דת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵל ֹ
וְ יִ ְ4חוּ ָל ֶ1הם ִ (אישׁ ֶשׂה ְל ֵבית ָא ֹבת ֶשׂה ַל ָ ֽבּיִ ת :ד וְ ִאם יִ ְמ ַ/ט ַה ַבּיִ 5ת
וּשׁ ֵכנ( וֹ ַה ָֹ 9רב ֶאל ֵבּיתוֹ ְבּ ִמ ְכ ַסת נְ ָפשֹׁ& ת
ִמ ְהֹית ִמ ֶשּׂ ;ה וְ ָל ַ4ח 1הוּא ְ
ִ?אישׁ ְל ִפי ָא ְכלוֹ ָתּ ֹכסּוּ ַ/ל ַה ֶ ֽשּׂה :ה ֶשׂה ָת ִ (מים זָ ָכר ֶבּן ָשׁ ָנה
וּמן ָה ִ)ִ /ים ִתָּ ֽ9חוּ :ו וְ ָהָיה ָל ֶכם
יִ ְהיֶ ה ָל ֶ &כם ִמן ַה ְָ 0ב ִשׂים ִ
ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַ/ד ַא ְר ָבּ ָ/ה ָ( ָ /שׂר יוֹם ַל ֹח ֶדשׁ ַה ֶ)&ה וְ ָשׁ ֲחטוּ ֹא 1תוֹ (ֹ0ל
ְַ 4הל ֲֽ ַ /דת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵבּין ָה ְַ /ר ָ ֽבּיִ ם :ז וְ ָ ֽל ְ4חוּ ִמן ַה ָ2ם וְ ָנ ְֽתנ( וּ
ֹאכלוּ ֹאתוֹ
זוּזת וְ ַ/ל ַה ְַ Bשׁ &4וֹף ַ?/ל ַה ָבּ ִתּים ֲא ֶשׁר י ְ
ַ/ל ְשׁ ֵתּי ַה ְֹ B
וּמצּוֹת
ָבּ ֶ ֽהם :ח וְ ָא ְכלוּ ֶאת ַה ָבּ ָשׂר ַבּ ַלּיְ ָלה ַה ֶ)&ה ְצ ִלי ֵאשׁ ַ
ֹאכלוּ ִמ ֶBנּוּ נָ א ָוּב ֵשׁל ְמ ֻב ָשּׁל ַבּ ָ &Bיִ ם
ֹאכ ֻ ֽלהוּ :ט ַאל תּ ְ
ַ/ל ְמ ֹר ִרים י ְ
תוֹתירוּ ִמ ֶBנּוּ
ִ0י ִאם ְצ ִלי ֵאשׁ רֹאשׁוֹ ַ/ל ְָ 0ר ָ/יו וְ ַ/ל ְִ 4ר ֽבּוֹ :י וְ ֹלא ִ
ֹאכלוּ
ַ/ד & ֹבּ ֶ4ר וְ ַה ֹנּ ָתר ִמ ֶ (Bנּוּ ַ/ד ֹבּ ֶ4ר ָבּ ֵאשׁ ִתּ ְשׂ ֹֽרפוּ :יא וְ ָכ ָכ 5ה תּ ְ
וּמ ְֶ 9ל ֶכם ְבּיֶ ְד ֶ &כם
ֹאתוֹ; ָמ ְתנֵ ֶיכם ֲחגֻ ִרים ַנ ֲֵֽ /ל ֶיכם ְבּ ַרגְ ֵל ֶיכם ַ
יה ֽוה :יב וְ ַָ /ב ְר ִתּי
וַ ֲא ַכ ְל ֶתּם ֹאתוֹ ְבּ ִח ָפּזוֹן ֶפּ ַסח הוּא ַל ֹ ָ
ְב ֶ ֽא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ 5ם ַבּ ַלּיְ ָלה ַה)ֶ ;ה וְ ִה ִֵ 0יתי ָכל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
Jהי ִמ ְצ ַ (ריִ ם ֶ ֽא ֱֶ /שׂה ְשׁ ָפ ִטים ֲא ִני
ֵמ ָא ָדם וְ ַ/ד ְבּ ֵה ָ &מה וּ ְב ָכל ֱא ֵ
ה ֽוה :יג וְ ָהיָ Mה ַה ָ 2Lם ָל ֶ Kכם ְל ֹ1את ַ/ל ַה ָבּ ִתּים ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם ָשׁם
יְ ֹ ָ
ב
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וְ ָר ִא ִיתי ֶאת ַה ָ2ם ָוּפ ַס ְח ִתּי ֲֵ /ל ֶ &כם וְ ֹֽלא ִ ֽי ְה ֶLיה ָב ֶכם נֶ גֶ ף ְל ַמ ְשׁ ִחית
ְבּ ַהִ ֹ0תי ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם :יד וְ ָהיָ Mה ַהיּ Lוֹם ַה ֶ)ה ָל ֶכם ְלזִ ָ0רוֹן וְ ַח ֹגּ ֶתם
עוֹלם ְתּ ָח ֻגּֽהוּ :טו ִשׁ ְב ַ/ת יָ ִמים
יהו&ה ְלדֹ ֹר ֵת ֶיכם ֻחַ9ת ָ
ֹאתוֹ ַחג ַ ֽל ֹ ָ
יכם ִ0י |
ֹאכלוּ ַ?אַ Qבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ַתּ ְשׁ ִבּיתוּ ְשּׂ ֹאר ִמ ָבּ ֵתּ ֶ &
ַמצּוֹת תּ ֵ
ָ0ל ֹא ֵכל ָח ֵ1מץ וְ נִ ְכ ְר ָ Rתה ַה ֶנּ ֶפשׁ ַה ִהוא ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ִמיּוֹם ָה ִראשֹׁ ן
ַ/ד יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ ֽ/י :טז ַוּביּוֹם ָה ִראשׁוֹן ִמ ְָ 4רא ֶֹ 4דשׁ ַוּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִי/י
אכה ֹלא יֵ ֶָ /שׂה ָב ֶהם ַ?אֲ Qא ֶשׁר
ִמ ְָ 4רא ֶֹ 4דשׁ יִ ְהיֶ ה ָל ֶ &כם ָ0ל ְמ ָל ָ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּ 5ם ֶאת ַה ַBצּוֹ ;ת
יֵ ָא ֵכל ְל ָכל נֶ ֶפשׁ הוּא ְל ַב2וֹ יֵ ֶָ /שׂה ָל ֶ ֽכם :יז ְ
אוֹת ֶיכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָ &ריִ ם
אתי ֶאת ִצ ְב ֵ
הוֹצ ִ
0ִ1י ְבּ ֶֶ /צם ַהיּוֹם ַה)ֶ ה ֵ
עוֹלם :יח ָבּ ִראשֹׁ Sן
וּשׁ ַמ ְר ֶ Rתּם ֶאת ַהיּוֹם ַה ֶ)(ה ְלדֹ ֹר ֵת ֶיכם ֻחַ9ת ָ ֽ
ְ
ֹאכלוּ ַמ & ֹצּת /ַ Tד יוֹם ָה ֶא ָ *חד
ְבּ ַא ְר ָבּ ָM /ה ָLָ /שׂר יוֹם ַלחֹ ֶדשׁ ָבּ ֶֶ /רב תּ ְ
יכם
וְ ְֶ /שׂ ִ (רים ַל ֹח ֶדשׁ ָבּ ָ ֶֽ /רב :יט ִשׁ ְב ַ/ת יָ ִמים ְשׂ ֹUאר ֹלא יִ ֵָ Bצא ְבּ ָב ֵתּ ֶ &
ִ0י | ָ0ל ֹא ֵכל ַמ ְח ֶ1מ ֶצת וְ נִ ְכ ְר ָ Rתה ַה ֶנּ ֶפשׁ ַה ִהוא ֵמ ֲַ /דת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹאכלוּ ְבּ ֹכל
ַבּ ֵגּר ְוּב ֶאזְ ַרח ָה ָ ֽא ֶרץ :כ ָ0ל ַמ ְח ֶמ ֶצת ֹלא ת ֵ &
ֹאכלוּ ַמ ֽצּוֹת:
מוֹשׁ ֹב ֵת ֶיכם תּ ְ
ְ
אמר ֲא ֵל ֶ &הם ִ ֽמ ְשׁ 1כוּ ְוּL 4חוּ
כא וַ יִּ ְָ 4רא ֹמ ֶ (שׁה ְל ָכל זִ ְֵ 4ני יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ֹיּ ֶ
ָל ֶכם צֹ( אן ְל ִמ ְשׁ ְפּ ֹח ֵת ֶיכם וְ ַשׁ ֲחטוּ ַה ָ ֽפּ ַסח :כב ְוּל ְַ 4ח ֶ Rתּם ֲאגֻ ַ2ת ֵאז 1וֹב
ְוּט ַב ְל ֶתּ 5ם ַבּ ָ2ם ֲא ֶשׁר ַבּ ַסּ ;ף וְ ִהגַּ ְֶ /תּם ֶאל ַה ְַ Bשׁ4וֹף וְ ֶאל ְשׁ ֵתּי
ַה ְBזוּזֹ ת ִמן ַה ָ2ם ֲא ֶשׁר ַבּ ָ &סּף וְ ַא ֶ1תּם ֹלא ֵת ְצ (אוּ ִאישׁ ִמ ֶ ֽפּ ַתח ֵבּיתוֹ
ַ/ד ֽ ֹבּ ֶ4ר :כג וְ ַָ /בר יְ ֹהוָ 5ה ִלנְ ֹגּף ֶאת ִמ ְצ ַריִ ;ם וְ ָר ָאה ֶאת ַה ָ2ם
זוּזת ָוּפ ַסח יְ ֹהוָ ה ַ/ל ַה ֶפּ ַתח וְ ֹלא יִ ֵתּן
ַ/ל ַה ְַ Bשׁ4וֹף וְ ַ/ל ְשׁ ֵתּי ַה ְ& ֹ B
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ַה ָָ 2בר ַה ֶ)&ה
ַה ְַ Bשׁ ִחית ָל ֹבא ֶאל ָבּ ֵתּ ֶיכם ִלנְ ֹ ֽגּף :כד ְ

פסוקי קרבן פסח

לז

עוֹלם :כה וְ ָה ָRיה ִ ֽ0י ָת ֹבאוּ ֶאל ָה ָ1א ֶרץ ֲא ֶLשׁר
ְל ָחְ 4לְ Vוּל ָב ֶני/ַ Vד ָ ֽ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ָה ֲֹ /ב ָדה ַה ֹֽ)את :כו
הו(ה ָל ֶכם ֲַ 0א ֶשׁר ִ& ֵ 2בּר ְ
יִ ֵ *תּן יְ ָ
יכם ָ (
ֹאמרוּ ֲא ֵל ֶיכם ְבּנֵ ֶ &
וְ ָה ָUיה ִ ֽ0י י ְ
מה ָה ֲֹ /ב ָדה ַה ֹ)את ָל ֶ ֽכם :כז
וַ ֲא ַמ ְר ֶ Sתּם ֶז ַֽבח ֶLפּ ַסח Kהוּא ַ ֽל ֹיה ָ1וה ֲא ֶשׁר ָ Tפּ ַסח ַ/ל ָבּ ֵתּי ְב ֵנֽי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּנָ גְ פּוֹ ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶאת ָבּ ֵתּינוּ ִה ִ &צּיל וַ יִּ ֹ9ד ָה ָ/ם
הו(ה
וַ ִ ֽיּ ְשׁ ַתּ ֲחוּֽ וּ :כח וַ יֵּ ְלכוּ וַ יַּ ֲֽ/שׂוּ ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵ &אל ֲַ 0א ֶLשׁר ִ ָצוּ*ה יְ ֹ ָ
ֶאת ֹמ ֶשׁה וְ ַא ֲה ֹרן ֵ0ן ָֽ /שׂוּ:

הקרבת קרבן פסח

הקרבת קרבן פסח

לט

ח

כמה מהלכות הקרבת קרבן פסח בקצרה:
א .מי שטמא בטומאת מת ,צריך ליטהר מטומאת מת שבעה ימים
לפני הפסח )ומזין עליו בשלישי ובשביעי(.
ב .וכן יש ליטהר מכל שאר הטומאות )כגון זב ,שרץ ,וכדומה(.
ג .כל מי שאינו טמא ויכול להגיע עד שעת הקרבת קרבן פסח ,חייב
בקרבן פסח.
ד .אין להקל ראש מול השער המזרחי להר הבית.
ה .אין ליכנס להר הבית עם מקלו ,ולא עם נעלים ,ולא עם חגורה
ששמים שם כסף )אבל יכול לשים את הכסף בכיסו( ,וינקה את רגליו
מאבק.
ו .מתקבצים חבורת יהודים יחד )לכתחילה ממשפחת בית אבותיו(,
ונמנים על כבש או עז בן שנה ,לקרבן פסח .ובודקים אותו ממוםט,
ומקריבים אותו בבית המקדש לאחר חצות ,לאחר תמיד של בין
הערבים .בשלשה כיתות ,ואין כת פחותה משלשים אנשים.
ז .ערב פסח בין בחול בין בשבת התמיד נשחט בשבע ומחצה ,שזה
שעה וחצי אחר חצות היום בשעות זמניות ,וקרב בשמונה ומחצה,
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ח .המקורות לסדר קרבן פסח :הרמב"ם בהלכות קרבן פסח ,היעב"ץ בסדר הקרבת
קרבן פסח שלו ,ספר עבודת הקרבנות לרבי אהרן הכהן זצוק"ל חתן החפץ חיים.
ט .רק בפסח מצרים הוצרכו לבדוק ארבעה ימים קודם הפסח ,וכאן אין צריך
הלכות קרבן פסח פרק י' הלכה ט"ו(.

)רמב"ם

מ

ועשה פסח לה'

ולאחר מכן הפסח .ואם חל ערב פסח להיות ערב שבת שוחטין את
קרבן התמיד בשש ומחצה ,שזה חצי שעה זמנית לאחר חצות היום,
וקרב בשבע ומחצה והפסח אחריו.
ח .אם הוא או אחד מבניו או עבדיו אינו נימול ,וכן טבילת אמהותיו,
מעכב מלעשות הפסח.
ט .אין שוחטין הפסח ולא זורקין הדם ולא מקטירין החלב על החמץ,
אפילו היה כזית ברשותו של אחד מבני החבורה בשעת אחת
מהעבודות של קרבן פסח ,הוא לוקה והפסח כשר )דין זה אינו נוהג
בפסח שניי(.
י .אין אדם נכנס לעזרה אפילו טהור עד שיטבול .כל מי שרוצה
להכנס לעזרה )מתחילת עזרת ישראל ואילך( ,צריך לטבול במקוה
באותו יום ,לפני שנכנס לעזרה ,אפילו אם הוא טהור לגמרי )ניתן
לטבול או במקואות בירושלים והסביבה ,או במקוה בלשכת המצורעים
שבעזרת נשים(.
יא

לשם יחוד לכל יהודי לפני הקרבת קרבן פסח :
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
יהי נֹעַ ם
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
לְ הַ ְק ִריב ָק ְר ּ ָבן ּ ֶפסַ ח ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ ֵנה ּו:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
לשם יחוד לשוחט לפני שחיטת קרבן הפסח:
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
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י .רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק י' הלכה ט"ו.
יא .אמר לנו הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר שליט"א שאף בזמן ביאת המשיח ובנין
בית המקדש אומרים לשם יחוד ,כי היחוד הוא עד אין חקר.

הקרבת קרבן פסח

מא

יהי
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
חוט ֶאת ָק ְר ּ ָבן הַ ּ ֶפסַ ח ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
לִ ְׁש ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
יבלשם יחוד לכהנים לפני קבלת הדם של הקרבן פסח ,ולפני הולכת דם קרבן הפסח ,ולפני
שפיכת דם הקרבן פסח על קיר המזבח:
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לְ ַק ּ ֵבל
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
יהי נֹעַ ם
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
ֶאת ַדם ָק ְר ּ ָבן הַ ּ ֶפסַ ח ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ ֵנהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
הולִ ְ
מו ְויִ ְתעַ ּלֶה.
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
יך ֶאת ַדם ָק ְר ּ ָבן הַ ּ ֶפסַ ח ַלעֲ ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
לְ ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמעֲ ׂ ֵ
ּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַ
ִו ִ
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
יתן
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לִ ֵ
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך
ֶאת ַדם ָק ְר ּ ָבן הַ ּ ֶפסַ ח ִּב ְׁש ִפיכָ ה עַ ל ִקיר הַ ִמזְ ּ ֵבחַ לַ ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ ֵנהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
ְׁש ֹ

כל אחד מבני החבורה ,והשוחט ,והכהנים ,יכוון לשם ה' ,ולשם
קרבן פסח ,ולשם בני החבורה המנויים על זה הפסח.
שחיטה וכן הפשט וניתוח כשרים בזר ,אך שאר העבודות )קבלה

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

מב

ועשה פסח לה'
השוחט מברך:

יג ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל
שנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָתיו
שר ִק ְ ּד ׁ ָ
עולָ ם אֲ ׁ ֶ
עולָם ְו ַעד הָ ֹ
ִמן הָ ֹ
יטה:
ְו ִצ ָ ּונ ּו ַעל הַ ְׁש ִח ָ
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יג .נוסח הברכה בגמ' תענית ט"ז :ונפסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו ,שכל ברכה
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
הלכות מעשה הקרבנות להרמב"ם ,שכתב וז"ל :נראה שנוסח הברכות הוא לעשות כך
כך.
וז"ל הגמרא בתענית )טז :(.במה דברים אמורים בגבולין אבל במקדש אינו כן לפי שאין
עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר )נחמיה ט ה( קומו ברכו את ה'
אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה יכול על
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
הכנסת אומר להם תקעו הכהנים בני אהרן תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם
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
שגומר את כולן וכך הנהיג ר' חלפתא בצפורי ור' חנניה בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר
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
שש ואותן שש היכן אומרן בין גואל לרופא חולי ומאריך בגאולה והן עונין אחריו אמן
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
לפי שאין עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר קומו ברכו את ה'
אלהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו )את( שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה על
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
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ועד וחזן הכנסת אומר תקעו כהנים תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם בהר
המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה )והן תוקעין ומריעין ותוקעין( ועל
השניה הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך זוכר הנשכחות והן
עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר הריעו בני אהרן
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
תרדיון בסיכני וכשבא דבר אצל חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח
ובהר הבית.
וז"ל רש"י )שם( :בד"א .דהן עונין אחריו אמן בגבולין :אבל במקדש .אומר אותו הזקן
לאחר הפרשיות מי שענה את אברהם הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה
בא"י אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונים אחריו בשכמל"ו
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
הוא הפסוק ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה :ה"ג יכול על כל הברכות
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
הוא אומר להן הריעו בני אהרן וכשתוקעין תחלה הוא אומר להן תקעו בני אהרן כו':
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.
וז"ל הרמב"ם )הלכות תענית ד טו-יז( :כשהיו מתפללין על הסדר הזה בירושלים היו
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
העולם ברוך אתה ה' גואל ישראל .והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
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
הכהנים ומריעין ותוקעין .וכן בברכה השנייה לזו שהיא ראשונה מן השש שמוסיף
חותם בה ברוך ה' אלהים אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה ה' זוכר
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
יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך מריעין ותוקעין ומריעין .וכן על כל

ועשה פסח לה'

מד

בבית המקדש על כל ברכה במקום אמן ,עונים:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ
יד

מברך ברכת שהחיינו על מצוות הקרבת קרבן פסח :

ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל
יענ ּו
עולָ ם ׁ ֶ
עולָם ְו ַעד הָ ֹ
ִמן הָ ֹ
שהֶ חֱיָ נ ּו ְו ִק ְּי ָמנ ּו ְו ִה ִּג ָ
לַזְ ַמן הַ זֶּה:
בבית המקדש על כל ברכה במקום אמן ,עונים:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ
הכהנים עומדים בשורות ממקום השחיטה עד למזבח .הכהן בראש
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.
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ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד שיגמור כל שבע הברכות.
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
בחצוצרות ובשופר כאחת כמו שאמרנו.
)הערה לנוסח כל הברכות בבית המקדש :סיום הברכות האם מסיימים בנוסח 'לקבל את הדם' או 'לקבל
את דם הזבח' או 'לקבל את דם הפסח' או 'לקבל הדם במזרק' או 'לקבל את דם הפסח בכלי' וכדומה עוד
אופנים על כל הפרטים היוצאים מכך ,עדיין לא הוכרע ,וכן השאלה על איזה עבודות מברכים ועל איזה אין
מברכים ג"כ עדיין לא הוכרע ,ונמתין עד אשר יבררוהו גדולי התורה ,או עד שיורו בה משיח צדקנו
והסנהדרין ,בב"א(.

יד .שבט הלוי חלק ג' סימן ס"ט.

הקרבת קרבן פסח

מה

המזרקות מכסף וזהב ,שורה של כסף כולה כסף ,ושורה של זהב
כולה זהב ,ואינם מעורבים ,לנוי.
הכהן המקבל את הדם מברך:

טו ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל
תו
ש ֹ
שנ ּו ִּב ְק ֻד ּ ׁ ָ
שר ִק ְ ּד ׁ ָ
עולָ ם אֲ ׁ ֶ
עולָם ְו ַעד הָ ֹ
ִמן הָ ֹ
של ַא ֲהרֹן ְו ִצ ָ ּונ ּו לְ ַק ּ ֵבל ֶאת הַ ָדם:
ֶׁ
בבית המקדש על כל ברכה במקום אמן ,עונים:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ
לפני ההולכה מברכים:

ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל
תו
ש ֹ
שנ ּו ִּב ְק ֻד ּ ׁ ָ
שר ִק ְ ּד ׁ ָ
עולָם ְו ַעד הָ ֹ
ִמן הָ ֹ
עולָ ם אֲ ׁ ֶ
הולִ ְ
יך ֶאת הַ ָדם:
של ַא ֲהרֹן ְו ִצ ָ ּונ ּו לְ ֹ
ֶׁ
השומעים עונים:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ
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טו .כן נראה מסקנת הדברים ,אולם אין לסמוך על כך להלכה למעשה ,רק יש לשאול
חכם.

מו

ועשה פסח לה'

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

ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל ִמן
של
תו ׁ ֶ
ש ֹ
שנ ּו ִּב ְק ֻד ּ ׁ ָ
שר ִק ְ ּד ׁ ָ
עולָ ם אֲ ׁ ֶ
עולָם ְו ַעד הָ ֹ
הָ ֹ
ַא ֲהרֹן ְו ִצ ָ ּונ ּו לִ ְׁש ּפ ֹו ְך הַ ָדם ַל ִמזְ ּ ֵבחַ :
השומעים עונים:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ
בזמן הקרבת הפסח קוראים את ההלל.
לפני כל קריאה וקריאה תוקעין שלש תקיעות בחצוצרות ,תקיעה
תרועה ותקיעה.
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
יהי נֹעַ ם
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
רות ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
קועַ ּ ַב ֲחצ ֹו ְצ ֹ
לִ ְת ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ ֵנהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ

הכהנים התוקעים מברכים לפני התקיעהטז:

ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל ִמן
–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– X â W
טז .ז"ל הרמב"ם )הלכות קרבן פסח א יב( :על כל קריאה וקריאה תוקעין שלש תקיעות
בחצוצרות .תקיעה תרועה ותקיעה .הואיל ואין לו נסכים לתקוע בשעת ניסוך תוקעין
בשעת שחיטה.
ובהלכות כלי המקדש )ג ה( וז"ל :בימי המועדות כולם ובראשי חדשים היו הכהנים
תוקעים בחצוצרות בשעת הקרבן והלוים אומרין שירה שנאמר )במדבר י י( 'וביום
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

של
תו ׁ ֶ
ש ֹ
שנ ּו ִּב ְק ֻד ּ ׁ ָ
שר ִק ְ ּד ׁ ָ
עולָ ם אֲ ׁ ֶ
עולָם ְו ַעד הָ ֹ
הָ ֹ
רות:
צו ְצ ֹ
קו ַע ּ ַב ֲח ֹ
ַא ֲהרֹן ְו ִצ ָ ּונ ּו לִ ְת ֹ
השומעים עונים:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ
ותוקעים :תקיעה .תרועה .תקיעה.
לשם יחוד ללוים לפני השירה בפה על הדוכן:
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לָ ִׁשיר
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
מו ְויִ ְתעַ ּלֶה.
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
דו ׁש ּ ָברו ְּך הוּא לַ ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
ְּב ּ ֶפה לִ ְפנֵי הַ ָ ּק ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ּו ַמעֲ ׂ ֵ
ּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַ
ִו ִ
לשם יחוד לישראלים מיוחסיםיז )דהיינו שאין פסול במשפחתם( ,לפני שמנגנים בכלי:
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לְ נַ ּ ֵגן
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
מו ְויִ ְתעַ ּלֶה.
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
דו ׁש ּ ָברו ְּך הוּא לַ ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
ִּב ְכלִ י לִ ְפנֵי הַ ָ ּק ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמעֲ ׂ ֵ
ּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַ
ִו ִ
לשם יחוד לפני קריאת ההלל:
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י ְמז ּ ֵַמן ֶאת ּ ִפי
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי
יאת הַ הַ ּלֵל לַ ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
ש ּ ֵבחַ ֶאת ּב ֹו ְר ִאי ִּב ְק ִר ַ
דות וּלְ הַ ּלֵל וּלְ ׁ ַ
הו ֹ
לְ ֹ
שה יָ ֵדינ ּו
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
ּכ ֹונְ נֵהוּ:

–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– X â W
יז .כן נפסק ברמב"ם ,שהלוים שרים בפה ,וישראלים מיוחסים המשיאים לכהונה
מנגנים בכלי.

מח

ועשה פסח לה'
הגדול המקרא:

יח ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל
שנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָתיו
שר ִק ְ ּד ׁ ָ
עולָ ם אֲ ׁ ֶ
עולָם ְו ַעד הָ ֹ
ִמן הָ ֹ
ְו ִצ ָ ּונ ּו לִ ְקרֹא ֶאת הַ הַ ּלֵל:
–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– X â W
יח .מפורש ברמב"ם בהלכות חנוכה פרק ד' ,שהגדול מקרא וכל העם עונים .ובספר
עבודת הכהנים לרבי אהרן הכהן חתן החפץ חיים כתב בשם התוספתא שהלוים קורים,
והקהל בשלושת הכיתות עונין אחריהם הללויה .וראה להלן.
בספר עבודת הכהנים לרבי אהרן הכהן ,חתן החפץ חיים )הלכות קרבן פסח( ,כתב
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.
ברמב"ם )הלכות חנוכה ד יב-יד( וז"ל :מנהג קריאת ההלל בימי חכמים הראשונים כך היה.
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
על כל דבר ,עד שנמצאו עונין בכל ההלל הללויה מאה ושלש ועשרים פעמים סימן להם
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
ישראל ממצרים .והקורא אומר בית ישראל מעם לועז וכל העם עונין הללויה עד שיאמר
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.
הקורא אומר אנא ה' הושיעה נא והם עונין אחריו אנא ה' הושיעה נא .אע''פ שאינו ראש
פרק .הוא אומר אנא ה' הצליחה נא והם עונים אנא ה' הצליחה נא .הוא אומר ברוך
הבא וכל העם אומרים בשם ה' .ואם היה המקרא את ההלל קטן או עבד או אשה עונה
אחריהם מה שהן אומרין מלה מלה בכל ההלל .זהו המנהג הראשון ובו ראוי לילך .אבל
בזמנים אלו ראיתי בכל המקומות מנהגות משונות בקריאתו ובעניית העם ואין אחד
מהם דומה לאחד.

הקרבת קרבן פסח

מט

ועונים הקהל:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ
הלוים :הַ לְ ל ּויָ ּה.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלוים :הַ לְ ל ּו ַע ְב ֵדי יְ הֹוָ ה.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

שם יְ הֹוָ ה:
הלוים :הַ לְ ל ּו ֶאת ׁ ֵ
עולָ ם:
שם יְ הֹוָ ה ְמב ָֹר ְך מֵ ַע ּ ָתה ְו ַעד ֹ
הלוים :יְ ִהי ׁ ֵ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
שם יְ הֹוָ ה:
או ְמהֻ ּלָל ׁ ֵ
בו ֹ
שמֶ ׁש ַעד ְמ ֹ
הלויםִ :מ ּ ִמזְ ַרח ׁ ֶ
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
הלויםָ :רם ַעל ּ ָכל גּ ֹויִ ם יְ הֹוָ ה.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

דו:
בו ֹ
ש ַמיִ ם ְּכ ֹ
הלויםַ :על הַ ּ ׁ ָ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםִ :מי ּ ַכיְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

ָשבֶ ת:
יהי ל ׁ ָ
הלוים :הַ ּ ַמגְ ִּב ִ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

ש ַמיִ ם ּובָ ָא ֶרץ :קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
אות ּ ַב ּ ׁ ָ
הלוים :הַ ּ ַמ ְׁש ּ ִפילִ י לִ ְר ֹ
ימי מֵ ָעפָ ר ָ ּדל.
הלויםְ :מ ִק ִ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלוים :מֵ ַא ְׁש ּפֹת יָ ִרים ֶא ְב ֹיון.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

נ

ועשה פסח לה'

יבים.
יבי ִעם נְ ִד ִ
הו ִׁש ִ
הלוים :לְ ֹ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםִ :עם נְ ִדיבֵ י ַע ּמ ֹו:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

יבי ֲע ֶק ֶרת הַ ּ ַביִ ת.
מו ִׁש ִ
הלויםֹ :

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםֵ :אם הַ ּ ָבנִ ים ְׂשמֵ חָ ה הַ לְ ל ּויָ ּה:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםְּ :בצֵ את יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִמ ּ ִמ ְצ ָרים.
קהל:

ש ָר ֵאל ִמ ִמ ּ ִמ ְצ ָרים.
ְּבצֵ את יִ ְׂ

הלויםֵ ּ :בית יַ ֲעקֹב מֵ ַעם ל ֵֹעז:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלוים :הָ יְ ָתה יְ ה ּו ָ ּדה לְ ָק ְד ׁש ֹו.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

לו ָתיו:
הלוים :יִ ְׂש ָר ֵאל ַמ ְמ ְׁש ֹ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלוים :הַ ָ ּים ָר ָאה וַ ָ ּינֹס.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

חור:
הלוים :הַ יַ ְר ֵ ּדן יִ ּסֹב לְ ָא ֹ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלוים :הֶ הָ ִרים ָר ְקד ּו ְכ ֵאילִ ים.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

עות ּ ִכ ְבנֵי צֹאן:
הלויםְּ :גבָ ֹ
הלויםַ :מה ְּל ָך הַ ָ ּים ּ ִכי ָתנ ּוס.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

חור:
הלוים :הַ ַ ּי ְר ֵדן ִּת ּסֹב לְ ָא ֹ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
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הלוים :הֶ הָ ִרים ִּת ְר ְקד ּו ְכ ֵאילִ ים.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

עות ּ ִכ ְבנֵי צֹאן:
הלויםְּ :גבָ ֹ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

דון ח ּולִ י ָא ֶרץ.
הלויםִ :מ ִּל ְפנֵי ָא ֹ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

לוהַ יַ ֲעקֹב:
הלויםִ :מלּ ְפנֵי אֱ ֹ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלוים :הַ ה ְֹפ ִכי הַ ּ
צ ּור אֲ גַ ם ָמיִ ם.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלוים :חַ ּ ָל ִמיש לְ ַמ ְעיְ ֹנו ָמיִ ם:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
הלוים :ל ֹא לָ נ ּו יְ הֹוָ ה ל ֹא לָ נ ּו.
בוד ַעל חַ ְס ְ ּד ָך ַעל אֲ ִמ ּ ֶת ָך:
הלויםִ ּ :כי לְ ִׁש ְמ ָך ּ ֵתן ּ ָכ ֹ
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
ֹאמר ּו הַ גּ ֹויִ ם ַאיֵ ה נָ א אֱ ל ֹהֵ יהֶ ם:
הלוים :לָ ּ ָמה י ְ
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
שה:
שר חָ פֵ ץ ָע ָׂ
ש ָמיִ ם ּכֹל אֲ ׁ ֶ
הלוים :וֵ אל ֹהֵ ינ ּו בַ ּ ׁ ָ
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
הלויםֲ :עצַ ּ ֵביהֶ ם ּ ֶכסֶ ף ְוזָהָ ב.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

שה יְ ֵדי ָא ָדם:
הלויםַ :מ ֲע ׂ ֵ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
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הלויםֶ ּ :פה לָהֶ ם ְול ֹא יְ ַד ּ ֵבר ּו.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםֵ :עינַ יִ ם לָהֶ ם ְול ֹא יִ ְרא ּו:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםָ :אזְ נַ יִ ם לָ הֶ ם ְול ֹא יִ ְׁש ָמע ּו.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםַ :אף לָהֶ ם ְול ֹא יְ ִריח ּון:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

יש ּון.
הלוים :יְ ֵדיהֶ ם ְול ֹא יְ ִמ ׁ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםַ :רגְ לֵיהֶ ם ְול ֹא יְ הַ ּלֵכ ּו.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

רונָ ם:
הלוים :ל ֹא י ְֶהגּ ּו ִּבגְ ֹ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

שר ּב ֵֹטחַ ּ ָבהֶ ם:
ֹשיהֶ ם ּכֹל אֲ ׁ ֶ
מוהֶ ם יִ ְהי ּו ע ׂ ֵ
הלויםְ ּ :כ ֹ
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
הלוים :יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַטח ּ ַביְ הֹוָ ה.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםֶ :עזְ ָרם ּו ָמגִ ָּנם ה ּוא:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםֵ ּ :בית ַא ֲהרֹן ִּב ְטח ּו ּ ַביְ הֹוָ ה.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםֶ :עזְ ָרם ּו ָמגִ ָּנם ה ּוא:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלוים :יִ ְר ֵאי יְ הֹוָ ה ִּב ְטח ּו ּ ַביְ הֹוָ ה.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםֶ :עזְ ָרם ּו ָמגִ ָּנם ה ּוא:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
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קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלוים :יְ בָ ֵר ְך ֶאת ּ ֵבית ַא ֲהרֹן:
הלוים :יְ בָ ֵר ְך יִ ְר ֵאי יְ הֹוָ ה הַ ְ ּק ַט ִּנים ִעם הַ ְּגדֹלִ ים:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלוים :יֹסֵ ף יְ הֹוָ ה ֲעלֵיכֶ ם.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםֲ :עלֵיכֶ ם ְו ַעל ְּבנֵיכֶ ם:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

ש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ:
ֹשה ׁ ָ
הלויםְּ :בר ּו ִכים ַא ּ ֶתם ַליְ הֹוָ ה ע ׂ ֵ
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
שמַ יִ ם ַליְ הֹוָ ה.
ש ַמיִ ם ׁ ָ
הלוים :הַ ּ ׁ ָ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםְ :והָ ָא ֶרץ נָ ַתן לִ ְבנֵי ָא ָדם:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלוים :ל ֹא הַ ּ ֵמ ִתים יְ הַ לְ ל ּו יָ ּה.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםְ :ול ֹא ּ ָכל ֹיו ְר ֵדי ד ּו ָמה:
נַחנ ּו נְ בָ ֵר ְך יָ ּה.
הלוים :וַ אֲ ְ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

עולָם הַ לְ ל ּויָ ּה:
הלוים :מֵ ַע ּ ָתה ְו ַעד ֹ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
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קולִ י ּ ַתחֲנ ּונָ י:
הלויםָ :אהַ ְב ִּתי ּ ִכי יִ ְׁשמַ ע יְ הֹוָ ה ֶאת ֹ
קהל:

קולִ י ּ ַתחֲנ ּונָ י:
ָאהַ ְב ִּתי ּ ִכי יִ ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה ֶאת ֹ

הלויםִ ּ :כי ִה ּ ָטה ָאזְ ֹנו לִ י ּו ְביָ ַמי ֶא ְק ָרא:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלוים :אֲ פָ פ ּונִ י חֶ ְבלֵי ָמוֶ ת.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

אול ְמצָ א ּונִ י.
הלויםּ :ו ְמצָ ֵרי ְׁש ֹ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

גון ֶא ְמצָ א:
הלוים :צָ ָרה ְויָ ֹ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

שם יְ הֹוָ ה ֶא ְק ָרא ָא ָּנה יְ הֹוָ ה מַ ְּל ָטה נ ְַפ ִׁשי:
הלויםּ :ו ְב ׁ ֵ
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
הלוים :חַ נּ ּון יְ הֹוָ ה ְוצַ ִ ּדיק וֵ אל ֹהֵ ינ ּו ְמ ַרחֵ ם :קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
הלויםׁ :שֹמֵ ר ּ ְפ ָתאיִ ם יְ הֹוָ ה.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

יע:
הלויםּ ַ :דלּ ֹו ִתי ְולִ י יְ ֹ
הו ִׁש ַ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

נַפ ִׁשי לִ ְמנ ּוחָ יְ ִכי.
הלויםׁ :ש ּו ִבי ְ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםִ ּ :כי יְ הֹוָ ה ָּגמַ ל ָעלָ יְ ִכי:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

נַפ ִׁשי ִמ ּ ָמוֶ ת.
הלויםִ ּ :כי ִח ּל ְַצ ּ ָת ְ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםֶ :את ֵעינִ י ִמן ִ ּד ְמ ָעה.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםֶ :את ַרגְ לִ י ִמ ֶ ּד ִחי:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
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צות הַ חַ ִּיים:
הלויםֶ :א ְתהַ ל ְֵך לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה ְּב ַא ְר ֹ
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
הלוים :הֶ אֱ ַמנְ ִּתי ּ ִכי אֲ ַד ּ ֵבר.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

יתי ְמאֹד:
הלוים :אֲ נִ י ָענִ ִ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

כזֵב :קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
הלוים :אֲ נִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְבחָ ְפזִ י ּ ָכל הָ ָא ָדם ּ ֹ
לו ִהי ָעלָי :קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
הלויםָ :מה ָא ִׁשיב ַליְ הֹוָ ה ּ ָכל ּ ַתגְ מ ּו ֹ
שא.
עות ֶא ּׂ ָ
הלויםּ :כ ֹוס יְ ׁש ּו ֹ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

שם יְ הֹוָ ה ֶא ְק ָרא:
הלויםּ :ו ְב ׁ ֵ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

שלֵם.
הלוים :נְ ָד ַרי ַליְ הֹוָ ה אֲ ׁ ַ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלוים :נֶגְ ָ ּדה ָּנא לְ כָ ל ַע ּמ ֹו:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

ידיו:
הלוים :יָ ָקר ְּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה הַ ּ ָמ ְו ָתה ַלח ֲִס ָ

קהל:

הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםָ :א ָּנה יְ הֹוָ ה ּ ִכי אֲ נִ י ַע ְב ֶ ּד ָך.
מוסֵ ָרי:
הלוים :אֲ נִ י ַע ְב ְ ּד ָך ּ ֶבן אֲ ָמ ֶת ָך ּ ִפ ּ ַת ְח ּ ָת לְ ֹ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלוים :לְ ָך ֶאזְ ּ ַבח זֶבַ ח ּת ֹו ָדה.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
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שם יְ הֹוָ ה ֶא ְק ָרא:
הלויםּ :ו ְב ׁ ֵ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

ש ּלֵם.
הלוים :נְ ָד ַרי ַליְ הֹוָ ה אֲ ׁ ַ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלוים :נ ְֶּג ָ ּדה ָּנא לְ כָ ל ַע ּמ ֹו:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

רות ּ ֵבית יְ הֹוָ ה.
הלויםְּ :בחַ ְצ ֹ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

שלָיִ ם הַ לְ ל ּויָ ּה:
תוכֵ ִכי יְ ר ּו ׁ ָ
הלויםְּ :ב ֹ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלוים :הַ לְ ל ּו ֶאת יְ הֹוָ ה ּ ָכל גּ ֹויִ ם.
קהל:

הַ לְ ל ּו ֶאת יְ הֹוָ ה ּ ָכל גּ ֹויִ ם.

ש ְּבח ּוה ּו ּ ָכל הָ אֻ ּ ִמים:
הלויםַ ׁ :

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםִ ּ :כי גָ בַ ר ָעלֵינ ּו חַ ְס ּד ֹו.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

עולָ ם הַ לְ ל ּויָ ּה:
הלוים :וֶ אֱ מֶ ת יְ הֹוָ ה לְ ֹ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

עולָ ם חַ ְס ּד ֹו:
טוב ּ ִכי לְ ֹ
הוד ּו ַליְ הֹוָ ה ּ ִכי ֹ
הלויםֹ :
קהל:

עולָ ם חַ ְס ּד ֹו:
טוב ּ ִכי לְ ֹ
הוד ּו ַליְ הֹוָ ה ּ ִכי ֹ
ֹ

עולָ ם חַ ְס ּד ֹו:
ֹאמר נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל ּ ִכי לְ ֹ
הלוים :י ַ
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
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עולָם חַ ְס ּד ֹו:
ֹאמר ּו נָ א ּ ֵבית ַא ֲהרֹן ּ ִכי לְ ֹ
הלוים :י ְ
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
עולָם חַ ְס ּד ֹו:
ֹאמר ּו נָ א יִ ְר ֵאי יְ הֹוָ ה ּ ִכי לְ ֹ
הלוים :י ְ
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
אתי יָ ּה.
הלויםִ :מן הַ ּ ֵמצַ ר ָק ָר ִ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

הלויםָ :ענָ נִ י ּ ַב ּ ֶמ ְרחַ ב יָ ּה:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

שה לִ י ָא ָדם :קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
ירא ַמה יַ ֲע ׂ ֶ
הלוים :יְ הֹוָ ה לִ י ל ֹא ִא ָ
עוזְ ָרי וַ אֲ נִ י ֶא ְר ֶאה ְב ׂשנְ ָאי:
הלוים :יְ הֹוָ ה לִ י ְּב ֹ
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
ֲסות ּ ַביְ הֹוָ ה ִמ ְּבטֹחַ ּ ָב ָא ָדם :קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
טוב ַלח ֹ
הלויםֹ :
יבים:
ֲסות ּ ַביְ הֹוָ ה ִמ ְּבטֹחַ ִּבנְ ִד ִ
טוב ַלח ֹ
הלויםֹ :
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
שם יְ הֹוָ ה ּ ִכי אֲ ִמילַם:
הלויםָ ּ :כל גּ ֹויִ ם ְסבָ ב ּונִ י ְּב ׁ ֵ
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
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נח

שם יְ הֹוָ ה ּ ִכי אֲ ִמילַם:
הלוים :סַ ּב ּונִ י גַ ם ְסבָ ב ּונִ י ְּב ׁ ֵ
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
שם
קו ִצים ְּב ׁ ֵ
בו ִרים ּד ֲֹעכ ּו ּ ְכ ֵא ׁש ֹ
הלוים :סַ ּב ּונִ י ִכ ְד ֹ
יְ הֹוָ ה ּ ִכי אֲ ִמילַם:

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

יתנִ י לִ נְ ּפֹל וַ יְ הֹוָ ה ֲעז ָָרנִ י :קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
הלויםּ ָ :דחֹה ְד ִח ַ
הלויםָ :ע ִּזי ְוזִ ְמ ָרת יָ ּה.

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

יש ּו ָעה:
הלוים :וַ יְ ִהי לִ י לִ ׁ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

יקים .קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
יש ּו ָעה ְּב ָא ֳהלֵי צַ ִ ּד ִ
קול ִר ָּנה ִו ׁ
הלויםֹ :
ֹשה חָ יִ ל:
הלוים :יְ ִמין יְ הֹוָ ה ע ָׂ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

רומֵ ָמה.
הלוים :יְ ִמין יְ הֹוָ ה ֹ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

ֹשה חָ יִ ל:
הלוים :יְ ִמין יְ הֹוָ ה ע ָׂ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

שי יָ ּה:
הלוים :ל ֹא ָאמ ּות ּ ִכי ֶא ְחיֶ ה וַ אֲ סַ ּ ֵפר מַ ֲע ׂ ֵ
קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
ַמוֶ ת ל ֹא נְ ָתנָ נִ י :קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
הלוים :יַ ּס ֹור יִ ְּס ַר ִּני יָ ּה ְול ּ ָ
ש ֲע ֵרי צֶ ֶדק.
הלויםִ ּ :פ ְתח ּו לִ י ׁ ַ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

או ֶדה יָ ּה:
הלויםָ :אבֹא בָ ם ֹ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:
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ש ַער ַליְ הֹוָ ה.
הלוים :זֶה הַ ּ ׁ ַ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

בו:
יקים יָ בֹא ּו ֹ
הלוים :צַ ִ ּד ִ

קהל :הַ לְ ל ּויָ ּה:

יש ּו ָעה:
יתנִ י וַ ְּת ִהי לִ י לִ ׁ
או ְד ָך ּ ִכי ֲענִ ָ
הלויםֹ :
יש ּו ָעה:
יתנִ י וַ ְּת ִהי לִ י לִ ׁ
או ְד ָך ּ ִכי ֲענִ ָ
קהלֹ :
ֹאש ּ ִפ ָּנה:
הלויםֶ :אבֶ ן ָמאֲ ס ּו הַ ּב ֹונִ ים הָ יְ ָתה לְ ר ׁ
קהל:

ֹאש ּ ִפ ָּנה:
ֶאבֶ ן ָמאֲ ס ּו הַ ּב ֹונִ ים הָ יְ ָתה לְ ר ׁ

הלוים :מֵ ֵאת יְ הֹוָ ה הָ יְ ָתה זֹאת ִהיא נִ ְפלָאת ְּב ֵעינֵינ ּו:
קהל:

מֵ ֵאת יְ הֹוָ ה הָ יְ ָתה זֹאת ִהיא נִ ְפלָאת ְּב ֵעינֵינ ּו:

בו:
ש ְמחָ ה ֹ
שה יְ הֹוָ ה נָ גִ ילָה ְונִ ְׂ
הלוים :זֶה הַ י ֹּום ָע ָׂ
קהל:

בו:
שה יְ הֹוָ ה נָ גִ ילָה ְונִ ְׂש ְמחָ ה ֹ
זֶה הַ י ֹּום ָע ָׂ

יעה ָּנא.
הלויםָ :א ָּנא יְ הֹוָ ה ֹ
הו ִׁש ָ
קהל:

יעה ָּנא.
ָא ָּנא יְ הֹוָ ה ֹ
הו ִׁש ָ

הלויםָ :א ָּנא יְ הֹוָ ה הַ ְצלִ יחָ ה נָ א:
קהל:

ָא ָּנא יְ הֹוָ ה הַ ְצלִ יחָ ה נָ א:
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ס

הלויםָ ּ :בר ּו ְך הַ ּ ָבא.
ועונים הקהל:

שם יְ הֹוָ ה.
ְּב ׁ ֵ

הלויםָ ּ :בר ּו ְך הַ ּ ָבא.
ועונים הקהל:

שם יְ הֹוָ ה.
ְּב ׁ ֵ

הלויםֵ ּ :ב ַר ְכנ ּוכֶ ם ִמ ּ ֵבית יְ הֹוָ ה:
קהל:

ּ ֵב ַר ְכנ ּוכֶ ם ִמ ּ ֵבית יְ הֹוָ ה:

הלויםֵ :אל יְ הֹוָ ה וַ ָ ּי ֶאר לָנ ּו.
קהל:

ֵאל יְ הֹוָ ה וַ ָ ּי ֶאר לָ נ ּו.

בו ִתים ַעד ַק ְר ֹנות הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ :
הלויםִ :א ְסר ּו חַ ג ּ ַב ֲע ֹ
קהל:

בו ִתים ַעד ַק ְר ֹנות הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ :
ִא ְסר ּו חַ ג ּ ַב ֲע ֹ

או ֶד ּךָ.
הלויםֵ :אלִ י ַא ּ ָתה ְו ֹ
קהל:

או ֶד ּ ָך.
ֵאלִ י ַא ּ ָתה ְו ֹ

רו ְממֶ ּךָ:
הלוים :אֱ ל ֹהַ י אֲ ֹ
קהל:

רו ְממֶ ּךָ:
אֱ ל ֹהַ י אֲ ֹ

עולָ ם חַ ְס ּד ֹו:
טוב ּ ִכי לְ ֹ
הוד ּו ַליְ הֹוָ ה ּ ִכי ֹ
הלויםֹ :
קהל:

עולָ ם חַ ְס ּד ֹו:
טוב ּ ִכי לְ ֹ
הוד ּו ַליְ הֹוָ ה ּ ִכי ֹ
ֹ
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יד ָ
ש ָ
יך
יך וַ ח ֲִס ֶ
יְ הַ לְ ל ּו ָך יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ַעל ּ ָכל מַ ֲע ׂ ֶ
צונ ֶָך ְוכָ ל ַע ּ ְמ ָך ּ ֵבית
שי ְר ֹ
עו ׂ ֵ
יקים ֹ
צַ ִ ּד ִ
יש ְּבח ּו ִויפָ אֲ ר ּו
יִ ְׂש ָר ֵאל ּ ֻכלָם ְּב ִר ָּנה ֹיוד ּו ִויבָ ְרכ ּו ִו ׁ ַ
יש ּו ְויַ ְמלִ יכ ּו ֶאת
ירו ְממ ּו ְויַ ֲע ִריצ ּו ְויַ ְק ִ ּד ׁ
יש ֹו ְרר ּו ִו ֹ
ִו ׁ
דות ּולְ ִׁש ְמ ָך
הו ֹ
טוב לְ ֹ
ִׁש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָת ִמידִ ּ .כי לְ ָך ֹ
עולָ ם ַא ּ ָתה ֵאלָ ּ :בר ּו ְך
עולָ ם ְו ַעד ֹ
ָּנ ֶאה לְ ז ּ ֵַמר ּ ִכי מֵ ֹ
עולָם ְו ַעד
ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל ִמן הָ ֹ
חות:
עולָ ם מֶ ל ְֶך ְמהֻ ּ ָלל ּ ַב ִּת ְׁש ּ ָב ֹ
הָ ֹ
השומעים עונים:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ
אם גמרו לקרוא את ההלל ועדיין לא סיימו להקריב את הפסח ,קוראים פעם
שניה ,ואם גמרו ועדיין לא סיימו להקריב ,קוראים פעם שלישית.

תולים את הקרבן פסח בווים הקבועים שם ,ואם אין וו פנוי ,מניח
על כתפו ועל כתף חבירו מקל דק ותולהו.
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
ּ
שם ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
מו ְויִ ְתעַ ּלֶה.
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
עור הַ ָק ְר ּ ָבן ּ ֶפסַ ח לַ ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
לְ הַ ְפ ִׁשיט ֶאת ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמעֲ ׂ ֵ
ּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַ
ִו ִ

סב
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יט ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל
שנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָתיו
שר ִק ְ ּד ׁ ָ
עולָ ם אֲ ׁ ֶ
עולָם ְו ַעד הָ ֹ
ִמן הָ ֹ
עור הַ ָק ְר ּ ָבן:
ְו ִצ ָ ּונ ּו לְ הַ ְפ ִׁשיט ֶאת ֹ
השומעים עונים:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ
מפשיט את כל עורו )ובשבת מפשיט מרגליו התחתונות עד החזה,

ואת השאר מפשיט בחתיכות קטנות ,שאינו דרך הפשטה(.
וקורעים בטנו ומוציאים את האימורים :החלב שעל הכרס ויותרת
הכבד ושתי הכליות וחלב שעליהם )ואם קרבן הפסח הוא כבש ,גם
את האליה( ונותנם בכלי שרת.
מוציא את הקרביים וממחה אותם עד שמסיר מהן הפרש )כדי

שיהיו נקיים כשצולהו עמם(.
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
מו
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
לוחַ ֶאת ֵאימו ֵּרי הַ ָק ְר ּ ָבן ּ ֶפסַ ח לַ ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
לִ ְמ ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵ הוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ

–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– X â W
יט .לישראל מותר להפשיט את עור הקרבנות .ולכן מברך בנוסח 'אשר קדשנו
במצותיו' ,ולא 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן'.
נראה שיש ברכה כללית על הפשט העור של הקרבנות ,ולא ברכה פרטית על כל קרבן
וקרבן .ולכן כתבנו רק 'להפשיט את עור הקרבן' ולא 'את עור הפסח'.
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ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל
שנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָתיו
שר ִק ְ ּד ׁ ָ
עולָ ם אֲ ׁ ֶ
עולָם ְו ַעד הָ ֹ
ִמן הָ ֹ
לוחַ :
ְו ִצ ָ ּונ ּו לִ ְמ ֹ
השומעים עונים:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ
ומולח את האימורים.
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
מו
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
לְ הַ ְק ִטיר ֶאת ֵאימו ֵּרי ָק ְר ּ ָבן הַ ּ ֶפסַ ח לַ ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵ הוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ

ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל
תו
ש ֹ
שנ ּו ִּב ְק ֻד ּ ׁ ָ
שר ִק ְ ּד ׁ ָ
עולָ ם אֲ ׁ ֶ
עולָם ְו ַעד הָ ֹ
ִמן הָ ֹ
של ַא ֲהרֹן ְו ִצ ָ ּונ ּו לְ הַ ְק ִטיר:
ֶׁ
השומעים עונים:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ
ומקטיר הכהן את האימורים של קרבן הפסח על המערכה .חלבי כל
קרבן וקרבן לבדו.
בחול מקטיר ביום ולא בלילה שהוא יום טוב ,אבל אם חל ערב
פסח בשבת מקטירים והולכים כל הלילה.

סד

ועשה פסח לה'

שחיטתו וזריקת דמו ומיחוי קרביו והקטר חלביו דוחים את
השבת ,ושאר עניניו אין דוחים את השבת.
גמרה כת אחת להקריב ,פותחין העזרה יצאה כת ראשונה .נכנסה
כת שניה ,נעלו דלתות העזרה .גמרה ,יצאה שניה ,נכנסה שלישית.
כמעשה הראשונה ,כך מעשה השניה והשלישית.
אחר שיצאו כולם רוחצים העזרה מלכלוכי הדם ואפילו בשבת .אמת
המים עוברת בעזרה ,וכשרוצים להדיח הרצפה סותמין מקום יציאת
המים והיא מתמלאה על כל גדותיה עד שהמים עולים וצפים
ומקבצים אליהם כל דם ולכלוך שבעזרה ,אחר כך פותחין הסתימה
ויוצאים המים עם הלכלוך ,נמצאת הרצפה מנוקה ,זהו כבוד הבית.
יצאו כל אחד עם הקרבן פסח שלו )ועם העור של הפסח(.
בשבת אין מוליכים את הפסח לביתם ,אלא כת הראשונה יוצאים
בפסחיהם ויושבים בהר הבית ,השניה יוצאים עם פסחיהם ויושבים
בחיל ,השלישית במקומה עומדת .חשכה ,יצאו וצלו את פסחיהםכ.
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
יהי
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁשמ ֹו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
לות ֶאת הַ ָק ְר ּ ָבן ּ ֶפסַ ח ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
לִ ְצ ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
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כ .מכיוון שצולים את הקרבן פסח בירושלים ולא בבית המקדש ,כתבנו את הברכה
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

שר
עולָ ם אֲ ׁ ֶ
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
לות הַ ּ ֶפסַ ח:
שנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָתיו ְו ִצ ָ ּונ ּו לִ ְצ ֹ
ִק ְ ּד ׁ ָ
השומעים עונים:

ָאמֵ ן:
וצולים את הקרבן פסח .כיצד צולים אותו ,מביאין שפוד של רמון
תוחבו מתוך פיו עד בית נקובתו ,ותולהו לתוך התנור והאש למטה,
ותולה כרעיו ובני מעיו חוצה לו.

כשמקריבין את הפסח בראשון מקריבין עמו ביום י"ד זבח שלמים
מן הבקר או מן הצאן גדולים או קטנים זכרים או נקבות ,והיא
נקראת חגיגת ארבעה עשר ,על זה נאמר בתורה וזבחת פסח לה'
אלהיך צאן ובקר ,ולא קבעה הכתוב חובה אלא רשות בלבד ,מכל
מקום היא כחובה מדברי סופרים ,כדי שיהא הפסח נאכל על
השובע .אימתי מביאין עמו חגיגה ,בזמן שהוא בא בחול בטהרה
ובמועט ,ונאכלת לשני ימים ולילה אחד ,ודינה ככל תורת זבחי
שלמים ,טעונה סמיכה ונסכים ומתן דמים שתים שהן ארבע ושפיכת
שירים ליסוד.

קדש

סז

ַק ֵד ׁש
מוזגים לו כוס ראשון ומקדש על הייןכא:
שא ְּב ִר ְ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּה:
יך הוּא ו ְׁ
ַא ְת ִקינ ּו ְסעו ָּד ָתא ְ ּדמַ לְ ּ ָכא ִע ּ ָל ָאהּ ָ ,דא ִהיא ְסעו ָּד ָתא ְדקֻ ְד ׁ ָ
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּדכב קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מ ּוכָ ן ו ְּמזו ָּמן לְ ַקדֵּ ׁש
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי
מור ז ְָכ ֵרה ּו עַ ל הַ ַ ּייִ ן( ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
ש ֹ
ָכור ְו ׁ ָ
עַ ל הַ ַ ּייִ ן )בשבתְּ :כ ִד ְכ ִתיב ז ֹ
שה
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמעֲ ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמעֲ ׂ ֵ
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵהוּ:
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לְ ַק ֵיים
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
מו
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
סות ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
אש ֹון מֵ ַא ְר ּ ַבע ּכ ֹו ֹ
ִמ ְצוַ ת ּכ ֹוס ִר ׁ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵ הוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ

)

כשחל בשבת מתחילים כאן:

בלחש :וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר
יעי
ֹיום הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי .וַ יְ כֻ לּ ּו הַ ׁ ָ
ש ַמיִ ם ְוהָ ָא ֶרץ ְוכָ ל ְצבָ ָאם :וַ יְ כַ ל אֱ לֹ ִהים ּ ַב ֹיום הַ ּ ְׁש ִב ִ
שה:
שר ָע ָׂ
אכ ּת ֹו אֲ ׁ ֶ
יעי ִמ ּ ָכל ְמלַ ְ
שר ָע ָׂ
אכ ּת ֹו אֲ ׁ ֶ
ְמלַ ְ
שה וַ ִּי ְׁש ּבֹת ּ ַב ֹיום הַ ּ ְׁש ִב ִ
ְ
אכ ּת ֹו
שבַ ת ִמ ּ ָכל ְמלַ ְ
בו ׁ ָ
אותו ִּכי ֹ
יעי וַ יְ ַק ֵ ּד ׁש ֹ
וַ יְ בָ ֶרך אֱ לֹ ִהים ֶאת ֹיום הַ ּ ְׁש ִב ִ
לַע ׂש ֹות(:
אֲ ׁ ֶ
שר ּ ָב ָרא אֱ לֹ ִהים ֲ
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כא .הערה כללית .במקומות בהגדה לזמן בית המקדש שלא צויין המקור ,המקור הוא
ברמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח'.
כב .כתב ביסוד ושורש העבודה וז"ל :יזהר לומר לפני כל דבר ודבר של הסדר לשם
יחוד וכו' ופסוק ויהי נועם .והעיקר שיכוין שבכל דבר הוא עושה נחת רוח ליוצרנו
ובוראנו יתברך שמו ,ויעשה כל דבר בשמחה עצומה ורחמנא לבא בעי.

ועשה פסח לה'

סח

כשחל בחול מתחילים כאן:

סַ ְב ִרי ָמ ָרנָ ן ְו ַר ּ ָבנָ ן ְו ַר ּב ֹו ַתי:

עולָם
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
ּב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי הַ ָּגפֶ ן:
שר ּ ָבחַ ר
עולָ ם ,אֲ ׁ ֶ
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
שנ ּו
ָש ֹון ְו ִק ְ ּד ׁ ָ
רו ְמ ָמנ ּו ִמ ּ ָכל ל ׁ
ּ ָבנ ּו ִמ ּ ָכל ָעם ְו ֹ
אהֲבָ ה )
ְּב ִמ ְצ ֹו ָתיו .וַ ִּת ּ ֶתן לָ נ ּו יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ְּב ַ
מו ֲע ִדים לְ ִׂש ְמחָ ה ,חַ ִּגים ּוזְ ַמ ִּנים
ׁ ַש ּ ָבת ֹות לִ ְמנוּחָ ה ּו( ֹ
לְ ָׂ
צות
ש ׂש ֹוןֶ ,את ֹיום ) הַ ׁ ַש ּ ָבת הַ זֶה ְו ֶאת ֹיום( חַ ג הַ ַמ ֹ
ְּב ַאהֲבָ ה( ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ,זֵכֶ ר
תנ ּו )
הַ זֶה ,זְ ַמן חֵ ר ּו ֵ
או ָתנ ּו ִק ַ ּד ְׁש ּ ָת
יאת ִמ ְצ ָריִ םִ ּ .כי בָ נ ּו בָ חַ ְר ּ ָת ְו ֹ
יצ ַ
לִ ִ
ָ
ְּב ַאהֲבָ ה
ע ֵדי ָק ְדשֶ ך )
ְו ׁ ַש ּ ָבת( ּו ֹ
מים) ,
ִמ ּ ָכל הָ ַע ּ ִ
מו ֲ
ש ׂש ֹון ִהנְ חַ לְ ּ ָתנ ּוָ ּ .בר ּו ְך ַא ּ ָתה
ו ְּב ָר ֹצון( ְּב ִׂש ְמחָ ה ּו ְב ָׂ
יְ הֹוָ הְ ,מ ַק ֵ ּד ׁש ) הַ ׁ ַש ּ ָבת ְו( יִ ְׂש ָר ֵאל ְוהַ ְּז ַמ ִּנים:
בשבת:

בשבת:

בשבת:

בשבת:

בשבת:

בשבת:

)

במוצאי שבת מוסיפים )וסימנך יקנה"ז(:

או ֵרי הָ ֵא ׁש:
עולָ םּ ,ב ֹו ֵרא ְמ ֹ
ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
אור
עולָ ם הַ ַמ ְב ִדיל ּ ֵבין ק ֶֹד ׁש לְ חֹלֵ ּ ,בין ֹ
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
שה.
שת יְ מֵ י הַ ּ ַמ ֲע ׂ ֶ
ש ֶׁ
יעי לְ ׁ ֵ
לְ ׁ ֶ
חש ְךֵ ּ ,בין יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ַע ּ ִמיםֵ ּ ,בין ֹיום הַ ּ ְׁש ִב ִ
שת יְ מֵ י
ש ֶׁ
יעי ִמ ּ ׁ ֵ
שת ֹיום ֹ
ש ּ ָבת לִ ְק ֻד ּ ׁ ַ
שת ׁ ַ
ּ ֵבין ְק ֻד ּ ׁ ַ
טוב ִה ְב ַ ּדלְ ּ ָתְ ,ו ֶאת ֹיום הַ ּ ְׁש ִב ִ
ְ
ָ
ָ
ש ֶתךָ ּ .ברוּך ַא ּ ָתה
שה ִק ַ ּד ְׁש ּ ָתִ .ה ְב ַ ּדלְ ּ ָת ְו ִק ַ ּד ְׁש ּ ָת ֶאת ַע ּ ְמך יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְק ֻד ּ ׁ ָ
הַ ּ ַמ ֲע ׂ ֶ
יְ הֹוָ ה הַ ּ ַמ ְב ִדיל ּ ֵבין ק ֶֹד ׁש לְ ק ֶֹד ׁש(:

ורחץ

סט

עולָ ם,
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
יענ ּו ַל ְּזמַ ן הַ זֶה:
ֶׁ
שהֶ חֱיָ נ ּו ְו ִק ְּי ָמנ ּו ְו ִה ִּג ָ
ושותים כוס ראשון בהסיבה לצד שמאל:

ּו ְר ַחץ
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לִ ְרחֹץ
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
ש ִּת ְ ּקנ ּו לָ נ ּו חֲכָ מֵ ינ ּו זִ ְכר ֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ
מו ׁ ֶ
אש ֹון ְּכ ֹ
ֶאת הַ ָ ּי ָדיִ ם לִ ְפ ֵני ִט ּבוּל ִר ׁ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
ָּג ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵ הוּ:
עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ

נוטלים את הידים כמו בנטילת ידים לסעודה ,ואין מברכים על
נטילת ידים:

ַּכ ְר ּ ַפס
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לְ ַט ּ ֵבל
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה לַ ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
ש ִּת ְ ּקנ ּו לָ נ ּו חֲכָ מֵ ינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
ְולֶאֱ כֹל ּ ַכ ְר ּ ַפס ְּכ ֹ
שה
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵהוּ:

ע
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טובלים כרפס פחות מכזית במי מלח ,ומברכים בורא פרי האדמה,
ויש לכוון לפטור את המרור:

עולָ ם,
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
ּב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי הָ אֲ ָד ָמה:
ואוכלים פחות מכזית:

יַ ַחץ
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לִ ְפרֹס
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
יהי נֹעַ ם
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
ֶאת הַ ּ ַמ ָּצה לִ ְׁשנַ יִ ם לַ ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ ֵנהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ

גדול המסובים פורס את המצה האמצעית לשניים ,את החלק
הגדול מצניע לאפיקומן ,ואת החלק הקטן משאיר בין שני המצות
השלמות:

גדול המסובים פורס את המצה האמצעית לשניים ,כדי שתהיה
המצה פרוסה משום לחם עוניכג:

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

ַמ ִ ּגיד
אומרים את ההגדה:
מגלה את המצות ומגביה הקערה ואומר:

הָ א ל ְַח ָמא ַענְ יָ א ִדי אֲ כָ ל ּו ַא ְבהָ ָתנָ א ְּב ַא ְר ָעא
יֵיתי ְויֵ יכֹלָ ּ ,כל ִד ְצ ִר ְ
יך
ֵ
ְד ִמ ְצ ָריִ םָ ּ .כל ִד ְכ ִפין
שנָ ה הַ ּ ָב ָאה
ש ּ ָתא הָ כָ א ,לְ ׁ ָ
יתי ְויִ ְפסַ חכד .הָ ׁ ַ
יֵ ֵ
שנָ ה הַ ּ ָב ָאה
ש ּ ָתא ַע ְב ֵ ּדי ,לְ ׁ ָ
ְּב ַא ְר ָעא ְדיִ ְׂש ָר ֵאל .הָ ׁ ַ
חו ִרין:
ְּבנֵי ֹ
מוזגים כוס שני ,וכאן הבן שואל:

ֵילות:
ַמה ִ ּנ ּ ְׁש ּ ַתנָ ה הַ ּלַיְ לָה הַ זֶּה ִמ ּ ָכל הַ ּל ֹ
או ְכלִ ין חָ מֵ ץ ּו ַמ ָּצה ,הַ ּלַיְ לָה
ֵילות ָאנ ּו ֹ
ש ְּבכָ ל הַ ּל ֹ
ֶׁ
לו מַ ָּצה:
הַ זֶּה ּ ֻכ ֹ
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כד .נראה פשוט להשמיט את ההמשך בזמן הגאולה.
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קות ,הַ ּלַיְ לָה
או ְכלִ ין ְׁש ָאר יְ ָר ֹ
ֵילות ָאנ ּו ֹ
ש ְּבכָ ל הַ ּל ֹ
ֶׁ
רור:
הַ זֶּה ָמ ֹ
של ּוק
שר צָ לִ י ׁ ָ
או ְכלִ ין ּ ָב ׁ ָ
ֵילותָ ,אנ ּו ֹ
ש ְּבכָ ל הַ ּל ֹ
ֶׁ
לו צָ לִ י:
של ,הַ ּלַיְ לָה הַ זֶּה ּ ֻכ ֹ
ּו ְמב ּו ׁ ָ
ֵילות ֵאין ָאנ ּו ַמ ְט ִּבילִ ין אֲ ִפיל ּו ּ ַפ ַעם
ש ְּבכָ ל הַ ּל ֹ
ֶׁ
ֶאחָ ת ,הַ ּלַיְ לָה הַ זֶּה ְׁש ּ ֵתי ְפ ָע ִמים:
או ְכלִ ין ּ ֵבין ֹיו ְׁש ִבין ּובֵ ין
ֵילות ָאנ ּו ֹ
ש ְּבכָ ל הַ ּל ֹ
ֶׁ
ְמסֻ ִּבין ,הַ ּלַיְ לָה הַ זֶּה ּ ֻכלָ נ ּו ְמסֻ ִּבין:
יש אומרים את מאמר הזוה"ק:

יאת ִמ ְצ ַריִ םּ ְ ,ד ִאיה ּו ִח ּי ּובָ א
יצ ַ
ּ ִפקּ ּו ָדא ּ ָב ַתר ָ ּדא ,לְ סַ ּ ֵפר ִּב ְׁשבָ חָ א ִ ּד ִ
ַעל ּ ַבר נָ ׁש ,לְ ִא ְׁש ּ ָת ֵעי ְּבהַ אי ְׁשבָ חָ א לְ ָעלְ ִמין .הָ ִכי
יאת ִמ ְצ ַריִ םּ ,ו ְבהַ ה ּוא ִס ּפ ּור
יצ ַ
ימנָ אָ ּ ,כל ּ ַבר נָ ׁש ְ ּד ִא ְׁש ּ ָת ֵעי ִּב ִ
או ִק ְ
ֹ
חַ ֵ ּדי ְּבחֶ ְדוָ ה ,ז ּ ִַמין ִאיה ּו לְ מֶ ְח ֵדי ִּב ְׁש ִכינְ ּ ָתא לְ ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי ְ ּדה ּוא
שא ְּב ִר ְ
יך
יהְ ,וק ּו ְד ׁ ָ
חֵ ד ּו ִמ ּכ ּ ָֹלאּ ְ ,דהַ אי ִאיה ּו ּ ַבר נָ ׁש ְ ּדחַ ֵ ּדי ְּב ָמ ֵר ּ
ְ
שא ְּב ִריך ה ּוא
יש ק ּו ְד ׁ ָ
ש ֲע ָתאָ ּ ,כנִ ׁ
יה ׁ ַ
ה ּוא חַ ֵ ּדי ְּבהַ ה ּוא ִס ּפ ּורֵ ּ .ב ּ
לון ,זִ יל ּו ּו ְׁש ָמע ּו ִס ּפ ּו ָרא ִ ּד ְׁשבָ חָ א
ֵיהְ ,ו ָא ַמר ֹ
לְ כָ ל ּ ָפ ַמלְ יָ יא ִ ּדיל ּ
ִ ּדילִ יּ ְ ,ד ָקא ִמ ְׁש ּ ָתע ּו ּ ָבנַ יְ ,וחַ ָ ּדאן ְּבפ ּו ְר ָקנִ יְּ .כ ֵדין ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ְת ּ ַכ ְ ּנ ִׁשין,
ְו ַא ְתיָ ין ּו ִמ ְתחַ ְּב ִרין ּ ַבה ֲַדיְ יה ּו ְ ּדיִ ְ ׂש ָר ֵאלּ ,ו ְׁש ָמע ּו ִס ּפ ּו ָרא ִ ּד ְׁשבָ חָ א,
ֵיה
יהוןְּ ,כ ֵדין ַא ְתיָ ין ְו ֹ
ְ ּד ָקא חַ ָ ּדאן ְּבחֶ ְדוָ א ְ ּדפ ּו ְר ָקנָ א ְד ָמ ֵר ֹ
או ָדן ל ּ

מגיד

עג

שא ְּב ִר ְ
ֵיה ַעל
יך ה ּואַ ,על ּ ָכל ִאינּ ּון נִ ִּסין ּוגְ ב ּו ָרן ְו ֹ
לְ ק ּו ְד ׁ ָ
או ָדאן ל ּ
ֵיה ְּב ַא ְר ָעאּ ְ ,דחַ ָ ּדאן ְּבחֶ ְדוָ ה ְ ּדפ ּו ְר ָקנָ א
ַע ּ ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ישא ְ ּד ִאית ל ּ
ילאְ ,ויִ ְ ׂש ָראֵ ל
ֵיה חֵ ילָ א ּוגְ ב ּו ְר ּ ָתא לְ ֵע ּ ָ
אר ֹ
ְ ּד ָמ ֵ
יהוןְּ .כ ֵדין ִא ּת ֹוסָ ף ל ּ
יהוןְּ ,כ ַמלְ ּ ָכאּ ְ ,ד ִא ּת ֹוסָ ף חֵ ילָא
אר ֹ
ְּבהַ ה ּוא ִס ּפ ּו ָרא יַ הֲבֵ י חֵ ילָ א לְ ָמ ֵ
ֵיהְ ,וכֻ ְּלה ּו ַ ּדחֲלִ ין
יהְ ,ו ֹ
ּוגְ ב ּו ְר ּ ָתאַ ּ ,כד ְמ ׁ ַ
או ָדן ל ּ
ש ְּב ִחין ְ ּגב ּו ְר ּ ֵת ּ
ש ְּבחָ א
יה ַעל ּ ֻכ ְּלה ּוּ .ו ְבגִ ין ּ ָכ ְךִ ,אית לְ ׁ ַ
יהְ ,ו ִא ְס ּ ַת ּ ָלק יְ ָק ֵר ּ
ִמ ָקמֵ ּ
ּולְ ִא ְׁש ּ ָת ֵעי ְּב ִס ּפ ּור ָ ּדא ְּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר:
כה
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לְ ַק ֵיים
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ְּביִ חוּד ּ ַב ּלַיְ לָ ה הַ זֶּהְ ,ו ִהנְ נִ י מוּכָ ן
יצ ַ
מו לְ סַ ּ ֵפר ִּב ִ
ש ִצוַ נִ י ּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
שה ׁ ֶ
ִמ ְצוַ ת עַ ׂ ֵ
ְ
רו
מו ְויִ ְתעַ ּלֶה זִ ְכ ֹ
שה הַ ּב ֹו ֵרא יִ ְת ּ ָב ַרך ְׁש ֹ
שעָ ָׂ
אות ׁ ֶ
ּרות ְוהַ ִ ּנ ְפלָ ֹ
יסים ְוהַ ְ ּגבו ֹ
לְ סַ ּ ֵפר לְ בָ נַ יי ְולִ ְבנֵי בֵ ִתי הַ נִ ִ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי ּ ָברו ְּך
יפוּר נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ְוכַ וָ נָ ִתי לָ ֵתת ּ ָבזֶּה הַ ִס ּ
לָ עַ ד ִע ּ ָמנ ּו ְּבעֵ ת יְ ִצ ַ
שה יָ ֵדינ ּו
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
מוִ .ו ִ
הוּא וּבָ רו ְּך ְׁש ֹ
ּכ ֹונְ נֵהוּ:

יאנ ּו יְ הֹוָ ה
ֲעבָ ִדים הָ יִ ינ ּו לְ פַ ְרעֹה ְּב ִמ ְצ ָריִ ם ,וַ י ֹּו ִצ ֵ
רו ַע נְ ט ּויָ ה.
שם ְּביָ ד ֲחז ָָקה ּו ִבזְ ֹ
אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ִמ ּ ׁ ָ
בו ֵתינ ּו
דו ׁש ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ֶאת אֲ ֹ
הו ִציא הַ ָ ּק ֹ
ְו ִאלּ ּו ל ֹא ֹ
ש ְע ּ ָב ִדים
ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם ,ה ֲֵרי ָאנ ּו ּובָ נֵינ ּו ּו ְבנֵי בָ נֵינ ּו ְמ ׁ ֻ
הָ יִ ינ ּו לְ פַ ְרעֹה ְּב ִמ ְצ ָריִ ם .וַ אֲ ִפיל ּו ּ ֻכלָ נ ּו חֲכָ ִמים,
בונִ יםֻ ּ ,כלָ נ ּו זְ ֵקנִ יםֻ ּ ,כלָ נ ּו ֹיו ְד ִעים ֶאת
ּ ֻכלָ נ ּו נְ ֹ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם.
יצ ַ
הַ ּת ֹו ָרהִ ,מ ְצוָ ה ָעלֵינ ּו לְ סַ ּ ֵפר ִּב ִ
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יאת ִמ ְצ ַריִ ם ֲה ֵרי זֶה
יצ ַ
ְוכָ ל הַ ַמ ְר ּ ֶבה לְ סַ ּ ֵפר ִּב ִ
ש ּ ָבח:
ְמ ׁ ֻ
הושֻ ַע ְו ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָר
יעזֶר ְו ַר ִּבי יְ ֹ
שה ְּב ַר ִּבי אֱ לִ ֶ
ַמ ֲע ׂ ֶ
פון
ּ ֶבן ֲעז ְַריָ ה ְו ַר ְּבי ֲע ִקיבָ א ְו ַר ִּבי ַט ְר ֹ
יאת
יצ ַ
שֶ הָ י ּו ְמסֻ ִּבין ִּב ְבנֵי ְב ַרקְ ,והָ י ּו ְמסַ ּ ְפ ִרים ִּב ִ
ידיהֶ ם
ש ּ ָבא ּו ַתלְ ִמ ֵ
תו הַ ּלַיְ לָה ַעד ׁ ֶ
או ֹ
ִמ ְצ ַריִ ם ּ ָכל ֹ
יאת ְׁשמַ ע
יע זְ ַמן ְק ִר ַ
ְו ָא ְמר ּו לָהֶ םַ ,ר ּב ֹו ֵתינ ּו ִה ִּג ַ
שח ֲִרית:
של ׁ ַ
ֶׁ
ָא ַמר ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָר ּ ֶבן ֲעז ְַריָ ה ,ה ֲֵרי אֲ נִ י ְכבֶ ן
יאת
ש ּ ֵת ָאמֵ ר יְ ִצ ַ
יתי ׁ ֶ
שנָ הְ ,ול ֹא ז ִָכ ִ
ִׁש ְב ִעים ׁ ָ
ש ּנֶאֱ מַ ר,
שה ּ ֶבן ֹזו ָמאֶ ׁ ,
ש ְ ּד ָר ׁ ָ
ֵילות ַעד ׁ ֶ
ִמ ְצ ַרים ּ ַב ּל ֹ
כל
את ָך מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ּ ֹ
לְ ַמ ַען ִּתזְ ּכֹר ֶאת ֹיום צֵ ְ
כל יְ מֵ י חַ ּי ָ
יך ,יְ מֵ י חַ ֶ ּי ָ
יְ מֵ י חַ ֶ ּי ָ
ֶיך
יך הַ יָ ִמיםֹ ּ ,
או ְמ ִרים ,יְ מֵ י חַ ֶ ּי ָ
עולָם הַ זֶּה,
יך הָ ֹ
ֵילות .וַ חֲכָ ִמים ֹ
הַ ּל ֹ
כל יְ מֵ י חַ ֶ ּי ָ
ימות הַ ָמ ִׁשיחַ :
יך לְ הָ ִביא לִ ֹ
ֹּ
קוםָ ּ ,בר ּו ְך ה ּואָ ּ .בר ּו ְך
ּ ָבר ּו ְך הַ ּ ָמ ֹ
לְ ַע ּמ ֹו יִ ְׂש ָר ֵאלָ ּ ,בר ּו ְך ה ּוא.

ש ָּנ ַתן ּת ֹו ָרה
ֶׁ
ּ ְכנֶגֶ ד ַא ְר ּ ָב ָעה
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שע,
בָ נִ ים ִ ּד ְּב ָרה ּת ֹו ָרהֶ ,אחָ ד חָ כָ םְ ,ו ֶאחָ ד ָר ׁ ָ
אול:
ינו ֹיו ֵד ַע לִ ְׁש ֹ
ש ֵא ֹ
ְו ֶאחָ ד ּ ָתםְ ,ו ֶאחָ ד ׁ ֶ
דות ְוהַ חֻ ִ ּקים
אומֵ רָ ,מה הָ ֵע ֹ
ֹ
חָ כָ ם ַמה ה ּוא
שר ִצ ָ ּוה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶא ְתכֶ ם,
ְוהַ ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים אֲ ׁ ֶ
כות הַ ּ ֶפסַ חֵ ,אין ַמ ְפ ִט ִירין
לו ּ ְכ ִהלְ ֹ
ְו ַאף ַא ּ ָתה אֱ ָמר ֹ
יקו ָמן:
ַאחַ ר הַ ּ ֶפסַ ח אֲ ִפ ֹ
אומֵ רָ ,מה הָ ֲעב ָֹדה הַ זֹּאת לָכֶ ם,
שע ַמה ה ּוא ֹ
ָר ׁ ָ
מו ִמן
הו ִציא ֶאת ַע ְצ ֹ
ש ֹ
לוּ ,ולְ ִפי ׁ ֶ
לָכֶ ם ְול ֹא ֹ
הַ ּ ְכלָ ל ּ ָכפַ ר ְּב ִע ָ ּקרְ ,ו ַאף ַא ּ ָתה הַ ְקהֵ ה ֶאת ִש ָּניו
אתי
שה יְ הֹוָ ה לִ י ְּבצֵ ִ
לוַ ּ ,ב ֲעב ּור זֶה ָע ָׂ
וֶ אֱ ָמר ֹ
שם ,ל ֹא הָ יָ ה
לוִ ,אילּ ּו הָ יָ ה ׁ ָ
ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם ,לִ י ְול ֹא ֹ
נִ גְ ָאל:
אומֵ רַ ,מה זֹּאתְ ,ו ָא ַמ ְר ּ ָת ֵאלָ יו
ּ ָתם ַמה ה ּוא ֹ
יאנ ּו יְ הֹוָ ה ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ םִ ,מ ּ ֵבית
הו ִצ ָ
ְּבחֹזֶק יָ ד ֹ
ֲעבָ ִדים:
ש ּנֶאֱ ַמר,
לוֶ ׁ ,
אול ַא ְּת ּ ְפ ַתח ֹ
ינו ֹיו ֵד ַע לִ ְׁש ֹ
ש ֵא ֹ
ְו ׁ ֶ
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ְו ִה ַּג ְד ּ ָת לְ ִבנְ ָך ּ ַב ֹיום הַ ה ּוא לֵאמֹר ּ ַב ֲעב ּור
אתי ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם:
שה יְ הֹוָ ה לִ י ְּבצֵ ִ
זֶה ָע ָׂ
לו ַמר ּ ַב ֹיום הַ ה ּואִ ,אי
ֹאש חֹ ֶד ׁשַ ּ ,תלְ מ ּוד ֹ
כול מֵ ר ׁ
יָ ֹ
לו ַמר
עוד ֹיוםַ ּ ,תלְ מ ּוד ֹ
כול ִמ ְּב ֹ
ּ ַב ֹיום הַ ה ּוא יָ ֹ
ש ָעה
ּ ַב ֲעב ּור זֶהַ ּ ,ב ֲעב ּור זֶה ל ֹא ָאמַ ְר ִּתי ֶאלָ א ְּב ׁ ָ
רור מֻ ָּנ ִחים לְ פָ נ ָ
ֶיך:
יֵש כו ּ ֶפסַ ח ַמצָ ה ּו ָמ ֹ
ש ׁ
ֶׁ
בו ֵתינ ּו,
בו ָדה ז ָָרה הָ י ּו אֲ ֹ
ֲע ֹ
עו ְב ֵדי
ִמ ְּת ִח ּלָה ֹ
תו,
ַעב ָֹד ֹ
ֵק ְרבָ נ ּו הַ ּ ָמ ֹ
שיו
ְו ַע ְכ ׁ ָ
קום ל ֲ
הושֻ ַע ֶאל ּ ָכל הָ ָעם ּכֹה ָאמַ ר
ש ּנֶאֱ ַמר ,וַ יֹאמֶ ר יְ ֹ
ֶׁ
בו ֵתיכֶ ם
ש ָר ֵאל ְּב ֵעבֶ ר הַ ָּנהָ ר יָ ְׁשב ּו אֲ ֹ
יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׂ
חור וַ ַ ּי ַע ְבד ּו
עולָ ם ּ ֶת ַרח אֲ ִבי ַא ְב ָרהָ ם וַ אֲ ִבי נָ ֹ
מֵ ֹ
אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים :וָ ֶא ַקח ֶאת אֲ ִביכֶ ם ֶאת ַא ְב ָרהָ ם
תו ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ּ ְכנָ ַען
או ֹ
ֹ
אול ְֵך
מֵ ֵעבֶ ר הַ ָּנהָ ר וָ ֹ
לו ֶאת יִ ְצחָ ק :וָ ֶא ּ ֵתן
עו וָ ֶא ּ ֵתן ֹ
וָ ַא ְר ּ ֶבה ֶאת ז ְַר ֹ
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שו ֶאת הַ ר
שיו וָ ֶא ּ ֵתן לְ ֵע ָׂ
לְ יִ ְצחָ ק ֶאת יַ ֲעקֹב ְו ֶאת ֵע ָׂ
ֹתו ְויַ ֲעקֹב ּובָ נָ יו יָ ְרד ּו ִמ ְצ ָריִ ם:
שת א ֹ
ש ִעיר ל ֶָר ׁ ֶ
ּׂ ֵ
ש ָר ֵאלָ ּ ,בר ּו ְך ה ּוא.
תו לְ יִ ְׂ
ּ ָבר ּו ְך ׁש ֹומֵ ר הַ ְב ָטחָ ֹ
שב ֶאת הַ ֵּקץ
דו ׁש ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ִח ּ ׁ ַ
שהַ ָ ּק ֹ
ֶׁ
ש ָא ַמר לְ ַא ְב ָרהָ ם ָא ִבינ ּו ִּב ְב ִרית
ַע ׂש ֹותְּ ,כ ָמה ּ ׁ ֶ
ל ֲ
ש ּנֶאֱ ַמר ,וַ ּיֹאמֶ ר לְ ַא ְב ָרם יָ דֹע ּ ֵת ַדע
ּ ֵבין הַ ְּב ָת ִריםֶ ׁ ,
ּ ִכי גֵ ר יִ ְהיֶה ז ְַר ֲע ָך ְּב ֶא ֶרץ ל ֹא לָ הֶ ם וַ ֲעבָ ד ּום ְו ִענּ ּו
שר
שנָ הְ :וגַ ם ֶאת הַ גּ ֹוי אֲ ׁ ֶ
אות ׁ ָ
א ָֹתם ַא ְר ּ ַבע מֵ ֹ
דול:
יַ ֲעבֹד ּו ָ ּדן ָאנ ִֹכי ְו ַאח ֲֵרי כֵ ן יֵ ְצא ּו ִּב ְרכֻ ׁש ָּג ֹ
כז

מכסה את המצות ,ומגביהים את הכוס ואומרים והיא שעמדה :

שלּ ֹא ֶאחָ ד
בו ֵתינ ּו ְולָנ ּוֶ ׁ ,
ש ָע ְמ ָדה לַאֲ ֹ
ְו ִהיא ׁ ֶ
ִּבלְ בָ ד ָע ַמד ָעלֵינ ּו לְ כַ לּ ֹו ֵתנ ּוֶ ,א ּלָא
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לו ֵתנ ּו,
עו ְמ ִדים ָעלֵינ ּו לְ כַ ֹ
דור ֹ
ש ְּבכָ ל ּד ֹור וָ ֹ
ֶׁ
דו ׁש ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ַמ ִּצילֵנ ּו ִמ ָ ּי ָדם:
ְוהַ ָ ּק ֹ
מניחים את הכוס ,ויגלה את המצות:

ַע ׂש ֹות לְ יַ ֲעקֹב
צֵ א ּולְ ַמד ַמה ִּב ֵּקש לָ בָ ן הָ אֲ ַר ִמי ל ֲ
ש ּ ַפ ְרעֹה ל ֹא גָ זַר ֶא ּלָא ַעל הַ ְּזכָ ִרים
ָא ִבינ ּוֶ ׁ ,
ש ּנֶאֱ ַמר ,אֲ ַר ּ ִמי אֹבֵ ד
קור ֶאת הַ ּכֹלֶ ׁ ,
ַע ֹ
ְולָ בָ ן ִּב ֵּק ׁש ל ֲ
שם ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט וַ יְ ִהי
ָא ִבי וַ יֵ ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה וַ ָ ּיגָ ר ׁ ָ
דול ָעצ ּום וָ ָרב:
גוי ָּג ֹ
שם לְ ֹ
ָׁ
וַ יֵ ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמהָ .אנ ּוס ַעל ּ ִפי הַ ִ ּד ּב ּור:
של ֹא יָ ַרד יַ ֲעקֹב ָא ִבינ ּו
ֶׁ
ַמד
שםְ .מל ּ ֵ
וַ ָ ּיגָ ר ׁ ָ
ש ּנֶאֱ ַמר,
שםֶ ׁ ,
לְ ִה ְׁש ּ ַת ֵק ַע ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ּלָא לָ ג ּור ׁ ָ
ֹאמר ּו ֶאל ּ ַפ ְרעֹה לָ ג ּור ּ ָב ָא ֶרץ ּ ָבאנ ּו ּ ִכי ֵאין
וַ י ְ
שר ַל ֲעבָ ֶד ָ
ִמ ְר ֶעה ַל ּ
יך ּ ִכי כָ בֵ ד הָ ָר ָעב
צֹאן אֲ ׁ ֶ
ֵשב ּו נָ א ֲעבָ ֶד ָ
יך ְּב ֶא ֶרץ ּגֹשֶ ן:
ְּב ֶא ֶרץ ּ ְכנָ ַען ְו ַע ּ ָתה י ְׁ
ש ּנֶאֱ ַמרְּ ,ב ִׁש ְב ִעים נֶפֶ ׁש יָ ְרד ּו
ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעטְ ּ .כ ָמה ׁ ֶ
בו ֶת ָ
ש ְמ ָך יְ הֹוָ ה
יך ִמ ְצ ָריְ ָמה ְו ַע ּ ָתה ָׂ
אֲ ֹ
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אֱ ל ֹהֶ ָ
ש ַמיִ ם ָלרֹב:
כו ְכבֵ י הַ ּ ׁ ָ
יך ּ ְכ ֹ
שם:
ש ָר ֵאל ְמצֻ ָ ּינִ ים ׁ ָ
שהָ י ּו יִ ְׂ
גויְ .מלַמֵ ד ׁ ֶ
שם לְ ֹ
וַ יְ ִהי ׁ ָ
ש ָר ֵאל ּ ָפר ּו
ש ּנֶאֱ ַמרּ ,ו ְבנֵי יִ ְׂ
דול ָעצ ּוםְ ּ .כ ָמה ׁ ֶ
ָּג ֹ
וַ יִ ְׁש ְרצ ּו וַ יִ ְר ּב ּו וַ יַ ַע ְצמ ּו ִּב ְמאֹד ְמאֹד,
וַ ִּת ּ ָמלֵא הָ ָא ֶרץ א ָֹתם:
ש ֶדה נְ ַת ִּת ְ
יך
ש ּנֶאֱ מַ רְ ,רבָ בָ ה ּ ְכצֶ ַמח הַ ּׂ ָ
וָ ָרבְ ּ .כ ָמה ׁ ֶ
ש ַדיִ ם
וַ ִּת ְר ִּבי וַ ִּתגְ ְ ּדלִ י וַ ּ ָתב ִֹאי ּ ַב ֲע ִדי ֲע ָדיִ ים ׁ ָ
נָ כֹנ ּו ּו ְׂש ָע ֵר ְך ִצ ּ ֵמחַ ְו ַא ְּת ֵערֹם ְו ֶע ְריָ ה :וָ ֶא ֱעבֹר
ְ
לָך
ָעלַיִ ְך וָ ֶא ְר ֵא ְך ִמ ְת ּב ֹוסֶ סֶ ת ְּב ָד ָמיִ ְך וָ א ַֹמר
ְּב ָד ַמיִ ְך חֲיִ י וָ אֹמַ ר לָך ְּב ָד ַמיִ ְך חֲיִ י:

וַ ָ ּי ֵרע ּו א ָֹתנ ּו הַ ִּמ ְצ ִרים וַ יְ ַענּ ּונ ּו וַ יִ ְּתנ ּו ָעלֵינ ּו
שה:
ֲעב ָֹדה ָק ׁ ָ
ש ּנֶאֱ ַמר ,הָ בָ ה
וַ ָ ּי ֵרע ּו א ָֹתנ ּו הַ ּ ִמ ְצ ִריםְּ .כ ָמה ׁ ֶ
לו ּ ֶפן יִ ְר ּ ֶבה ְוהָ יָ ה ּ ִכי ִת ְק ֶראנָ ה
נִ ְתחַ ְכ ָמה ֹ

פ
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ִמלְ חָ ָמה ְו ֹנוסַ ף גַ ם ה ּוא ַעל ׂשֹנְ ֵאינ ּו ְונִ לְ חַ ם ּ ָבנ ּו
ְו ָעלָ ה ִמן הָ ָא ֶרץ:
ש ֵרי ִמ ִּסים
ש ּנֶאֱ מַ ר ,וַ ָ ּי ִׂשימ ּו ָעלָ יו ָׂ
וַ יְ ַענּ ּונ ּוְ ּ .כ ָמה ׁ ֶ
ָע ֵרי
ְּב ִס ְבל ָֹתם וַ יִ בֶ ן
ֹתו
ַענ ֹ
לְ ַמ ַען
ִמ ְס ּ ְכ ֹנות לְ פַ ְרעֹה ֶאת ּ ִפתֹם ְו ֶאת ַר ַע ְמסֵ ס:
ש ּנֶאֱ ַמר ,וַ יַ ֲע ִבד ּו
מו ׁ ֶ
שהְּ .כ ֹ
וַ יִ ְּתנ ּו ָעלֵינ ּו ֲעב ָֹדה ָק ׁ ָ
ש ָר ֵאל ְּבפָ ֶר ְך:
ִמ ְצ ַרים ֶאת ְּבנֵי יִ ְׂ

וַ ִ ּנ ְצ ַעק ֶאל יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ י אֲ ב ֵֹתינ ּו ,וַ ִ ּי ְׁש ַמע
יְ הֹוָ ה ֶאת ֹקלֵנ ּו ,וַ ַ ּי ְרא ֶאת ָענְ יֵנ ּו
ְו ֶאת ֲע ָמלֵנ ּו ְו ֶאת ַלחֲצֵ נ ּו:
ש ּנֶאֱ ַמר,
וַ ִ ּנ ְצ ַעק ֶאל יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ י אֲ ב ֵֹתינ ּוְ ּ .כ ָמה ׁ ֶ
וַ יְ ִהי בַ יָ ִמים הָ ַר ִּבים הָ הֵ ם וַ ָ ּי ָמת מֶ ל ְֶך
בו ָדה וַ ִּיזְ ָעק ּו
ש ָר ֵאל ִמן הָ ֲע ֹ
ִמ ְצ ַרים וַ י ֵָאנְ ח ּו ְּבנֵי יִ ְׂ
ש ְו ָע ָתם ֶאל הָ אֱ ל ִֹהים ִמן הָ ֲעב ָֹדה:
וַ ּ ַת ַעל ׁ ַ
ש ּנֶאֱ ַמר ,וַ ִּי ְׁש ַמע
וַ ִ ּי ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה ֶאת ֹקלֵנ ּוְ ּ .כ ָמה ׁ ֶ
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ֶאת נַ אֲ ָק ָתם וַ ִּיזְ ּכ ֹור אֱ ל ִֹהים
אֱ ל ִֹהים
יתו ֶאת ַא ְב ָרהָ ם ֶאת יִ ְצחָ ק ְו ֶאת יַ ֲעקֹב:
ְּב ִר ֹ

פא

ֶאת

יש ּות ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץְ ּ ,כ ָמה
וַ ַ ּי ְרא ֶאת ָענְ יֵ נ ּוֹ .זו ּ ְפ ִר ׁ
ש ָר ֵאל
ש ּנֶאֱ ַמר ,וַ יַ ְרא אֱ ל ִֹהים ֶאת ְּב ֵני יִ ְׂ
ֶׁ
וַ ּי ֵַדע אֱ ל ִֹהים:
ש ּנֶאֱ ַמרָ ּ ,כל הַ ּ ֵבן
ְו ֶאת ֲע ָמלֵנ ּוֵ .אל ּו הַ ּ ָבנִ יםְ ּ ,כ ָמה ׁ ֶ
הַ ִּילּ ֹוד הַ יְ א ָֹרה ּ ַת ְׁשלִ יכֻ ה ּו ְוכָ ל הַ ּ ַבת ְּתחַ ּי ּון:
יתי
ש ּנֶאֱ מַ רְ ,וגַ ם ָר ִא ִ
ְו ֶאת ַלחֲצֵ נ ּוֹ .זו הַ ְ ּדחַ קְ ּ ,כ ָמה ׁ ֶ
שר ִמ ְצ ַרים לֹח ֲִצים א ָֹתם:
ֶאת הַ ּלַחַ ץ אֲ ׁ ֶ

וַ ּי ֹו ִצ ֵאנ ּו יְ הֹוָ ה ִמ ִמ ְצ ַרים ְּביָ ד ֲחז ָָקה ּו ִבזְ ר ַֹע
ֹתות ּו ְבמ ְֹפ ִתים:
נְ ט ּויָ ה ּו ְבמ ָֹרא ָּגדֹל ּו ְבא ֹ
וַ ּי ֹו ִצ ֵאנ ּו יְ הֹוָ ה ִמ ִמ ְצ ַרים .ל ֹא ַעל יְ ֵדי מַ לְ ָא ְך ְול ֹא
שלִ יחַ ֶ ,א ּלָא
ש ָרף ְול ֹא ַעל יְ ֵדי ׁ ָ
ַעל יְ ֵדי ָׂ
ש ּנֶאֱ מַ ר,
מוֶ ׁ ,
דו ּו ְב ַע ְצ ֹ
בו ֹ
דו ׁש ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ִּב ְכ ֹ
הַ ָ ּק ֹ
יתי ּ ָכל
ְו ָעבַ ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים ּ ַב ּלַיְ לָה הַ זֶּה ְו ִה ּ ֵכ ִ

פב
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כור ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים מֵ ָא ָדם ְו ַעד ְּבהֵ ָמה ּו ְבכָ ל
ְּב ֹ
שה ְׁשפָ ִטים אֲ נִ י יְ הֹוָ הְ :ו ָעבַ ְר ִּתי
אֱ ל ֹהֵ י ִמ ְצ ַרים ֶא ֱע ׂ ֶ
ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים ּ ַב ּלַיְ לָה הַ זֶּה ,אֲ נִ י ְול ֹא ַמלְ ָא ְך.
ש ָרף.
כור ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים ,אֲ נִ י ְול ֹא ָׂ
יתי ּ ָכל ְב ֹ
ְו ִה ּ ֵכ ִ
שה ְׁשפָ ִטים אֲ נִ י יְ הֹוָ ה,
ּו ְבכָ ל אֱ ל ֹהֵ י ִמ ְצ ַרים ֶא ֱע ׂ ֶ
שלִ יחַ  ,אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ,אֲ נִ י ה ּוא ְול ֹא
אֲ נִ י ה ּוא ְול ֹא הַ ּ ׁ ָ
ַאחֵ ר:
ש ּנֶאֱ ַמרִ ,הנֵה יַ ד יְ הֹוָ ה
ְּביָ ד ֲחז ָָקהֹ .זו הַ ֶ ּדבֶ רְ ּ ,כ ָמה ׁ ֶ
ש ֶדה ּ ַב ּס ּו ִסים ּ ַב ֲחמ ִֹרים
שר ּ ַב ּׂ ָ
הויָ ה ְּב ִמ ְקנְ ָך אֲ ׁ ֶ
ֹ
ּ ַב ְּג ַמלִ ים ּ ַב ּ ָב ָקר ּובַ ּ
צֹאן ֶדבֶ ר ּ ָכבֵ ד ְמאֹד:
ש ּנֶאֱ מַ רְ ,וחַ ְר ּב ֹו
ּו ִבזְ ר ַֹע נְ ט ּויָ הֹ .זו הַ חֶ ֶרבְּ ,כ ָמה ׁ ֶ
שלַיִ ם:
דו ,נְ ט ּויָ ה ַעל יְ ר ּו ָ
ְׁשל ּופָ ה ְּביָ ֹ
או
ש ּנֶאֱ ַמרֹ ,
ּו ְבמ ָֹרא ָּגדֹלֹ .זו גִ לּ ּוי ְׁש ִכינָ הְ ּ ,כ ָמה ׁ ֶ
גוי ִמ ֶק ֶרב
לו ֹ
הֲנִ ּ ָסה אֱ ל ִֹהים ָלבֹא לָ ַקחַ ת ֹ
מו ְפ ִתים ּו ְב ִמלְ חָ ָמה ּו ְביָ ד
אתֹת ּו ְב ֹ
גּ ֹוי ְּב ַמ ּסֹת ְּב ֹ
מו ָר ִאים ְּגדֹלִ ים ּ ְככֹל
רו ַע נְ ט ּויָ ה ּו ְב ֹ
ֲחז ָָקה ּו ִבזְ ֹ
שה לָכֶ ם יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ יכֶ ם ְּב ִמ ְצ ַרים לְ ֵעינ ָ
ֶיך:
שר ָע ָׂ
אֲ ׁ ֶ
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ש ּנֶאֱ מַ רְ ,ו ֶאת הַ ּ ַמ ּ ֶטה
ֹתות .זֶה הַ ּ ַמ ֶטהְ ּ ,כ ָמה ׁ ֶ
ּו ְבא ֹ
שה ּב ֹו ֶאת
שר ּ ַת ֲע ׂ ֶ
הַ זֶּה ִּת ַ ּקח ְּביָ ְד ָך אֲ ׁ ֶ
אתֹת:
הָ ֹ
ש ּנֶאֱ ַמר,
ֶׁ
ּו ְבמ ְֹפ ִתים .זֶה הַ ָ ּדםְּ ,כ ָמה
שמַ יִ ם ּובָ ָא ֶרץ.
מו ְפ ִתים ּ ַב ּ ׁ ָ
ֹ

ְונָ ַת ִּתי

מטיפים מהכוס ג' פעמיםכח:

שן:
רות ָע ׁ ָ
ימ ֹ
ָ ּדם .וָ ֵא ׁשְ .ו ִת ְ
ָדבָ ר ַאחֵ רְּ ,ביָ ד ֲחז ָָקה ְׁש ּ ַתיִ םּ ,ו ִבזְ ר ַֹע נְ ט ּויָ ה
ֹתות
ְׁש ּ ַתיִ םּ ,ו ְבא ֹ
ְׁש ּ ַתיִ םּ ,ו ְבמ ָֹרא ָּגדֹל
ְׁש ּ ַתיִ םּ ,ו ְבמ ְֹפ ִתים ְׁש ּ ַתיִ ם:
דו ׁש ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ַעל
שהֵ ִביא הַ ָ ּק ֹ
שר ַמ ּכ ֹות ׁ ֶ
ֵאלּ ּו ֶע ׂ ֶ
הַ ּ ִמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריםְ ,ו ֵאל ּו הֵ ן:
–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– X â W
כח .מסתמא כן הוא ,שלא ישתנו המנהגים בזמן בית המקדש ,וכן נקטנו בכל ההגדה
שלא שנינו מהמנהגים .אולם אין לסמוך על זה ,ויש לעשות שאלת חכם או לשאול
בסנהדרין.
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מטיפים מהכוס י' פעמים:

רובּ ֶ .דבֶ רְׁ .ש ִחין.
ָ ּדםְ .צפֵ ְר ֵ ּד ַעִּ .כנִ יםָ .ע ֹ
רות:
כו ֹ
חש ְךַ .מ ּ ַכת ְּב ֹ
ּ ָב ָרדַ .א ְר ּ ֶבהֶ ׁ .
ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה הָ יָ ה ֹנו ֵתן ּ ָבהֶ ם ִס ּ ָמנִ ים:
מטיפים מהכוס ג' פעמים:

ְ ּדצַ ְ
"שְּ .ב ַאחַ "ב:
"ךַ .ע ַד ׁ
שלָ ק ּו
אומֵ ר ׁ ֶ
אומֵ רִ ,מ ַּניִ ן ַא ּ ָתה ֹ
ַר ִּבי ֹיוסֵ י הַ ְּגלִ ילִ י ֹ
שר ַמ ּכ ֹות ְו ַעל הַ יָ ם לָ ק ּו
הַ ּ ִמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַרים ֶע ׂ ֶ
ֹאמר ּו
אומֵ ר ,וַ י ְ
ח ֲִמ ּ ִׁשים ַמ ּכ ֹותְּ ,ב ִמ ְצ ַרים ַמה ה ּוא ֹ
הַ חַ ְרטֻ ּ ִמים ֶאל ּ ַפ ְרעֹה ֶא ְצ ּ ַבע אֱ ל ִֹהים ִהואְ ,ו ַעל
אומֵ ר ,וַ ַ ּי ְרא יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת הַ יָ ד
הַ ָ ּים ַמה ה ּוא ֹ
שה יְ הֹוָ ה ְּב ִמ ְצ ַרים וַ ִּי ְירא ּו הָ ָעם
שר ָע ָׂ
הַ ְּגדֹלָ ה אֲ ׁ ֶ
דוַ ּ :כ ָמה
משה ַע ְב ֹ
ֶאת יְ הֹוָ ה וַ ַ ּיאֲ ִמינ ּו ּ ַביְ הֹוָ ה ּו ְב ׁ ֶ
מור מֵ ַע ּ ָתה ְּב ִמ ְצ ַרים
שר ַמ ּכ ֹות ,אֱ ֹ
לָ ק ּו ְב ֶא ְצ ּ ַבע ֶע ׂ ֶ
שר ַמ ּכ ֹותְ ,ו ַעל הַ ָ ּים לָ ק ּו ח ֲִמ ּ ִׁשים ַמ ּכ ֹות:
לָ ק ּו ֶע ׂ ֶ
ש ּ ָכל ַמ ּ ָכה ּו ַמ ּ ָכה
אומֵ רִ ,מ ַּניִ ן ׁ ֶ
ֹ
יע ֶזר
ַר ִּבי אֱ לִ ֶ
דו ׁש ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ַעל הַ ּ ִמ ְצ ִרים
שהֵ ִביא הַ ָ ּק ֹ
ֶׁ
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ש ּנֶאֱ מַ ר,
של ַא ְר ּ ַבע ַמ ּכ ֹותֶ ׁ ,
ְּב ִמ ְצ ַריִ ם הָ יְ ָתה ׁ ֶ
ֲרון ַא ּפ ֹו ֶע ְב ָרה וָ ז ַַעם ְוצָ ָרה ִמ ְׁשלַחַ ת
ש ּלַח ּ ָבם ח ֹ
יְ ׁ ַ
ַמלְ אֲ כֵ י ָר ִעיםֶ .ע ְב ָרה ַאחַ ת ,וָ ז ַַעם ְׁש ּ ַתיִ םְ ,וצָ ָרה
מור
לשִ ,מ ְׁשלַחַ ת ַמלְ אֲ כֵ י ָר ִעים ַא ְר ּ ַבע .אֱ ֹ
ש ׁ
ָׁ
מֵ ַע ּ ָתהְּ ,ב ִמ ְצ ַרים לָ ק ּו ַא ְר ּ ָב ִעים ַמ ּכ ֹות ְו ַעל הַ ָ ּים
אתיִ ם ַמ ּכ ֹות:
לָ ק ּו ָמ ַ
ש ּ ָכל ַמ ּ ָכה ּו ַמ ּ ָכה
אומֵ ר ִמ ַּניִ ן ׁ ֶ
ֹ
ַר ִּבי ֲע ִקיבָ א
דו ׁש ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ַעל הַ ּ ִמ ְצ ִרים
שהֵ ִביא הַ ָ ּק ֹ
ֶׁ
ש ּלַח
ש ּנֶאֱ מַ ר ,יְ ׁ ַ
של חָ מֵ ׁש ַמ ּכ ֹותֶ ׁ ,
ְּב ִמ ְצ ַרים הָ יְ ָתה ׁ ֶ
ֲרון ַא ּפ ֹו ֶע ְב ָרה וָ ז ַַעם ְוצָ ָרה ִמ ְׁשלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵ י
ּ ָבם ח ֹ
ֲרון ַא ּפ ֹו ַאחַ תֶ ,ע ְב ָרה ְׁש ּ ַתיִ ם ,וָ ז ַַעם
ָר ִעים .ח ֹ
לושְ ,וצָ ָרה ַא ְר ּ ַבעִ ,מ ְׁשלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵ י ָר ִעים
ש ׁ
ָׁ
מור מֵ ַע ּ ָתהְּ ,ב ִמ ְצ ַרים לָ ק ּו ח ֲִמ ּ ִׁשים
חָ מֵ ׁש ,אֱ ֹ
אתיִ ם ַמ ּכ ֹותכט:
ַמ ּכ ֹות ְו ַעל הַ ָ ּים לָ ק ּו ח ֲִמ ּ ִׁשים ּו ָמ ַ
–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– X â W
יאנ ּו ֶאל הַ ּ ָמקוֹ ם
כט .המשך מאמר זה בילקוט שמעוני )דברים פרק כו רמז תתקלח( וז"לַ :ויְ ִב ֵ
ּ
שהוּא אוֹ מֵ ר ַו ִ ּי ּ ֶתן לָ נ ּו ֶאת הָ ָא ֶרץ הַ זֹאת
ש ָר ֵאלְּ ,כ ׁ ֶ
הַ זֶּה .זֶה ּ ֵבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש ,אוֹ יָכוֹ ל זֶה ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
יאנ ּו ֶאל הַ ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה ,ה ֲֵרי זֶה ּ ֵבית
ש ָר ֵאל אֲ מו ָּרה ,וּמַ ה ּ ַתלְ מוּד לוֹ מַ ר וַיְ ִב ֵ
ה ֲֵרי ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
הַ ִּמ ְקדָּ ׁש.
יא ֵתנ ּו ֶאל הַ ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה נ ַָתן לָ נ ּו ֶאת הָ ָא ֶרץ הַ זֹּאת.
שכַ ר ִּב ָ
וַיְ ִביאֵ נ ּו ֶאל הַ ּ ָמקוֹ םִּ ,ב ְ ׂ
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פו

קום ָעלֵינ ּו:
בות ל ּ ַָמ ֹ
טו ֹ
לות ֹ
ּ ַכ ָמה ַמ ֲע ֹ
יאנ ּו
הו ִצ ָ
ֹ
ִאל ּו
ְׁשפָ ִטים

ִמ ִמ ְצ ַרים

ְול ֹא

ּ ָבהֶ ם
שה
ָע ָׂ
ַ ּדיֵ ינ ּו:

–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– X â W
ֶא ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ו ְּדבָ ׁש ,נֶאֱ מַ ר ּ ַכאן ֶא ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ו ְּדבָ ׁש וְ נֶאֱ מַ ר לְ הַ ּ ָלן ֶא ֶרץ זָבַ ת ָחלָ ב
שת עֲמָ ִמיןִ ,מ ּ ָכאן הָ יָה ַר ִּבי יוֹ סֵ י
חמֵ ׁ ֶ
שת ע ֲָמ ִמין ַאף ּ ָכאן ֶא ֶרץ ֲ
ו ְּדבָ ׁש ,מַ ה לְ הַ ּ ָלן ֶא ֶרץ חֲמֵ ׁ ֶ
שאֵ ינ ָּה אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ו ְּדבָ ׁש.
יאין ִּב ּכו ִּרים מֵ עֵ בֶ ר הַ ּי ְַרדֵּ ן ׁ ֶ
הַ ְּגלִ ילִ י אוֹ מֵ ר ֵאין ְמ ִב ִ
ש ִּלי.
אתי ִמ ּ ׁ ֶ
ש ְמחָ ה ,הֵ בֵ ִ
וְ עַ ּ ָתה ִמ ּיָדִ ,ה ּנֵה ְּב ִ ׂ
ש ִּב ְּכ ָרה וְ כוּ'.
ש ֵדה ּו וְ רוֹ ֶאה ְּתאֵ נָה ׁ ֶ
אשית ּ ְפ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה ִמ ּ ָכאן ָא ְמר ּו יוֹ ֵרד ָא ָדם לְ תוֹ ְך ָ ׂ
ֶאת ֵר ִׁ
שר נ ַָת ּ ָתה לִ י ה'ִ ,מ ּ ָכאן ָא ְמר ּו הָ ַא ּפוֹ ְטרוֹ ּ ִפין וְ עֶ בֶ ד וְ ׁ ָשלִ יחַ וְ ִא ּ ׁ ָשה וְ טֻ ְמט ּום וְ ַאנְ דְּ רוֹ גֵינוֹ ס
אֲ ׁ ֶ
שר נ ַָת ּ ָתה לִ י ה'.
ש ֵאין יְ כוֹ לִ ין לוֹ מַ ר אֲ ׁ ֶ
יאין וְ ֵאין קוֹ ִרין ּ ׁ ֶ
ְמ ִב ִ
ית לִ ְפנֵי ה' אֱ לֹהֶ ָ
וְ ִה ּנ ְַח ּתוֹ לִ ְפנֵי ה' אֱ לֹהֶ ָ
ש ְּטע ּונָה ) ֲהנָפָ ה( ]הַ ּנָחָ ה[ ְׁשנֵי
יךְ ,מלַ ּ ֵמד ׁ ֶ
חוִ ָ
יך וְ ִה ְׁש ּ ַת ֲ
ָאה.
חו ָ
יאה וְ ֶאחָ ד ִּב ְׁשעַ ת ִה ְׁש ּ ַת ֲ
ּ ְפעָ ִמים ֶאחָ ד ִּב ְׁשעַ ת ְק ִר ָ
שמָ חוֹ ת.
שמַ ְח ּ ָתְּ ,בכָ ל ִמינֵי ְ ׂ
וְ ָ ׂ
ש ָר ֵאל ִמ ְתחַ ְּט ִאין לִ ְפנֵי הַ ּ ָמקוֹ ם,
שם ַר ִּבי לֵ וִ י ִּבזְכוּת ְׁשנֵי דְּ בָ ִרים יִ ְ ׂ
שעַ דְּ סַ ְכנִ ין ְּב ׁ ֵ
ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻ
ָ
ש ּ ָבת ַרגְ לֶ יך ,מַ ה ְּכ ִתיב
ש ּנֶאֱ מַ ר ִאם ּ ָת ִׁשיב ִמ ּ ׁ ַ
ש ּ ָבת ׁ ֶ
שרוֹ תִּ .בזְכוּת ׁ ַ
ש ּ ָבת ו ִּבזְכוּת מַ עַ ְ ׂ
ִּבזְכוּת ׁ ַ
שמַ ְח ּ ָת ְּבכָ ל הַ ּטוֹ ב.
שרוֹ ת דִּ ְכ ִתיב וְ ָ ׂ
יה ָאז ִּת ְתעַ ּנַג עַ ל ה' וְ גוֹ ' ,ו ִּבזְכוּת מַ עַ ְ ׂ
ּ ַב ְת ֵר ּ
ש ְּטעוּנִ ין ִׁש ָירה ָא ְתיָא טוֹ ב טוֹ ב מֵ הָ כָ א.
שמַ ְח ּ ָת ְּבכָ ל הַ ּטוֹ בָ ,אמַ ר ַרב מַ ְתנֶה ִמ ּנַיִ ן לְ ִב ּכו ִּרים ׁ ֶ
וְ ָ ׂ
שאֵ ין אוֹ ְמ ִרים ִׁש ָירה ֶא ּ ָלא עַ ל הַ ּיַיִ ן
ֵאינִ י וְ הָ ָאמַ ר ַר ִּבי ְׁשמו ֵּאל ּ ַבר נ ְַחמָ ן ָאמַ ר ר' יוֹ נ ָָתן ִמ ּנַיִ ן ּ ׁ ֶ
ָשים
ָשיםִ ,אם אֲ נ ִׁ
ש ּ ֵמחַ אֱ ל ִֹהים וַאֲ נ ִׁ
ש ּנֶאֱ מַ ר ו ַּתֹאמֶ ר לָ הֶ ם הַ ּגֶפֶ ן הֶ חֳ ַדלְ ִּתי ֶאת ִּתירוֹ ִׁשי הַ ְמ ַ ׂ
ֶׁ
ּ
ּ
ּ
ּ
ש ֵאין אוֹ ְמ ִרים ִׁש ָירה ֶא ָלא עַ ל הַ יַיִ ן ,מַ ְׁש ַכחַ ת לָ ּה
ש ּ ֵמחַ ִ ,מ ָכאן ּ ׁ ֶ
ש ּ ֵמחַ  ,אֱ ל ִֹהים ּ ַבמֶ ה ְמ ַ ׂ
ְמ ַ ׂ
ִּכ ְד ָתנֵי ַרב יוֹ סֵ ף ּ ְפ ִרי ַא ּ ָתה מֵ ִביא וְ ִאי ַא ּ ָתה מֵ ִביא מַ ְׁש ֶקה .הָ בֵ יא ֲענ ִָבים ו ְּד ָרכָ ן ִמ ּנַיִ ןַ ּ ,תלְ מוּד
שמַ ְח ּ ָת
ש ְמחָ ה וְ זָבַ ְח ּ ָת ְׁשלָ ִמים וְ ָאכַ לְ ּ ָת ׁ ָשם וְ ָ ׂ
ש ְמחָ ה וְ נֶאֱ מַ ר לְ הַ ּ ָלן ִ ׂ
לוֹ מַ ר ּ ָת ִביא .נֶאֱ מַ ר ּ ַכאן ִ ׂ
וְ גוֹ ' מַ ה לְ הַ ּ ָלן ְׁשלָ ִמים ַאף ּ ָכאן ְׁשלָ ִמים .נֶאֱ מַ ר ּ ַכאן טוֹ ב וְ נֶאֱ מַ ר לְ הַ ּ ָלן יְ פֵ ה קוֹ ל וּמֵ ִטיב נ ַּגֵן,
ְּבכָ ל הַ ּטוֹ ב זֶה הַ ּ ִׁש ָירה.
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שה
ָע ָׂ
ִאל ּו
בֵ אל ֹהֵ יהֶ ם

ּ ָבהֶ ם

שה
ָע ָׂ
ִאל ּו
כו ֵריהֶ ם
ְּב ֹ

בֵ אל ֹהֵ יהֶ ם

פז

ְׁשפָ ִטים
ְול ֹא

ְול ֹא

שה
ָע ָׂ
ַ ּדיֵ ינ ּו:

ֶאת
הָ ַרג
ַ ּדיֵ ינ ּו:

כו ֵריהֶ ם ְול ֹא נָ ַתן לָ נ ּו ֶאת
ִאל ּו הָ ַרג ֶאת ְּב ֹ
ַ ּדיֵ ינ ּו:
מונָ ם
ָמ ֹ
מונָ ם ְול ֹא ָק ַרע לָ נ ּו ֶאת
ִאל ּו נָ ַתן לָ נ ּו ֶאת ָמ ֹ
ַ ּדיֵ ינ ּו:
הַ ָ ּים
כו
תו ֹ
ירנ ּו ְּב ֹ
ִאל ּו ָק ַרע לָ נ ּו ֶאת הַ ָ ּים ְול ֹא הֶ ֱע ִב ָ
ַ ּדיֵ ינ ּו:
ּ ֶבחָ ָרבָ ה
כו ּ ֶבחָ ָרבָ ה ְול ֹא ִׁש ַקע צָ ֵרנ ּו
תו ֹ
ירנ ּו ְּב ֹ
ִאל ּו הֶ ֱע ִב ָ
ַ ּדיֵ ינ ּו:
כו
תו ֹ
ְּב ֹ
כו ְול ֹא ִס ּ ֵפק צָ ְר ּ ֵכנ ּו ּ ַב ִמ ְד ּ ָבר
תו ֹ
ִאל ּו ִׁש ַקע צָ ֵרנ ּו ְּב ֹ
ַ ּדיֵ ינ ּו:
שנָ ה
ַא ְר ּ ָב ִעים ׁ ָ
שנָ ה ְול ֹא
ִאל ּו ִס ּ ֵפק צָ ְר ּ ֵכנ ּו ּ ַב ִמ ְד ּ ָבר ַא ְר ּ ָב ִעים ׁ ָ
ַ ּדיֵ ינ ּו:
הֶ אֱ ִכילָ נ ּו ֶאת הַ ּ ָמן
ִאל ּו הֶ אֱ ִכילָ נ ּו ֶאת הַ ּ ָמן ְול ֹא נָ ַתן לָ נ ּו ֶאת
ַ ּדיֵ ינ ּו:
ש ּ ָבת
הַ ׁ ַ

פח
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ש ּ ָבת ְול ֹא ֵק ְרבָ נ ּו לִ ְפנֵי הַ ר
ִאל ּו נָ ַתן לָ נ ּו ֶאת הַ ׁ ַ
ַ ּדיֵ ינ ּו:
ִסינַי
ִאל ּו ֵק ְרבָ נ ּו לִ ְפנֵי הַ ר ִסינַי ְול ֹא ַָנ ַתן לָ נ ּו ֶאת
ַ ּדיֵ ינ ּו:
הַ ּת ֹו ָרה
ִאל ּו נָ ַתן לָ נ ּו ֶאת הַ ּת ֹו ָרה ְול ֹא ִה ְכנִ יסָ נ ּו לְ ֶא ֶרץ
ַ ּדיֵ ינ ּו:
יִ ְׂש ָר ֵאל
ִאל ּו ִה ְכנִ יסָ נ ּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ְול ֹא בָ נָ ה לָ נ ּו ֶאת
ַ ּדיֵינ ּו:
ירה
ּ ֵבית הַ ְּב ִח ָ
טובָ ה ְכפ ּולָ ה ּו ְמכֻ ּ ֶפלֶת
ַעל ַאחַ ת ּ ַכ ָמה ְו ּ ַכ ָמה ֹ
שה
יאנ ּו ִמ ִמ ְצ ַריםְ ,ו ָע ָׂ
הו ִצ ָ
ש ֹ
קום ָעלֵינ ּוֶ ׁ ,
ַמ ֹ
ל ָּ
שה בֵ אל ֹהֵ יהֶ םְ ,והָ ַרג ֶאת
בָ הֶ ם ְׁשפָ ִטיםְ ,ו ָע ָׂ
מונָ םְ ,ו ָק ַרע לָ נ ּו ֶאת
כו ֵריהֶ םְ ,ונָ ַתן לָ נ ּו ֶאת ָמ ֹ
ְּב ֹ
כו ּ ֶבחָ ָרבָ הְ ,ו ִׁש ַקע צָ ֵרנ ּו
תו ֹ
ירנ ּו ְּב ֹ
הַ ָ ּיםְ ,והֶ ֱע ִב ָ
שנָ ה,
כוְ ,ו ִס ּ ֵפק צָ ְר ּ ֵכנ ּו ּ ַב ִמ ְד ּ ָבר ַא ְר ּ ָב ִעים ׁ ָ
תו ֹ
ְּב ֹ
ש ּ ָבת,
ְוהֶ אֱ ִכילָ נ ּו ֶאת הַ ּ ָמןְ ,ונָ ַתן לָ נ ּו ֶאת הַ ׁ ַ
ְו ֵק ְרבָ נ ּו לִ ְפנֵי הַ ר ִסינַיְ ,ונָ ַתן לָ נ ּו ֶאת הַ ּת ֹו ָרה,
ְו ִה ְכנִ יסָ נ ּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,ובָ נָ ה לָ נ ּו ֶאת ּ ֵבית
ירה לְ כַ ּ ֵפר ַעל ּ ָכל ֲע ֹו ֹנו ֵתינ ּו:
הַ ְּב ִח ָ
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פט

לשה
שלּ ֹא ָא ַמר ְׁש ׁ ָ
אומֵ רָ ּ ,כל ׁ ֶ
יאל הָ יָ ה ֹ
ַר ּ ָבן ַּג ְמלִ ֵ
תו.
חובָ ֹ
ְ ּדבָ ִרים ֵאלּ ּו ּ ַב ּ ֶפסַ ח ,ל ֹא יָ צָ א יְ ֵדי ֹ
ְו ֵאל ּו הֵ ן:

רור:
ּ ֶפסַ חַ .מ ָצהּ .ו ָמ ֹ
אין להגביה או להורות על הזרוע:

ש ּ ֵבית
ֶׁ
או ְכלִ ים ִּבזְ ַמן
ֹ
בו ֵתינ ּו
שהָ י ּו אֲ ֹ
ּ ֶפסַ ח ׁ ֶ
הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש הָ יָ ה ַק ָ ּים ַעל ׁש ּום ָמהַ .על ׁש ּום
בו ֵתינ ּו
דו ׁש ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ַעל ּ ָב ּ ֵתי אֲ ֹ
ש ּ ָפסַ ח הַ ָ ּק ֹ
ֶׁ
ש ּנֶאֱ ַמר ,וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח ה ּוא
ְּב ִמ ְצ ַריִ םֶ ׁ .
ש ָר ֵאל ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
שר ּ ָפסַ ח ַעל ּ ָב ּ ֵתי ְבנֵי יִ ְׂ
לַיהֹוָ ה אֲ ׁ ֶ
ְּבנָ גְ ּפ ֹו ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ְו ֶאת ּ ָב ּ ֵתינ ּו ִה ִּציל וַ ִּיקּ ֹד הָ ָעם
וַ יִ ְׁש ּ ַתחֲו ּו:

צ

ועשה פסח לה'
מגביה את כבש הקרבן פסח ואומרל:

או ְכלִ ים ַעל ׁש ּום ָמהַ ,על ׁש ּום
ש ָאנ ּו ֹ
ּ ֶפסַ ח זֶה ׁ ֶ
דו ׁש ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ַעל ּ ָב ּ ֵתי
ש ּ ָפסַ ח הַ ָ ּק ֹ
ֶׁ
ש ּנֶאֱ ַמר ,וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח
בו ֵתינ ּו ְּב ִמ ְצ ַריםֶ ׁ ,
אֲ ֹ
ש ָר ֵאל
שר ּ ָפסַ ח ַעל ּ ָב ּ ֵתי ְּב ֵני יִ ְׂ
ה ּוא ַליְ הֹוָ ה אֲ ׁ ֶ
ְּב ִמ ְצ ַרים ְּבנָ גְ ּפ ֹו ֶאת ִמ ְצ ַרים ְו ֶאת ּ ָב ּ ֵתינ ּו ִה ִּציל
וַ ִּיקּ ֹד הָ ָעם וַ ִּי ּ ְׁש ּ ַתחֲו ּו:
מגביה את המצות ומראה למסובים ,ואומרים:

או ְכלִ ים ַעל ׁש ּום ָמהַ ,על ׁש ּום
ש ָאנ ּו ֹ
ַמ ָּצה ז ּו ׁ ֶ
בו ֵתינ ּו לְ הַ ח ֲִמיץ
של אֲ ֹ
של ֹא ִה ְס ּ ִפיק ְּבצֵ ָקם ׁ ֶ
ֶׁ
דו ׁש
לָכים הַ ָ ּק ֹ
ש ִּנגְ לָ ה ֲעלֵיהֶ ם מֶ ל ְֶך ַמלְ כֵ י הַ ּ ְמ ִ
ַעד ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר ,וַ ּיֹאפ ּו ֶאת הַ ּ ָבצֵ ק
ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ּוגְ ָאלָ םֶ ׁ ,
הו ִציא ּו ִמ ִמ ְצ ַרים ֻעגֹת מַ צ ֹּות ּ ִכי ל ֹא חָ מֵ ץ
שר ֹ
אֲ ׁ ֶ
ּ ִכי ג ְֹר ׁש ּו ִמ ּ ִמ ְצ ַרים ְול ֹא יָ ְכל ּו לְ ִה ְתמַ ְהמֵ ּ ַה ְו ַּגם
צֵ ָדה ל ֹא ָע ׂשו לָהֶ ם:
מגביה את המרור ומראה למסובים ,ואומרים:

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

מגיד

צא

או ְכלִ ים ַעל ׁש ּום ָמהַ ,על ׁש ּום
ש ָאנ ּו ֹ
רור זֶה ׁ ֶ
ָמ ֹ
בו ֵתינ ּו
ֶאת חַ יֵי אֲ ֹ
ש ּ ֵמ ְרר ּו הַ ּ ִמ ְצ ִרים
ֶׁ
ש ּנֶאֱ ַמר ,וַ יְ ָמ ֲרר ּו ֶאת חַ יֵיהֶ ם ּ ַב ֲעב ָֹדה
ְּב ִמ ְצ ַריםֶ ׁ ,
ש ֶדה ֶאת
שה ְּבחֹמֶ ר ּו ִבלְ בֵ נִ ים ּו ְבכָ ל ֲעב ָֹדה ּ ַב ּׂ ָ
ָק ָ
שר ָע ְבד ּו בָ הֶ ם ְּבפָ ֶר ְך:
ּ ָכל ֲעב ָֹד ָתם אֲ ׁ ֶ
מו
אות ֶאת ַע ְצ ֹ
דור חַ יָ ב ָא ָדם לִ ְר ֹ
ְּבכָ ל ּד ֹור וָ ֹ
ש ּנֶאֱ ַמרְ ,ו ִה ַּג ְד ּ ָת
ְּכ ִאל ּו ה ּוא יָ צָ א ִמ ּ ִמ ְצ ַריםֶ ׁ ,
שה יְ הֹוָ ה
לְ ִבנְ ָך ּ ַב ֹיום הַ ה ּוא לֵאמֹר ּ ַב ֲעב ּור זֶה ָע ָׂ
בו ֵתינ ּו ִּבלְ בָ ד
אתי ִמ ּ ִמ ְצ ַרים .ל ֹא ֶאת אֲ ֹ
לִ י ְּבצֵ ִ
או ָתנ ּו ָּג ַאל
דו ׁש ּ ָבר ּו ְך ה ּואֶ ,א ּלָא ַאף ֹ
ָּג ַאל הַ ָ ּק ֹ
שם לְ מַ ַען
הו ִציא ִמ ׁ ָ
או ָתנ ּו ֹ
ש ּנֶאֱ ַמרְ ,ו ֹ
ִע ּ ָמהֶ םֶ ׁ ,
שר נִ ְׁש ּ ַבע
הָ ִביא א ָֹתנ ּו ל ֶָתת לָ נ ּו ֶאת הָ ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶ
לַאֲ ב ֵֹתנ ּו:
יכסה המצות ,ומגביהים את הכוס ואומרים:

ש ּ ֵבחַ לְ פָ ֵאר
דות לְ הַ לֵל לְ ׁ ַ
הו ֹ
נַחנ ּו חַ יָ ִבים לְ ֹ
לְ ִפיכָ ְך אֲ ְ
לְ ֹ
רומֵ ם לְ הַ ֵ ּדר לְ בָ ֵר ְך לְ ַע ּלֵה ּולְ ַק ּלֵס לְ ִמי
בו ֵתינ ּו ְולָ נ ּו ֶאת ּ ָכל הַ נִ ִּסים הָ ֵאל ּו.
שה לַאֲ ֹ
ש ָע ָׂ
ֶׁ
גון לְ ִׂש ְמחָ ה,
יאנ ּו מֵ ַע ְבד ּות לְ חֵ ר ּותִ ,מ ָ ּי ֹ
הו ִצ ָ
ֹ

צב

ועשה פסח לה'

דול,
אור ָּג ֹ
טובּ ,ומֵ אֲ פֵ לָ ה לְ ֹ
ֹ
ּומֵ ֵאבֶ ל לְ ֹיום
שה,
ירה ח ֲָד ׁ ָ
ֹאמר לְ פָ נָ יו ִׁש ָ
ּו ִמ ּ ִׁש ְע ּב ּוד לִ גְ אֻ ּלָהְ .ונ ַ
הַ לְ ל ּויָ ּה:
יש שמניחים את הכוס ומגלה את המצות ,ואומר בנעימה:

שם יְ הֹוָ ה:
הַ לְ ל ּויָ ּה הַ לְ ל ּו ַע ְב ֵדי יְ הֹוָ ה הַ לְ ל ּו ֶאת ׁ ֵ
עולָ ם:
שם יְ הֹוָ ה ְמב ָֹר ְך מֵ ַע ּ ָתה ְו ַעד ֹ
יְ ִהי ׁ ֵ
שם יְ הֹוָ הָ :רם
או ְמהֻ ּ ָלל ׁ ֵ
בו ֹ
שמֶ ׁש ַעד ְמ ֹ
ִמ ּ ִמזְ ַרח ׁ ֶ
דוִ :מי ּ ַכיְ הֹוָ ה
בו ֹ
שמַ יִ ם ְּכ ֹ
ַעל ּ ָכל גּ ֹויִ ם יְ הֹוָ ה ַעל הַ ּ ׁ ָ
אות
ָשבֶ ת הַ ּ ַמ ְׁש ּ ִפילִ י לִ ְר ֹ
יהי ל ׁ ָ
אֱ ל ֹהֵ ינ ּו הַ ּ ַמגְ ִּב ִ
ימי מֵ ָעפָ ר ָ ּדל מֵ ַא ְׁש ּפֹת יָ ִרים
ש ַמיִ ם ּובָ ָא ֶרץְ :מ ִק ִ
ּ ַב ּ ׁ ָ
יבים ִעם נְ ִדיבֵ י ַע ּמ ֹו:
יבי ִעם נְ ִד ִ
הו ִׁש ִ
ֶא ְב ֹיון לְ ֹ
יבי ֲע ֶק ֶרת הַ ּ ַביִ ת ֵאם הַ ּ ָבנִ ים ְׂשמֵ חָ ה הַ לְ ל ּויָ ּה:
מו ִׁש ִ
ֹ
ְּבצֵ את יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִמ ּ ִמ ְצ ָרים ּ ֵבית יַ ֲעקֹב מֵ ַעם ל ֵֹעז,
לו ָתיו:
ש ָר ֵאל מַ ְמ ְׁש ֹ
הָ יְ ָתה יְ ה ּו ָ ּדה לְ ָק ְד ׁש ֹו ,יִ ְׂ
חור :הֶ הָ ִרים ָר ְקד ּו
הַ ָ ּים ָר ָאה וַ ָ ּינֹס הַ יַ ְר ֵ ּדן יִ ּסֹב לְ ָא ֹ
עות ּ ִכ ְבנֵי צֹאןַ :מה ְּל ָך הַ ָ ּים ּ ִכי ָתנ ּוס
ְכ ֵאילִ ים ְ ּגבָ ֹ
חור :הֶ הָ ִרים ִּת ְר ְקד ּו ְכ ֵאילִ ים
הַ ַ ּי ְר ֵדן ִּת ּסֹב לְ ָא ֹ
דון ח ּולִ י ָא ֶרץ
עות ּ ִכ ְבנֵי צֹאןִ :מ ְּל ְפנֵי ָא ֹ
ְ ּגבָ ֹ

מגיד

צג

לוהַ יַ ֲעקֹב :הַ ה ְֹפ ִכי הַ ּ
צ ּור אֲ גַ ם ָמיִ ם
ִמ ְּל ְפנֵי אֱ ֹ
חַ ּ ָל ִמיש לְ ַמ ְעיְ ֹנו ָמיִ ם:
מגביהים הכוס ,ואומרים:

שר
עולָ ם ,אֲ ׁ ֶ
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
בו ֵתינ ּו ִמ ּ ִמ ְצ ַרים
ְּג ָאלָ נ ּו ְו ָּג ַאל ֶאת אֲ ֹ
יענ ּו הַ ּלַיְ לָה הַ זֶּה לֶאֱ כָ ל ּב ֹו לא ּ ֶפסַ ח ַמ ָּצה
ְו ִה ִּג ָ
רור.
ּו ָמ ֹ
יענ ּו
ּ ֵכןלב יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו וֵ אל ֹהֵ י אֲ ֹ
בו ֵתינ ּו יַ ִּג ֵ
אתנ ּו
מו ֲע ִדים ְולִ ְרגָ לִ ים אֲ חֵ ִרים הַ ּ ָב ִאים לִ ְק ָר ֵ
לְ ֹ
בו ָד ֶת ָך,
ש ִׂשים ּ ַב ֲע ֹ
יר ָךְ ,ו ָׂ
לוםְׂ ,שמֵ ִחים ְּב ִבנְ יַ ן ִע ֶ
ש ֹ
לְ ׁ ָ
חים )במוצ"ש אומריםִ :מן
שם ִמן הַ ְּזבָ ִחים ּו ִמן הַ ּ ְפסָ ִ
ְונֹאכַ ל ׁ ָ
יע ָ ּד ָמם ַעל ִקיר ִמזְ ּ ַבח ֲָך
הַ ּ ְפסָ ִחים ו ִּמן הַ ְּזבָ ִחים( אֲ ׁ ֶ
שר יַ ִּג ַ
צון ְו ֹנו ֶדה לְ ָך ִׁשיר חָ ָד ׁש ַעל ְּגאֻ ּל ֵָתנ ּו ְו ַעל
לְ ָר ֹ
שנ ּוָ ּ .בר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה ָּג ַאל יִ ְׂש ָר ֵאל:
ּ ְפד ּות נַ ְפ ׁ ֵ
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לא .בזמן הגאולה מוסיף כאן 'פסח' )שבלי הלקט בפירוש ההגדה(.
לב .בזמן בית המקדש אינו אומר את הקטע כן וכו' ,רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח'.
]יתכן שבזמן בית המקדש מוסיפים כאן שבח והודיה להשי"ת על הגאולה השלימה
ובנין בית המקדש[.

צד

ועשה פסח לה'

שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לְ ַק ֵיים
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
מו
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
סות ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
שנִ י מֵ ַא ְר ּ ַבע ּכ ֹו ֹ
ִמ ְצוַ ת ּכ ֹוס ׁ ֵ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵ ה ּו:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ

עולָם
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
ּב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי הַ גָ פֶ ן:
ושותים כוס שני בהסיבה לצד שמאל:

ָר ְחצָ ה
נוטלים שנית את הידים ומברכים על נטילת ידים:
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לְ ַק ֵיים
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
יהי נֹעַ ם
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
ִמ ְצוַ ת נְ ִטילַת יָ ָדיִ ם ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ ֵנהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לְ ַק ֵיים
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
יהי ֹנעַ ם
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
ִמ ְצוַ ת אֲ ִכילַת ַמ ָּצה ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ ֵנהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ

שר
עולָ ם ,אֲ ׁ ֶ
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
שנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָתיו ְו ִצ ָ ּונ ּו ַעל נְ ִטילַת יָ ַדיִ ם:
ִק ְד ׁ ָ

מוציא מצה

מוֹ צִ יא

צה

לג

מגביה את שתי המצות השלמות ואת הפרוסה שביניהם ומברך:

עולָ ם,
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
הַ ּמ ֹו ִציא לֶחֶ ם ִמן הָ ָא ֶרץ:

ַמ ָ ּצה
מניח את המצה התחתונה ומחזיק בעליונה ובפרוסה ומברך:

שר
עולָ ם ,אֲ ׁ ֶ
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
שנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָתיו ְו ִצ ָ ּונ ּו ַעל אֲ ִכילַת ַמ ָּצה:
ִק ְ ּד ָ
ואוכלים כל אחד כזית מהמצה העליונה ,וכזית מהפרוסה ,בהסיבהלד.
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לג .ברמב"ם מפורש כאן לפני המוציא לפרוס לשנים את המצה האמצעית,
בתחילת הסדר( אמנם לא רצינו לשנות מהמנהג .ויש לשאול חכם .גם בסדר החזקת
המצות בברכות כתבנו כפי המנהג.
)במקום

לד .כנ"ל ההערה הקודמת.

צו

ועשה פסח לה'

ָמרוֹ ר
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לְ ַק ֵיים
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
יהי נֹעַ ם
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
רור ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
ִמ ְצוַ ת אֲ ִכי ַלת ָמ ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ ֵנהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ

נוטלים כזית מרור ומטבילים בחרוסת ואח"כ מנערים את החרוסת
ומברכים:

שר
עולָ ם ,אֲ ׁ ֶ
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
רור:
שנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָתיו ְו ִצ ָ ּונ ּו ַעל אֲ ִכילַת ָמ ֹ
ִק ְ ּד ָ
ואוכלים בלא הסיבה:

ֲאכִ ילַ ת ָק ְר ָּבן ֲחגִ יגָ ה
לה
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לְ ַק ֵיים
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
מו ְויִ ְתעַ ּלֶה.
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
ִמ ְצוַ ת אֲ ִכילַת ָק ְר ּ ָבן חֲגִ יגָ ה ַלעֲ ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמעֲ ׂ ֵ
ּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַ
ִו ִ
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לה .אמר לנו הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר שליט"א ,שאף לאחר ביאת המשיח יאמרו
לשם יחוד ,דהיחוד הוא עד אין חקר.

פסח
קרבן
אכילת
עורך
שולחן

צז

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

שר
עולָ ם ,אֲ ׁ ֶ
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
שנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָתיו ְו ִצ ָ ּונ ּו ַעל אֲ ִכילַת הַ זֶבַ ח:
ִק ְ ּד ָ

ֲאכִ ילַ ת ָק ְר ָּבן ּ ֶפ ַסח
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לְ ַק ֵיים
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .וי ִהי
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
ִמ ְצוַ ת אֲ ִכילַת ָק ְר ּ ָבן ּ ֶפסַ ח ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ

נוטלים מבשר הפסח ,ומברכים:

שר
עולָ ם ,אֲ ׁ ֶ
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
שנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָתיו ְו ִצ ָ ּונ ּו ַעל אֲ ִכילַת הַ ּ ֶפסַ ח:
ִק ְ ּד ָ
ולא ברכת הפסח פוטרת של זבח ולא של זבח פוטרת של פסח:
אסור לשבור עצם מהפסח:

צח

ועשה פסח לה'

כּ וֹ ֵר ְך

לו

שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לִ ְכרֹךְ
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
מו
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
רור וּלְ ָא ְכלָ ם יַ חַ ד ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
ּ ֶפסַ ח ַמ ָּצה ו ָּמ ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵ הוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ

כל אחד מהמסובים לוקח כזית מן המצה השלישית עם כזית מרור
וכורכן יחד ,ואומרים:

ש ּ ֵבית
שה ִה ּלֵל ִּבזְ ַמן ׁ ֶ
זֵכֶ ר לְ ִמ ְק ָ ּד ׁש ּ ְכ ִה ּלֵלֵ ּ .כן ָע ָׂ
הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש הָ יָ ה ַק ָ ּים הָ יָ ה ּכ ֹו ֵר ְך ּ ֶפסַ ח ַמ ָּצה
ש ּנֶאֱ ַמר ַעל ַמצ ֹּות
אוכֵ ל ְּביַ חַ ד לְ ַק ּיֵם ַמה ׁ ֶ
רור ְו ֹ
ּו ָמ ֹ
ֹאכלֻה ּו:
רו ִרים י ְ
ּו ְמ ֹ
ואוכלים יחד בהסבה בלי ברכהלז:
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לו .ברמב"ם כתב פשוט שעושים כורך מיד בתחילה .ומביא גם איך הסדר אם אוכל
בנפרד ואח"כ כורך .ומכיוון שכבר נהגו כל ישראל לאכלם קודם בנפרד ואח"כ כורך,
הבאנו גם אנו כך לזמן בית המקדש .ויש לשאול חכם.
לז .הרה"ק הדברי חיים מצאנז זיע"א ,בעת שהיה חולה ,אסרו עליו הרופאים לאכול
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
אכל כזית מרור ,ואמר :אני עושה את זה ,בשביל שידעו שצריך למסור נפש על מצוה
דרבנן .ואח"כ אכל את כזיתי הכורך ,ואמר :אני עושה את זה ,בשביל שידעו שצריך
למסור נפש על מנהג .ע"כ דבריו הקדושים.

שולחן עורך

צט

כל אחד מהמסובים לוקח כזית מן המצה השלישית עם
כזית מרור וכזית מקרבן פסח וכורכן יחד ,ואוכלים
בהסבה בלי ברכהלח:

ׁ ֻשלְ ָחן עוֹ ֵרךְ
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
יקו ָמן ֶנ ֶאכָ ל עַ ל הַ ׁש ֹובַ עַ ,ל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת
שיִ ְהיֶה הָ ַא ִפ ֹ
טובְ ,ו ׁ ֶ
ש ּ ָבת ְו( ֹיום ֹ
כול ְסעו ַּדת )בשבתַ ׁ :
ל ֶֶא ֹ
שה יָ ֵדינ ּו
יהי ֹנעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
רוּחַ ָּג ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵ הוּ:
ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ

אוכלים ושותים כברכת ה'לט .וישמחו שמחה גדולהמ.
אוכלים מבשר קרבן חגיגה ,כדי שיהא הפסח נאכל על השובע. .
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לח .כן נראה פשוט ,וכן משמע ברמב"ם.
לט .כתב הבן איש חי זיע"א בספרו 'לשון חכמים' )חלק א' סימן נד( וז"ל :בתוך הסעודה
יזמר וישורר בקול נעים .דברים אלו לקוחים ומלוקטים מספר הזוהר הקדוש ,דברים
כהויתן ממש ,והם דברים אשר לצד עילאה ימללו:

ק

ועשה פסח לה'
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ישאַ .אנְ ְּת הוּא ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש,
ישאְׁ .שלָ מָ א עֲלָ ְך אֻ ְׁש ּ ִפיזָא ַקדִּ ׁ ָ
ְׁשלָ מָ א עֲלָ ְך יוֹ מָ א טָ בָ א ַקדִּ ׁ ָ
וְ ַז ִּמין ַאנְ ְּת לְ הַ הוּא אֲ ַתר דְּ ִא ְ ּק ֵרי ק ֶֹד ׁש ,לְ ִא ְתעַ ְּט ָרא ּ ֵב ּה וּלְ ִא ְׁש ּ ַתאֲ בָ ה ּ ֵב ּה ,וְ ִת ְת ַקדַּ ׁש וְ יִ ְׁש ּ ַת ּ ַכח
יק ּ ָתא ,דְּ ַנחֲלִ ין וּמַ ּבוּעִ ין נ ְַפ ִקין ִמ ּנ ֵּה ,הָ א
יקא דַּ ע ֲִמ ְ
ּ ָב ְך חֶ ְדו ָָתא .הָ א ַאנְ ְּת ׁ ָש ִאיב מֵ הַ הוּא ע ֲִמ ָ
ּש ְּבחָ ָתאְ .מז ְַּמנִ ין לָ ךְ
ש ָר ֵאל דְּ ִא ְת ְקרוּן ק ֶֹד ׁש ְמ ַק ְּבלִ ין לָ ְך ְּב ַאנְ ּ ִפין נְ ִה ִיריןְּ ,בחֶ ְדו ָָתא ו ְּבתו ְׁ
יִ ְ ׂ
ְ
ש ְּב ִחין
ְמ ַת ְ ּקנִ ין לָ ך ְסעו ָּד ָתא יְ ֵת ָיראְ ,מסַ דְּ ִרין ּ ָפתוֹ ֵריְ ,מ ַת ְ ּקנֵי ּג ְַרמַ יְ ה ּו ְּבמָ אנֵי יְ ָקר .ח ֲַדאן ו ְּמ ׁ ַ
ְׁשבָ חָ א לְ קֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא.
ש ָר ֵאל מֵ ְר ׁשו ָּתא ַאח ֲָרא
חַ ּגָא ְד ִפ ְסחָ א דְּ רוֹ עָ א יְ ִמינָאַ ּ ,כ ּ ָמה חָ ִביב ַאנְ ְּת וְ י ִ ַּקירָ ּ .ב ְך נ ְַפק ּו יִ ְ ׂ
שאוֹ ר לֹא יִ ּ ָמצֵ א ְּבבָ ּ ֵתיכֶ ם ,הַ אי לַ ְחמָ א
ישאָ ּ .ב ְך ְּכ ִתיבִׁ :ש ְבעַ ת י ִָמים ְ ׂ
וְ עָ אל ּו ִּב ְר ׁשו ָּתא ַקדִּ ׁ ָ

ִיקין וְ עָ ִביד ְּבה ּו ְקטָ טָ א,
ש ִדין וּמַ ז ּ ִ
שדֶּ ֶדת וּמַ ְב ַרחַ ת לְ כָ ל ִס ְט ִרין לְ ׁ ֵ
ִא ְ ּק ֵרי מַ ָּצה ְּבגִ ין דְּ ָקא ְמ ׁ ַ
יהי מַ ְב ַרחַ ת לְ כָ ל ִס ְט ִרין
ִיקין דְּ ַת ְרעָ א ,אוֹ ף הָ ִכי ִא ִ
ש ִדין וּמַ ז ּ ִ
שדַּ י דִּ ְמז ּוזָה דְּ מַ ְב ַרחַ ת לְ ׁ ֵ
ְּכגַוְ נָא דְּ ׁ ַ
ְ
יבין יוֹ ִמין דִּ ילַ ך דְּ ִאי ּנוּן יוֹ מֵ י חֶ ְדו ָָתא ִאי ּנוּן יוֹ ִמין דְּ סַ לְ ִקין
ישין וְ עָ ִביד ְקטָ טָ ה ְּבהוַּ ּ .כ ּ ָמה ח ֲִב ִ
ִּב ִׁ
ְ
ְ
ש ָר ֵאל
ש ְּב ִחין יִ ְ ׂ
אריהוֹ ןָ ּ .בך ְמ ׁ ַ
ש ָר ֵאל ְּבחֶ ְדו ָָתא ְדפו ְּר ָקנָא ְדמָ ֵ
יק ָרא עִ ּ ָל ָאהָ ּ .בך ח ֲָדאן יִ ְ ׂ
לִ ָ
יך הוּא ו ְּב ָדא ַיהֲבֵ י חֵ ילָ א לְ עֵ ּ ָלאָ ּ .ב ְך ח ֲֵדי קֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ְּגבו ְּר ּ ֵת ּה דְּ קֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְּב ִס ּפו ָּרא
יהי ַא ְסו ָָתא
ש ָר ֵאל מֵ יכָ לָ א ְד ַא ְסו ָָתאָ ּ .ב ְך ָא ְכלִ ין מַ ָּצה דְּ ִא ִ
ִד ְׁשבָ חָ א ִדלְ הוֹ ןָ ּ .ב ְך ָא ְכלִ ין יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל חָ ְכ ְמ ָתא עִ ּ ָל ָאה
ימנו ָּתא .דָּ א ִאיה ּו ַנהֲמָ א דְּ ַא ְח ִּכימ ּו ּ ֵב ּה יִ ְ ׂ
לְ מֵ יעַ ל וּלְ ִמנְ דַּ ע ְּב ָרזָא ִד ְמהֵ ְ
ְ
הוֵי ְׁשמו ִּרים וּנְ טו ִּרים מֵ חָ מֵ ץ
יכין לְ מֶ ֱ
ש ָר ֵאל ּ ֻכ ְּלה ּו ְצ ִר ִ
דְּ אוֹ ָריְ ָתא וְ עָ אל ּו ְּב ָא ְרחָ הָ אָ ּ .בך יִ ְ ׂ
ְ
שהוּא ,וְ כָ ל מַ אֲ כָ לִ ין וּמַ ְׁש ִקין ּ ֻכ ְּלה ּו נְ טו ִּרין .עֲלָ ך ְּכ ִתיבֶ :את חַ ג הַ ּ ַמצּוֹ ת ִּת ְׁשמֹר.
ּשאוֹ ר ְּבכָ ל ׁ ֶ
ו ְׂ
ָש לְ נ ְַט ָרא לֵ ּה.
ִּת ְׁשמֹרִ ,ס ְט ָרא ִד ְק ֻד ּ ׁ ָשה דְּ בָ עֵ י ּ ַבר נ ׁ
ּשמַ ְר ּ ֶתם ֶאת הַ ּ ַמצּוֹ ת,
ֶאת חַ ג הַ ּ ַמצּוֹ ת ִּת ְׁשמֹר ,הַ אי ִאיה ּו אֲ ַתר דְּ ִא ְ ּק ֵרי ׁ ָשמוּרָ ּ .ב ְך ְּכ ִתיב :ו ְׁ
שבַ ע הַ ְ ּנעָ רוֹ ת הָ ְראוּיוֹ ת לָ ֵתת לָ ּה ִמ ּ ֵבית הַ ּ ֶמלֶ ְךִ ,א ְּתמַ ר
הָ א מַ ָּצה ִדלְ גוֹ ְׁשמו ָּרה .וְ ִאי ּנוּן ׁ ֶ
יה ִא ְתע ֲִביד ִמ ְצוָה.
ּשמַ ְר ּ ֶתם ֶאת הַ ּ ַמצּוֹ ת .מַ ָּצה ִא ִ
עֲלַ יְ הוּ :ו ְׁ
יהי ְׁשמו ָּרה וּבַ עְ לָ ּה דְּ ִאיה ּו וָא"ו וּבֵ ּ
ש ָר ֵאל ַא ְר ּ ַבע ּ ָכסֵ י ְדחַ ְמ ָרא ְּב ָרזָא ְדחֵ ר ּו ָתא ,דְּ כָ ל חַ ד וְ חַ ד ִמ ּנַיְ ה ּו ִאיה ּו ִמ ְצוָה
ּ ָב ְך ׁשוֹ ִתין יִ ְ ׂ
ש ּהָ ּ .ב ְך גּ וֹ ְמ ִרין הַ הַ ּ ֵלל ְּבלֵ ילְ יָא ,מַ ה דְּ לָ א ִא ְׁש ּ ַת ּ ַכח הָ ִכי ִּב ְׁש ָאר ז ְִמנֵי וְ חַ ּגֵיָ ּ .ב ְך
ְּב ַא ּ ֵפי נ ְַפ ׁ ַ
ִא ְׁש ּ ַתכַ ח ְרב ּו י ִַּתיר ְּכ ִד ְכ ִתיב :ו ִַּת ְר ִּבי ו ִַּתגְ דְּ לִ י ו ּ ַָתב ִֹאי ּ ַבע ֲִדי ע ֲָדיִ יםָ ּ .ב ְך ִא ְׁש ּ ַת ּ ַכח ִז ּו ּוגָא
ּשי מַ לְ ּ ָכא ּ ָב ְך ְּכ ִתיב.
ְד ִסה ֲָרא ִּבנְ ִהיר ּו ְד ִׁש ְמ ׁ ָשא ִּב ְׁשלִ ימוָּ ּ .ב ְך ִא ְתעֲר ּו ִקדּ ו ׁ ֵ
ישא וְ הוּא ִׁש ּמו ִּרים ְּבכֻ ּ ָלאָ ּ .ב ְך ִז ּו ּוגָא ִמ ִּס ְט ָרא דִּ לְ עֵ ּ ָלא
לֵ יל ִׁש ּמו ִּרים הוּא לַ ה' ִז ּו ּוגָא ַקדִּ ׁ ָ
ְ
ְ
ִא ְּתעַ ר וְ ִא ְׁש ּ ַת ּ ַכחָ ּ .ב ְך ַק ִּטיל קֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ּ ָכל ִאי ּנוּן ּבו ְּכ ִרין דְּ ִס ְט ָרא ַאח ֲָראָ ּ .בך נ ִָטיר
יך הוּא ּ ָכל ִאי ּנוּן ּבו ְּכ ִרין דְּ ִס ְט ָרא ַאח ֲָראָ ּ .ב ְך נ ִָטיר קֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
קֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ש ָר ֵאל
יך הוּא לְ יִ ְ ׂ
ְּכ ַא ּ ָבא עַ ל ְּבנִ יןָ ּ .ב ְך הוּא ִּב ּטוּלָ א ַדעֲבוֹ ָדה ז ָָרה וְ ִא ְס ּ ַת ּ ַלק קֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יק ֵר ּהָ ּ .ב ְך
יך הוּא ִּב ָ
ְ
שא ְּב ִר ְ
יך הוּא חֵ ילָ אָ ּ ,בך ִא ְת ַק ּיָמ ּו ּ ָכל
חזֵי קֻ ְד ׁ ָ
ִא ְת ּ ַכ ְפיָן ּ ָכל חֵ ילִ ין דְּ ִס ְט ָרא ַאח ֲָראָ ּ .ב ְך ַא ֲ
ש ּ ַב ִּתין ,ו ְּבגִ ין דָּ א ּ ֻכ ְּלה ּו דו ְּכ ָרנָא לְ הַ אי נִ ּ ָסא דַּ עֲבַ ד ּ ָב ְך קֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּאָ ּ .ב ְך
ז ְִמנִ ין וְ חַ ִּגין וְ ׁ ַ
ְ
הוָה נ ִָהיר לֵ ילְ יָא ְּכיוֹ מָ א ִד ְתקוּפָ א ְד ַת ּמוּזַ ,וחֲמָ א ּ ָכל עַ ּ ָמא עוֹ בָ דוֹ י דְּ קֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ה ֲָדא
ֲ
הוָה ְּכהַ אי ִמיּוֹ מָ א
ֲשכָ ה ּ ָכאוֹ ָרהָ ּ .ב ְך ּ ִפ ְרסוּמֵ י נִ ּ ָסא דְּ לָ א ֲ
הוּא דִּ ְכ ִתיב :וְ לַ יְ לָ ה ּ ַכיּוֹ ם י ִָאיר ּ ַכח ׁ ֵ

שולחן עורך

קא
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דְּ ִא ְת ְּב ֵרי עָ לְ מָ אָ ּ .ב ְך ִא ְת ְרעֵ י קֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוֵי
ש ָר ֵאל לְ ִא ְתדַּ ְּב ָקא ִאי ּנוּן ּ ֵב ּה ,וּלְ מֶ ֱ
יך הוּא ְּביִ ְ ׂ
ְ
ְ
הוָה
ישאָ ּ .בך ֲ
ש ָר ֵאל ְּב ִק ּיוּמָ א ְדאוֹ ת ַקדִּ ׁ ָ
ִאינוּן חוּלָ ֵק ּהְּ ,כ ִד ְכ ִתיבִּ :כי חֵ לֶ ק ה' עַ ּמוֹ ָ ּ .בך עָ אל ּו יִ ְ ׂ
ְ
ְ
ש ָראֵ ל
ימנו ָּתאָ ּ ,בך יְ הַ ב קֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא לְ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְר ִׁשימָ א ִד ְמהֵ ְ
ְר ִׁשים עַ ל ּ ִפ ְתחָ א ְדיִ ְ ׂ
ְ
ְ
ש ָר ֵאל
ימנו ָּתאָ ּ .בך ַא ּ ִפיק קֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא לְ יִ ְ ׂ
ִק ּ ׁשו ָּרא ּ ַבאֲ ַתר עִ ּ ָל ָאה ִּב ְר ׁשו ָּתא ִד ְמהֵ ְ
מֵ ַא ְרעָ א ְד ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ַא ּ ֵסי לוֹ ן ִמ ְּת ִביר ּו ְדג ְַרמֵ יהוֹ ן ו ִּמ ְּת ִביר ּו ְדרוּחֵ יהוֹ ן ְּכ ִד ְכ ִתיב :וַה' הוֹ לֵ ְך
יחין דְּ ַא ְסו ָָתא וְ עָ אלִ ין לְ גוּפַ יְ ה ּו
לִ ְפנֵיהֶ ם יוֹ מָ ם לַ נְ חוֹ ָתם הַ דֶּ ֶר ְך ,וְ כָ ל ָא ְר ִחין הֲווֹ סַ לְ ִקין ֵר ִ
ישין דַּ אֲ ִרימ ּו ַק ּ ֵמי קֻ ְד ׁ ָשא
יכין ַקדִּ ִׁ
וְ ִא ּ ַת ְס ָיןַ .והֲווֹ ׁ ָש ְמעִ ין ָקל ּ ֻת ְׁש ְּבחָ ן וְ ִׁש ִירין דְּ או ְּכלו ִּסין ו ְּר ִת ִ
ְּב ִר ְ
יך הוּאַ ,והֲווֹ ח ֲָדאן וְ נַיְ ִחין ְּברוּחֵ יהוֹ ן.
חַ ּגָא ְד ִפ ְסחָ א ּ ַכ ּ ָמה חָ ִביב ַאנְ ְּת וְ י ִ ַּקיר .הָ א ַאנְ ְּת ָק ִאים ְּבי ְַרחָ א ְדנִ יסָ ן דְּ בֵ ּה ִא ְתע ֲִביד ּו נִ ִּסין
ש ָר ֵאל ְּבפו ְּר ָקנָא ּ ַב ְת ָר ָאה.
ש ָר ֵאל .וְ הָ א ִאיה ּו ז ִַּמין לְ מֶ עְ ּ ַבד ּ ֵב ּה נִ ִּסין ַר ְב ְר ִבין לְ יִ ְ ׂ
ַר ְב ְר ִבין לְ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל עַ ל דַּ חֲלָ א
הוָה ִּב ּטוּלָ א ַדעֲבוֹ ָדה ז ָָרהֵ ּ ,ב ּה ְׁשלִ יט ּו יִ ְ ׂ
ּ ַכ ּ ָמה ז ּ ַָכ ָאה הַ אי י ְַרחָ א ְדבֵ ּה ֲ
ְד ִמ ְצ ָר ֵאי וֶאֱ לָ הָ א ִדלְ הוֹ ן דְּ ִא ְ ּק ֵרי ּתוֹ עֲבַ ת ִמ ְצ ַריִ םְּ ,בגִ ין דְּ ִמ ְצ ָר ֵאי הֲווֹ פַ לְ ִחין לְ מַ זַּל טָ לֶ ה ו ְּבגִ ין
דָּ א פַ לְ ִחין לְ ִא ְמ ָרא .ו ְּבגִ ין דָּ א מַ ּנֵי קֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
שה לְ בֵ ית
יש ֶׂ
ש ָר ֵאל :וְ יִ ְקח ּו לָ הֶ ם ִא ׁ
יך הוּא לְ יִ ְ ׂ
ישה ִדלְ הוֹ ן .וְ ָאמַ ר קֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
שי לֵ ּה ּ ָת ִפישׂ ִּב ְת ִפ ָ ׂ
שה לַ ּ ָביִ ת ,וְ ַא ְׁשלִ יט לוֹ ן עֲלֵ ּה וְ ָת ְפ ֵׂ
ָאבוֹ ת ֶׂ
ישה ִדלְ כוֹ ן
הוּא ִמ ּ ֶבעָ שׂ וֹ ר לַ ח ֶֹד ׁש ִסיב ּו ַדחֲלָ א ְד ִמ ְצ ָר ֵאי וְ ִת ְפשׂ ּו לֵ ּה ,וִ יהֵ א ַא ִּסיר וְ ָת ִפישׂ ִּב ְת ִפ ָ ׂ
שעְ ּ ָתא
יוֹ מָ א חַ ד ו ְּת ֵרין ו ְּתלָ ת ,ו ְּביוֹ מָ א ְר ִביעָ ָאה ַא ּ ִפיק ּו לֵ ּה לְ ִדינָא וְ ִא ְת ּ ַכ ְ ּנ ׁש ּו עֲלֵ ּה .ו ְּב ׁ ַ
שזָבָ א ל ֵּה
ש ָר ֵאל וְ לָ א י ְָכלִ ין לְ ׁ ֵ
ישה ְדיִ ְ ׂ
ש ְמעִ ין ָקל דַּ חֲלָ א ִדלְ הוֹ ן דְּ ָת ִפישׂ ִּב ְת ִפ ָ ׂ
ְד ִמ ְצ ָר ֵאי הֲווֹ ׁ ַ
ְ
הוָה ַק ְׁשיָא עֲלַ יְ ה ּו ְּכ ִאלּ ּו ּג ְַרמַ יְ ה ּו ִא ְתע ֲִקיד ּו לִ ְקטָ לָ א .וְ ָאמַ ר קֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא
הֲווֹ ּ ָבכָ אןַ ,ו ֲ
ש ָר ֵאל ,יְ הֵ א דָּ א ּ ָת ִפישׂ ִּב ְר ׁשו ַּתיְ כ ּו יוֹ מָ א ּ ָב ַתר יוֹ מָ א ַא ְר ּ ָבעָ ה יוֹ ִמיןְּ ,בגִ ין דְּ ֶיחֱמוּן י ֵָת ּה
לְ יִ ְ ׂ
ְ
ִמ ְצ ָר ֵאי ּ ָת ִפישׂ  ,ו ְּביוֹ מָ א ְר ִביעָ ָאה ַא ּ ִפיק ּו לֵ ּה לִ ְקטָ לָ א ,וְ ֶיחֱמוּן לֵ ּה ִמ ְצ ָר ֵאי הֵ יך ַא ּתוּן עַ ְבדִּ ין
ּ ֵב ּה דִּ ינָא .וְ ָדא ַק ְׁשיָא לְ ה ּו ִמן ּ ָכל מַ ְכ ְּת ִׁשין דַּ עֲבַ ד לוֹ ן קֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
חזוּן ִאי ּנוּן
יך הוּאַ ּ ,כד ֶי ֱ
ש ָר ֵאל ְּב ַדחֲלֵ יהוֹ ן דְּ ִמ ְצ ָר ֵאי .לְ בָ ַתר דְּ ַק ְטלִ ין לֵ ּה דַּ יְ נִ ין לֵ ּה ְּבנו ָּרא ,דִּ ְכ ִתיב:
דִּ ינִ ין דְּ עַ ְבדִּ ין יִ ְ ׂ
ְ
ֵימרוּן
ֹאכל ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו נָא ,דְּ לָ א י ְ
ש ְרפוּן ּ ָבאֵ ׁש .וְ ָאמַ ר קֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּאַ :אל ּת ְ
ּ ְפ ִסילֵ י אֱ לֹהֵ יהֶ ם ִּת ְ ׂ
ִּב ְרעו ָּתא ו ְּב ִתיעו ְּב ָתא דְּ ַד ְחלָ נָא ָא ְכלִ ין לֵ ּה הָ ִכיֶ .א ּ ָלא ַא ְת ִקינ ּו לֵ ּה צָ לִ י וְ לָ א ְמבֻ ּ ׁ ָשל ,דְּ ִאלּ ּו
ְמבֻ ּ ָׁשל יְ הֵ א טָ ִמיר וְ לָ א ֶיחֱמוּן לֵ ּהֶ ,א ּ ָלא ִּת ּק ּונָא ִדילֵ ּה ,דְּ ֶיחֱמוּן לֵ ּה הָ ִכיִ .מ ּתוֹ ְק ָדא ְּבנו ָּרא
יש ּה עֲלֵ ּה ּ ָכפוּף עַ ל ַק ְרסֻ ּ ֵלי ,דְּ לָ א י ְֵמרוּן דְּ חַ ּיָה אוֹ ִמ ּ ָלה ַאח ֲָרא הוּא,
ְּבגִ ין דְּ ֵריחֵ ּה נוֹ ֵדף ,וְ ת ּו ֵר ׁ ֵ
ֵיכלוּן לֵ ּה ְּב ִתיאו ְּב ָתאֶ ,א ּ ָלא עַ ל
ֶא ּ ָלא ְדיִ ְׁש ְּתמוֹ ְדעוּן לֵ ּה דְּ ִאיה ּו ַדחֲלָ א ִדלְ הוֹ ן .וְ ת ּו דְּ לָ א י ְ
ש ְבעָ א א ַֹרח ְקלָ נָא ו ִּבזָּיוֹ ן .וְ ת ּו וְ עֶ צֶ ם לֹא ִת ְׁש ְּבר ּו בוֹ ֶ ,א ּ ָלא ְד ֶיחֱמוּן ּג ְַרמוֹ י ְרמָ אן ְּב ׁשו ָּקא וְ לָ א
ַׂ
ּ
יאין .וְ ת ּו וּמַ ֶּקלְ כֶ ם
שה ה' ְׁשפָ ִטים ,דִּ ינִ ין סַ ִּג ִ
שזָבָ א לֵ ּה ,וְ עַ ל דָּ א ְכ ִתיב :וּבֵ אלֹהֵ יהֶ ם עָ ָ ׂ
י ְַכלִ ין לְ ׁ ֵ
ְּבי ְֶדכֶ ם ,וְ לָ א חַ ְר ּ ָבא וְ ֻר ְמחָ א ו ְּׁש ָאר מָ אנֵי ְק ָרבָ א.
ישא
ש ָר ֵאל ְּב ִק ּ ׁשו ָּרא ִד ְׁשמָ א ַקדִּ ׁ ָ
חַ ּגָא ְד ִפ ְסחָ א דְּ רוֹ עָ א יְ ִמינָאָ ּ ,ב ְך ִא ְת ַאחֲד ּו וְ ִא ְת ַק ּ ְׁשר ּו יִ ְ ׂ
שר לְ י ְַרחָ א ְמ ַת ְ ּקנֵי ּג ְַרמַ יְ ה ּו ו ְּמבַ ע ֲֵרי חָ מֵ ץ ִמ ּ ֵבינַיְ הוּ,
וּנְ פַ ק ּו מֵ ְר ׁשו ָּתא ַאח ֲָרא דְּ הָ א ְּב ַא ְר ּ ַבע עָ ָ ׂ
ישאָ ּ .ב ְך ִמ ְתעַ ְּט ֵרי חָ ָתן וְ כַ ּ ָלה ְּבעִ ְטרוֹ י דְּ ִא ּ ָמא עִ ּ ָל ָאה ,דִּ ְבגִ ין דָּ א ּ ָבעֵ י ּ ַבר
וְ עַ יְ ל ּו ִּב ְר ׁשו ָּתא ַקדִּ ׁ ָ

ועשה פסח לה'

קב

צָ פ ּון
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לְ ַק ֵיים
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
יהי
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
ִמ ְצוַ ת אֲ ִכי ַלת אֲ ִפיק ֹו ָמן ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ

אחר גמר הסעודה אוכל כל אחד מהמסובים שני כזיתים מהמצה
השמורה שטמנה לאפיקומן:
אסור לאכול שום דבר אחרי זה ,כדי שישאר טעם האפיקומן בפיו:

אחר גמר הסעודה אוכל כל אחד כזית מבשר הפסח:
אסור לשבור עצם מהפסח ,ושלא ישאר נותר מבשר הפסח לאחר זמן אכילתו:
אסור לאכול שום דבר אחרי זה ,כדי שישאר טעם בשר הפסח בפיו:

–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– X â W
ישא ְּבלֵ ילְ יָא ַק ּ ָמ ָאה ִא ְׁש ּ ַת ּ ַכח ְּבכָ ל
חז ָָאה ּג ְַרמֵ ּה דְּ ִאיה ּו ּ ַבר חוֹ ִריןָ ּ .ב ְך ִז ּו ּוגָא ַקדִּ ׁ ָ
ָש לְ ַא ֲ
נ ׁ
שי דָּ א ִמן דָּ א .וְ עַ ל דָּ א
ִס ְט ִרין .וְ ִז ּו ּוגָא הוּא ְּב ַא ְר ּ ַבע ְק ׁ ָש ִרין ,דְּ ִאי ּנוּן ַא ְר ּ ַבע דַּ ְר ִּגין וְ לָ א ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ֵ
אֲ נָן ְּבחֶ ְדו ָָתא ִדלְ הוֹ ן ִא ְתעַ ְרנָא לְ ִמ ְׁש ּ ֵתי ַא ְר ּ ַבע ּ ָכסֵ י ְדחַ ְמ ָרא ,דְּ בָ עִ ינָן לְ מֶ עְ ּ ַבד ְׁשלָ מָ א ְּבכֻ ּ ָלא,
וּלְ מֶ ח ֱֵדי לֵ ילְ יָא ְּבגִ ין דְּ חֶ ְדו ָָתא הוּא לְ עֵ ּ ָלא וְ ַת ּ ָתא .וְ עוֹ ד דְּ בָ עִ ינָן לְ ִמ ְׁש ּ ֵתי ַא ְר ּ ַבע ּ ָכסֵ י לָ קֳ בֵ ל
ַא ְר ּ ַבע ְּגאֻ לּ וֹ ת .ז ּ ַָכ ָאה הַ אי חַ ּגָא דְּ בֵ ּה ִא ְׁש ְּתלִ ים ִסה ֲָרא ְּבכֻ ּ ָלא ,וְ י ְַר ּ ָתא ִׁש ְבעִ ין ו ְּת ֵרין ְׁשמָ הָ ן
ישין ִּב ְתלָ ת ִס ְט ִריןָ ּ ,ברו ְּך ה' לְ עוֹ לָ ם ָאמֵ ן וְ ָאמֵ ן.
ַקדִּ ִׁ
מ .סידור רבי יעקב קאפיל זיע"א.

ברך

קג

ָּב ֵר ְך
מוזגים כוס שלישי ומברכים ברכת המזון:

לות ְּבש ּוב יְ הֹוָ ה ֶאת ִׁשיבַ ת ִצ ֹיון הָ יִ ינ ּו
ִׁשיר הַ ּ ַמ ֲע ֹ
חוק ּ ִפינ ּו ּולְ ׁש ֹונֵנ ּו
ּ ְכחֹלְ ִמיםָ :אז יִ ּ ָמלֵא ְׂש ֹ
ֹאמר ּו בַ גּ ֹויִ ם ִהגְ ִ ּדיל יְ הֹוָ ה ַל ֲע ׂש ֹות ִעם
ִר ָּנה ָאז י ְ
ֵא ּלֶהִ :הגְ ִ ּדיל יְ הֹוָ ה ַל ֲע ׂש ֹות ִע ָמנ ּו הָ יִ ינ ּו ְׂשמֵ ִחים:
יקים ּ ַב ּנֶגֶ ב:
יתנ ּו ּ ַכאֲ ִפ ִ
ׁש ּובָ ה יְ הֹוָ ה ֶאת ְׁש ִב ֵ
לו ְך יֵ ל ְֵך ּובָ כֹה
הַ ז ּ ְֹר ִעים ְּב ִד ְמ ָעהְּ ,ב ִר ָּנה יִ ְקצֹר ּו :הָ ֹ
ֹשא אֲ ל ֻּמ ָֹתיו:
ֹשא מֶ שֶ ְך הַ ז ַָּרע ּבֹא יָ בֹא ְב ִר ָּנה נ ׂ ֵ
נ ֵׂ
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאלִ .ה ְ ּננִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לְ ַק ֵיים
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
שבָ ְע ּ ָת וּבֵ ַר ְכ ּ ָת ֶאת יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יך עַ ל הָ ָא ֶרץ
ש ּ ֶנאֱ ַמר ְו ָאכַ לְ ּ ָת ְו ָׂ
של ִּב ְר ּ ַכת הַ ּ ָמ ֹזון ׁ ֶ
שה ׁ ֶ
ִמ ְצוַ ת ֲע ׂ ֵ
ְ
ְ
יהי
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַרך ְׁש ֹ
שר נָ ַתן לָ ך .לַ ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
הַ ּט ֹובָ ה אֲ ׁ ֶ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ

המברך אומרַ :ר ּב ֹו ַתי ִמיר וֶ ועלֶן ּ ֶבענְ ְט ְׁשן:
עולָ ם:
שם יְ הֹוָ ה ְמב ָֹר ְך מֵ ַע ּ ָתה ְו ַעד ֹ
המסובים עונים :יְ ִהי ׁ ֵ
ְ
עולָם:
שם יְ הֹוָ ה ְמב ָֹרך מֵ ַע ּ ָתה ְו ַעד ֹ
המברך חוזר :יְ ִהי ׁ ֵ
ְ
שלּ ֹו:
ש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּ ׁ ֶ
המברךִּ :ב ְר ׁשוּת ָמ ָרנָ ן ְו ַר ּב ֹו ַתי נְ בָ ֵרך )בעשרה :אֱ לֹהֵ ינ ּו( ׁ ֶ
ּבו חָ יִ ינוּ:
שלּ ֹו ו ְּבטו ֹ
ש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּ ׁ ֶ
המסוביםָ ּ :ברו ְּך )בעשרה :אֱ לֹהֵ ינ ּו( ׁ ֶ
ּבו חָ יִ ינוּ:
שלּ ֹו ו ְּבטו ֹ
ש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּ ׁ ֶ
המברך חוזרָ ּ :ברו ְּך )בעשרה :אֱ לֹהֵ ינ ּו( ׁ ֶ
מו:
ביחיד אינו אומרָ ּ :ברו ְּך הוּא וּבָ רו ְּך ְׁש ֹ
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עולָ ם הַ ז ָּן ֶאת
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
בו ְּבחֵ ן ְּבחֶ סֶ ד ּו ְב ַרח ֲִמים
עולָ ם ּ ֻכלּ ֹו ְּבט ּו ֹ
הָ ֹ
עולָ ם חַ ְס ּד ֹו
שר ּ ִכי לְ ֹ
ה ּוא ֹנו ֵתן לֶחֶ ם לְ כָ ל ּ ָב ָׂ
יֶחסַ ר לָנ ּו
דול ּ ָת ִמיד ל ֹא חָ סַ ר לָ נ ּו ְו ַאל ְ
בו הַ ָּג ֹ
ּו ְבט ּו ֹ
דול ּ ִכי ה ּוא ֵאל
מו הַ ָּג ֹ
עולָם וָ ֶעד ּ ַב ֲעב ּור ְׁש ֹ
ָמ ֹזון לְ ֹ
זָן ּו ְמפַ ְרנֵס ל ַּכֹל ּומֵ ִטיב ל ַּכֹל ּומֵ ִכין ָמ ֹזון לְ כָ ל
שר ּ ָב ָרא ּ ָכ ָאמ ּור ּפ ֹו ֵתחַ ֶאת יָ ֶד ָך
ְּב ִרי ֹּו ָתיו אֲ ׁ ֶ
צוןָ ּ .בר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה הַ ז ָּן ֶאת
יע לְ כָ ל חַ י ָר ֹ
ּו ַמ ְׂש ִּב ַ
הַ ּכֹל:
בו ֵתינ ּו
ש ִהנְ חַ לְ ּ ָת לַאֲ ֹ
נו ֶדה ְּל ָך יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ַעל ׁ ֶ
ֹ
אתנ ּו
הוצֵ ָ
ש ֹ
טובָ ה ּו ְרחָ בָ ה ְו ַעל ׁ ֶ
ֶא ֶרץ חֶ ְמ ָדה ֹ
יתנ ּו ִמ ּ ֵבית
יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ּו ְפ ִד ָ
ש ֵרנ ּו ְו ַעל
שחָ ַת ְמ ּ ָת ִּב ְב ָׂ
ית ָך ׁ ֶ
ֲעבָ ִדים ְו ַעל ְּב ִר ְ
ש ִּל ּ ַמ ְד ּ ָתנ ּו ְו ַעל חֻ ֶּק ָ
הו ַד ְע ּ ָתנ ּו ְו ַעל
ש ֹ
יך ׁ ֶ
ּת ֹו ָר ְת ָך ׁ ֶ
חונַ נְ ּ ָתנ ּו ְו ַעל אֲ ִכילַת ָמ ֹזון
ש ֹ
חַ ִּיים חֵ ן וָ חֶ סֶ ד ׁ ֶ
או ָתנ ּו ּ ָת ִמיד ְּבכָ ל ֹיום ּו ְבכָ ל
ש ַא ּ ָתה זָן ּו ְמפַ ְרנֵס ֹ
ָׁ
ש ָעה:
ֵעת ּו ְבכָ ל ׁ ָ
ְו ַעל הַ ּכֹל

יְ הֹוָ ה

אֱ ל ֹהֵ ינ ּו

נַחנ ּו
אֲ ְ

מו ִדים
ֹ

ְ
לָך
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או ָת ְך יִ ְת ּ ָב ַר ְך ִׁש ְמ ָך ְּב ִפי ּ ָכל חַ י ּ ָת ִמיד
ּו ְמבָ ְר ִכים ֹ
שבָ ְע ּ ָת ּובֵ ַר ְכ ּ ָת ֶאת
עולָ ם וָ ֶעדַ ּ .כ ּ ָכת ּוב ְו ָאכַ לְ ּ ָת ְו ָׂ
לְ ֹ
יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֶ ָ
שר נָ ַתן ל ְָך.
יך ַעל הָ ָא ֶרץ הַ ּטֹבָ ה אֲ ׁ ֶ
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה ַעל הָ ָא ֶרץ ְו ַעל הַ ּ ָמ ֹזון:
ש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך ְו ַעל
ַרחֶ םמא נָ א יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ַעל יִ ְׂ
בו ֶד ָך
יר ָך ְו ַעל ִצי ֹּון ִמ ְׁש ּ ַכן ְּכ ֹ
שלַיִ ם ִע ֶ
יְ ר ּו ׁ ָ
דול
ְו ַעל ַמלְ כ ּות ּ ֵבית ָ ּד ִוד ְמ ִׁשיחֶ ָך ְו ַעל הַ ּ ַביִ ת הַ ָּג ֹ
ש ִּנ ְק ָרא ִׁש ְמ ָך ָעלָ יו .אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ָא ִבינ ּו ְר ֵענ ּו
דו ׁש ׁ ֶ
ְוהַ ָ ּק ֹ
ז ּונֵנ ּו ּ ַפ ְרנְ סֵ נ ּו ְוכַ לְ ְּכלֵנ ּו ְוהַ ְר ִויחֵ נ ּו ְוהַ ְרוַ ח לָ נ ּו
רו ֵתינ ּו ְונָ א ַאל
יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ְמהֵ ָרה ִמ ּ ָכל צָ ֹ
שר
ידי ַמ ְּתנַ ת ּ ָב ָׂ
ּ ַת ְצ ִריכֵ נ ּו יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ל ֹא לִ ֵ
ידי הַ לְ וָ ָא ָתם ּ ִכי ִאם לְ יָ ְד ָך הַ ּ ְמל ֵָאה
וָ ָדם ְול ֹא לִ ֵ
ֵבו ׁש ְול ֹא
שלּ ֹא נ ֹ
שה ְוהָ ְרחָ בָ ה ׁ ֶ
דו ׁ ָ
הַ ּ ְפת ּוחָ ה הַ ְ ּק ֹ
עולָם וָ ֶעד:
נִ ּ ָכלֵם לְ ֹ

–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– X â W
מא .בפשטות כשבית המקדש על מכונו ,יש שינויים בנוסח ברכה זו ,וכן בהמשך .ויש
לשאול חכם.
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בשבת מוסיפים:

ְרצֵ ה ְוהַ חֲלִ יצֵ נ ּו יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ֶת ָ
ש ּ ָבת
יעי הַ ּ ׁ ַ
יך ו ְּב ִמ ְצוַ ת ֹיום הַ ּ ְׁש ִב ִ
דו ׁש הוּא לְ פָ ֶנ ָ
יך לִ ְׁש ּ ָבת ּב ֹו
דול ְו ָק ֹ
דו ׁש הַ ֶזּה ִּכי ֹיום זֶה ָּג ֹ
דול ְוהַ ָ ּק ֹ
הַ ָּג ֹ
ָ
ָ
שלּ ֹא
צונְ ך הָ נִ יחַ לָנ ּו יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו ׁ ֶ
צונֶך ו ִּב ְר ֹ
ְולָנוּחַ ּב ֹו ְּב ַאהֲבָ ה ְּכ ִמ ְצוַ ת ְר ֹ
גון וַ אֲ נָ חָ ה ְּב ֹיום ְמנוּחָ ֵתנ ּו ְוהַ ְר ֵאנ ּו יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו ְּב ֶנחָ ַמת ִצי ֹּון
ְּתהֵ א צָ ָרה ְויָ ֹ
ָ
ּעות וּבַ ַעל
שך ִּכי ַא ּ ָתה הוּא ּ ַב ַעל הַ יְ ׁשו ֹ
ּשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶ
יר ָך ו ְּב ִבנְ יַ ן יְ רו ׁ ָ
ִע ֶ
מות:
הַ ּנֶחָ ֹ

יע ְוי ֵָר ֶאה
אֱ ל ֹהֵ ינ ּו וֵ אל ֹהֵ י אֲ ֹ
בו ֵתינ ּו יַ ֲעלֶה ְויָ בֹא ְויַ ִּג ַ
רונֵנ ּו
שמַ ע ְויִ ּ ָפ ֵקד ְויִ ז ָּכֵ ר זִ ְכ ֹ
ְויֵ ָרצֶ ה ְויִ ּ ׁ ָ
רון ָמ ִׁשיחַ ּ ֶבן ָ ּד ִוד
בו ֵתינ ּו ְו ִּז ְכ ֹ
רון אֲ ֹ
דונֵנ ּו ְו ִּז ְכ ֹ
ּו ִפ ְק ֹ
רון ּ ָכל
ש ָך ְוזִ ְכ ֹ
שלַיִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶ
רון יְ ר ּו ׁ ָ
ַע ְב ֶד ָך ְוזִ ְכ ֹ
ַע ּ ְמ ָך ּ ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאל לְ פָ נ ָ
טובָ ה לְ חֵ ן
ֵיטה לְ ֹ
ֶיך לִ ְפל ָ
לום ְּב ֹיום חַ ג
ש ֹ
טו ִבים ּולְ ׁ ָ
ּולְ חֶ סֶ ד ּולְ ַרח ֲִמים לְ חַ ִּיים ֹ
טובָ ה
צות הַ זֶּה .ז ְָכ ֵרנ ּו יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ּב ֹו לְ ֹ
הַ ּ ַמ ֹ
טו ִבים.
בו לְ חַ ִּיים ֹ
יענ ּו ֹ
בו לִ ְב ָרכָ ה ְו ֹ
ּופָ ְק ֵדנ ּו ֹ
הו ִׁש ֵ
ּו ִב ְדבַ ר יְ ׁש ּו ָעה ְו ַרח ֲִמים ח ּוס ְוחָ ּנֵנ ּו ְו ַרחֵ ם ָעלֵינ ּו
יענ ּו ּ ִכי ֵאל ָ
ֶיך ֵעינֵינ ּו ּ ִכי ֵאל מֶ ל ְֶך חַ נּ ּון
ְו ֹ
הו ִׁש ֵ
ְו ַרח ּום ָא ּ ָתה:
שלַיִ ם ִעיר הַ קּ ֶֹד ׁש ִּב ְמהֵ ָרה ְביָ מֵ ינ ּו.
ּו ְבנֵה יְ ר ּו ׁ ָ
שלָ יִ םָ :אמֵ ן:
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה ּב ֹונֵה ְב ַרח ֲָמיו יְ ר ּו ׁ ָ

ברך
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)אם שכח יעלה ויבוא ונזכר לפני שיתחיל את ברכת הטוב והמטיב מברך:

ש ׂש ֹון וּלְ ִׂש ְמחָ ה ֶאת
טו ִבים לְ עַ ּמ ֹו יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָׂ
שר נָ ַתן יָ ִמים ֹ
ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָ ם אֲ ׁ ֶ
ְ
צות הַ זֶּהָ ּ .ברוּך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה ְמ ַקדֵּ ׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ְוהַ ְּז ַמנִ ים:
ֹיום חַ ג הַ ַמ ֹ
ואם חל בשבת מברך:

אות
תות לִ ְמנוּחָ ה לְ עַ ּמ ֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַאהֲבָ ה לְ ֹ
ש ּ ָב ֹ
שר נָ ַתן ׁ ַ
עולָ ם אֲ ׁ ֶ
ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
ש ּ ָבת
צות הַ זֶּהָ ּ .ברו ְּך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה ְמ ַקדֵּ ׁש הַ ּ ׁ ַ
ש ׂש ֹון וּלְ ִׂש ְמחָ ה ֶאת ֹיום חַ ג הַ ַמ ֹ
טו ִבים לְ ָׂ
ְולִ ְב ִרית ְויָ ִמים ֹ
ְויִ ְׂש ָר ֵאל ְוהַ זְ ַמ ִ ּנים(:

עולָ ם הָ אֵ ל
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ֶל ְך הָ ֹ
ירנ ּו ּב ֹו ְר ֵאנ ּו גּ ֹואֲ לֵנ ּו
ָא ִבינ ּו מַ לְ ּ ֵכנ ּו ַא ִ ּד ֵ
רו ֵעה יִ ְׂש ָר ֵאל
רו ֵענ ּו ֹ
דו ׁש יַ ֲעקֹב ֹ
שנ ּו ְק ֹ
דו ׁ ֵ
ֹיו ְצ ֵרנ ּו ְק ֹ
ש ְּבכָ ל ֹיום וָ ֹיום ה ּוא
הַ ּ ֶמל ְֶך הַ ּט ֹוב ְוהַ ּ ֵמ ִטיב ל ַּכֹל ׁ ֶ
יֵיטיב לָ נ ּו ה ּוא גְ ָמלָנ ּו
ִ
הֵ ִטיב ה ּוא מֵ ִטיב ה ּוא
גו ְמלֵנ ּו ה ּוא יִ גְ ְמלֵנ ּו לָ ַעד לְ חֵ ן ּולְ חֶ סֶ ד
ה ּוא ֹ
יש ּו ָעה
ּולְ ַרח ֲִמים ּולְ ֶרוַ ח הַ ָּצלָה ְוהַ ְצלָחָ ה ְּב ָרכָ ה ִו ׁ
לום
ש ֹ
נֶחָ ָמה ּ ַפ ְרנָ סָ ה ְוכַ לְ ּ ָכלָ ה ְו ַרח ֲִמים ְוחַ ִּיים ְו ׁ ָ
עולָם ַאל יְ חַ ְּס ֵרנ ּו:
טוב ּו ִמ ּ ָכל ט ּוב לְ ֹ
ְוכָ ל ֹ
עולָם וָ ֶעד :הָ ַרח ֲָמן
ֲמן ה ּוא יִ ְמל ְֹך ָעלֵינ ּו לְ ֹ
הָ ַרח ָ
ש ַמיִ ם ּובָ ָא ֶרץ :הָ ַרח ֲָמן
ה ּוא יִ ְת ּ ָב ַר ְך ּ ַב ּ ׁ ָ
דור ּד ֹו ִרים ְויִ ְת ּ ָפ ַאר ּ ָבנ ּו ל ַָעד
ה ּוא יִ ְׁש ּ ַת ּ ַבח לְ ֹ
עולְ מֵ י
ּולְ נֵצַ ח נְ צָ ִחים ְויִ ְתהַ ַ ּדר ּ ָבנ ּו לָ ַעד ּולְ ֹ
בוד :הָ ַרח ֲָמן
עולָ ִמים :הָ ַרח ֲָמן ה ּוא יְ פַ ְרנְ סֵ נ ּו ְּבכָ ֹ
ֹ

קח
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ארנ ּו ְוה ּוא ֹיולִ יכֵ נ ּו
ה ּוא יִ ְׁש ּבֹר ֻעלֵנ ּו מֵ ַעל צַ ָ ּו ֵ
קו ְמ ִמ ּי ּות לְ ַא ְרצֵ נ ּו :הָ ַרח ֲָמן ה ּוא יִ ְׁשלַח לָ נ ּו ְּב ָרכָ ה
ֹ
ש ָאכַ לְ נ ּו ָעלָיו:
שלְ חָ ן זֶה ׁ ֶ
ְמ ֻר ּ ָבה ּ ַב ּ ַביִ ת הַ זֶּה ְו ַעל ׁ ֻ
הָ ַרח ֲָמן ה ּוא יִ ְׁשלַח לָ נ ּו ֶאת ֵאלִ ָ ּיה ּו הַ ָּנ ִביא זָכ ּור
עות
בות יְ ׁש ּו ֹ
טו ֹ
רות ֹ
שר לָ נ ּו ְּב ׂש ֹו ֹ
ל ַּט ֹוב ִויבַ ּׂ ֶ
מות:
ְונֶחָ ֹ
מו ִרי( ּ ַב ַעל הַ ּ ַביִ ת
)א ִבי ֹ
ֲמן ה ּוא יְ בָ ֵר ְך ֶאת ָ
הָ ַרח ָ
מו ָר ִתי( ּ ַב ֲעלַת הַ ּ ַביִ ת
)א ּ ִמי ֹ
הַ זֶּה ְו ֶאת ִ
שר
יתם ְו ֶאת ז ְַר ָעם ְו ֶאת ּ ָכל אֲ ׁ ֶ
או ָתם ְו ֶאת ּ ֵב ָ
הַ זֶּהֹ .
שר
או ִתי ְו ֶאת ִא ְׁש ִּתי ְו ֶאת ז ְַר ִעי ְו ֶאת ּ ָכל אֲ ׁ ֶ
לָ הֶ םֹ .
בו ֵתינ ּו ַא ְב ָרהָ ם יִ ְצחָ ק
ש ִ ּנ ְת ּ ָב ְרכ ּו אֲ ֹ
מו ׁ ֶ
לִ יְּ .כ ֹ
או ָתנ ּו ּ ֻכ ּ ָלנ ּו יַ חַ ד
ְויַ ֲעקֹב ּ ַב ּכֹל ִמ ּכֹל ּכֹל ּ ֵכן יְ בָ ֵר ְך ֹ
ֹאמר ָאמֵ ן:
ִּב ְב ָרכָ ה ְׁשל ֵָמה ְונ ַ
ש ְּתהֵ א
רום יְ ל ּ ְַמד ּו ֲעלֵיהֶ ם ְו ָעלֵינ ּו זְ כ ּות ׁ ֶ
ּ ַב ּ ָמ ֹ
שא ְב ָרכָ ה מֵ ֵאת
לוםְ .ונִ ּׂ ָ
ש ֹ
לְ ִמ ְׁשמֶ ֶרת ׁ ָ
שכֶ ל
יְ הֹוָ ה ּו ְצ ָד ָקה מֵ אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ֵענ ּו ְונִ ְמצָ א חֵ ן ְו ׂ ֵ
טוב ְּב ֵעינֵי אֱ ל ִֹהים ְו ָא ָדם:
ֹ

ברך
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האורחים מברכים למארח:

לָעולָם הַ ּ ָבא ְויִ ְצלַ ח
עולָם הַ זֶּה ְולֹא יִ ּ ָכלֵם ֹ
בו ׁש ּ ַב ַעל הַ ּ ַביִ ת ּ ָב ֹ
שלּ ֹא יֵ ֹ
צון ׁ ֶ
יְ ִהי ָר ֹ
לָעיר ְו ַאל
לָחים ו ְּק ֹ
ְמאֹד ְּבכָ ל נְ כָ סָ יו ְויִ ְהי ּו נְ כָ סָ יו וּנְ כָ סֵ ינ ּו מו ְּצ ִ
רו ִבים ִ
שה יָ ֵדינ ּו ְו ַאל יִ זְ ָד ֵּקק לֹא לְ פָ נָ יו ְולֹא
שה יָ ָדיו ְולֹא ְּב ַמ ֲע ׂ ֵ
ש ָטן לֹא ְּב ַמ ֲע ׂ ֵ
לוט ָׂ
יִ ְׁש ֹ
עולָ ם:
ירה ְו ָע ֹון ַמ ַע ּ ָתה ְו ַעד ֹ
לְ פָ ֵנינ ּו ׁשוּם ְדבַ ר ִה ְרהוּר חֵ ְטא וַ ֲעבֵ ָ
בשבת אומרים:

לָמים:
עו ִ
ש ּ ָבת ו ְּמנוּחָ ה לְ חַ ֵ ּיי הָ ֹ
ש ּ ֻכלּ ֹו ׁ ַ
הָ ַרח ֲָמן הוּא יַ נְ ִחילֵנ ּו לְ ֹיום ׁ ֶ

טוב ,לְ ֹיום
ש ּ ֻכלּ ֹו ֹ
ֲמן ה ּוא יַ נְ ִחילֵנ ּו לְ ֹיום ׁ ֶ
הָ ַרח ָ
יקים ֹיו ְׁש ִבים
ש ַּצ ִ ּד ִ
רו ְך ,לְ ֹיום ׁ ֶ
ש ּ ֻכלּ ֹו ָא ֹ
ֶׁ
אשיהֶ ם ְו ֶנהֱנִ ים ִמ ִּזיו הַ ּ ְׁש ִכינָ ה
רו ֵתיהֶ ם ְּב ָר ׁ ֵ
ְו ַע ְט ֹ
יהי חֶ לְ ֵקנ ּו ִע ּ ָמהֶ ם:
ִו ִ
עולָם
ימות הַ ּ ָמ ִׁשיחַ ּולְ חַ ֵ ּיי הָ ֹ
ֲמן ה ּוא יְ ז ּ ֵַכנ ּו לִ ֹ
הָ ַרח ָ
ֹשה חֶ סֶ ד
עות ַמלְ ּכ ֹו ְוע ׂ ֶ
הַ ּ ָבאִ :מגְ ּד ֹול יְ ׁש ּו ֹ
לום
ש ֹ
ֹשה ׁ ָ
עולָ ם :ע ׂ ֶ
עו ַעד ֹ
יחו לְ ָד ִוד ּולְ ז ְַר ֹ
לִ ְמ ִׁש ֹ
לום ָעלֵינ ּו ְו ַעל ּ ָכל
ש ֹ
שה ׁ ָ
רו ָמיו ה ּוא יַ ֲע ׂ ֶ
ִּב ְמ ֹ
יִ ְׂש ָר ֵאל ְו ִא ְמר ּו ָאמֵ ן:
יר ָאיו:
סור לִ ֵ
שיו ּ ִכי ֵאין ַמ ְח ֹ
דו ׁ ָ
יְ רא ּו ֶאת יְ הֹוָ ה ְק ֹ
שי יְ הֹוָ ה ל ֹא
דו ְר ׁ ֵ
ּ ְכ ִפ ִירים ָר ׁש ּו ְו ָר ֵעב ּו ְו ֹ
עולָם
טוב ּ ִכי לְ ֹ
הוד ּו ַליְ הֹוָ ה ּ ִכי ֹ
יַ ְח ְסר ּו כָ ל ט ֹובֹ :
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צון:
יע לְ כָ ל חַ י ָר ֹ
חַ ְס ּד ֹוּ :פ ֹו ֵתחַ ֶאת יָ ֶד ָך ּומַ ְׂש ִּב ַ
שר יִ ְב ַטח ּ ַביְ הֹוָ ה ְוהָ יָ ה יְ הֹוָ ה
ּ ָבר ּו ְך הַ ּ ֶגבֶ ר אֲ ׁ ֶ
יתי צַ ִ ּדיק
יתי גַ ם ז ַָקנְ ִּתי ְול ֹא ָר ִא ִ
חו :נַ ַער הָ יִ ִ
ִמ ְב ַט ֹ
עו ְמבַ ֶּק ׁש לָחֶ ם :יְ הֹוָ ה עֹז לְ ַע ּמ ֹו יִ ּ ֵתן
ֶנ ֱעזָב ְוז ְַר ֹ
לום:
ש ֹ
יְ הֹוָ ה יְ בָ ֵר ְך ֶאת ַע ּמ ֹו בַ ּ ׁ ָ
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לְ ַק ֵיים
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ ח ּו ָדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
מו
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
סות ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
ישי מֵ ַא ְר ּ ַבע ּכ ֹו ֹ
ִמ ְצוַ ת ּכ ֹוס ְׁשלִ ִׁ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵ הוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ּו ַמ ֲע ׂ ֵ
ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ

עולָ ם,
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
ּב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי הַ גָ פֶ ן:
ושותים כוס שלישי בהסיבה לצד שמאל:

מוזגים כוס רביעי ,וכוסו של אליהו הנביאמב ,ופותחים הדלת ,ואומרים:

שר ל ֹא יְ ָדע ּו ָך
ְׁשפ ֹו ְך ח ֲָמ ְת ָך ֶאל הַ גּ ֹויִ ם אֲ ׁ ֶ
שר ְּב ִׁש ְמ ָך ל ֹא
ָכות אֲ ׁ ֶ
ְו ַעל ַמ ְמל ֹ
–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– X â W
מב .לא באנו בזה לקבוע מסמרות ,ועל כל שינוי לזמן הגאולה יש לשאול חכם.

הלל

קיא

ָק ָרא ּוִּ .כי ָאכַ ל ֶאת יַ ֲעקֹב ְו ֶאת נָ וֵ ה ּו
ֲרון ַא ּ ְפ ָך
שמ ּוְׁ .שפָ ְך ֲעלֵיהֶ ם ז ְַעמֶ ָך וַ ח ֹ
הֵ ׁ ַ
ידם ִמ ּ ַתחַ ת
יַ ִׂשיגֵ םִּ .ת ְרדֹף ְּב ַאף ְו ַת ְׁש ִמ ֵ
ְׁשמֵ י יְ הֹוָ ה:

ַהלֵ ל
קוראים את ההלל:
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י ְמז ּ ֵַמן ֶאת ּ ִפי
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי
יאת הַ הַ ּלֵל לַ ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
ש ּ ֵבחַ ֶאת ּב ֹו ְר ִאי ִּב ְק ִר ַ
דות וּלְ הַ ּלֵל וּלְ ׁ ַ
הו ֹ
לְ ֹ
ְ
שה יָ ֵדינ ּו
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
יִ ְת ּ ָב ַרך ְׁש ֹ
ּכ ֹונְ נֵהוּ:

בוד ַעל
ל ֹא לָ נ ּו יְ הֹוָ ה ל ֹא לָ נ ּו ּ ִכי לְ ִׁש ְמ ָך ּ ֵתן ּ ָכ ֹ
ֹאמר ּו
ֹאמר ּו לָ ּ ָמה י ְ
חַ ְס ְ ּד ָך ַעל אֲ ִמ ּ ֶת ָך :לָ ּ ָמה י ְ
ש ָמיִ ם ּכֹל
הַ גּ ֹויִ ם ַאיֵה נָ א אֱ ל ֹהֵ יהֶ ם :וֵ אל ֹהֵ ינ ּו בַ ּ ׁ ָ
שה יְ ֵדי
שהֲ :עצַ ּ ֵביהֶ ם ּ ֶכסֶ ף ְוזָהָ ב מַ ֲע ׂ ֵ
שר חָ פֵ ץ ָע ָׂ
אֲ ׁ ֶ
ָא ָדםֶ ּ :פה לָהֶ ם ְול ֹא יְ ַד ּ ֵבר ּו ֵעינַיִ ם לָהֶ ם ְול ֹא יִ ְרא ּו:
ָאזְ נַ יִ ם לָ הֶ ם ְול ֹא יִ ְׁש ָמע ּו ַאף לָ הֶ ם ְול ֹא יְ ִריח ּון:
יש ּון ַרגְ לֵיהֶ ם ְול ֹא יְ הַ ּלֵכ ּו ל ֹא י ְֶהגּ ּו
יְ ֵדיהֶ ם ְול ֹא יְ ִמ ׁ
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שר ּבֹטֵ חַ
ֹשיהֶ ם ּכֹל אֲ ׁ ֶ
מוהֶ ם יִ ְהי ּו ע ׂ ֵ
רונָ םְּ :כ ֹ
ִּבגְ ֹ
ּ ָבהֶ ם :יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַטח ּ ַביְ הֹוָ ה ֶעזְ ָרם ּו ָמגִ ָּנם ה ּוא:
ּ ֵבית ַא ֲהרֹן ִּב ְטח ּו ּ ַביְ הֹוָ ה ֶעזְ ָרם ּו ָמגִ ָּנם ה ּוא :יִ ְר ֵאי
יְ הֹוָ ה ִּב ְטח ּו ּ ַביְ הֹוָ ה ֶעזְ ָרם ּו ָמגִ ָּנם ה ּוא:
יְ הֹוָ ה זְ כָ ָרנ ּו יְ בָ ֵר ְך יְ בָ ֵר ְך ֶאת ּ ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאל יְ בָ ֵר ְך
ֶאת ּ ֵבית ַא ֲהרֹן :יְ בָ ֵר ְך יִ ְר ֵאי יְ הֹוָ ה הַ ְ ּק ַט ִּנים
ִעם הַ ְּגדֹלִ ים :יֹסֵ ף יְ הֹוָ ה ֲעלֵיכֶ ם ֲעלֵיכֶ ם ְו ַעל
ש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ:
ֹשה ׁ ָ
ְּבנֵיכֶ םְּ :בר ּו ִכים ַא ּ ֶתם ַליְ הֹוָ ה ע ׂ ֵ
ש ַמיִ ם ַליְ הֹוָ ה ְוהָ ָא ֶרץ נָ ַתן לִ ְבנֵי ָא ָדם :ל ֹא
ש ַמיִ ם ׁ ָ
הַ ּ ׁ ָ
נַחנ ּו
הַ ּ ֵמ ִתים יְ הַ לְ ל ּו יָ ּה ְול ֹא ּ ָכל ֹיו ְר ֵדי ד ּו ָמה :וַ אֲ ְ
עולָ ם הַ לְ ל ּויָ ּה:
נְ בָ ֵר ְך יָ ּה מֵ ַע ּ ָתה ְו ַעד ֹ
קולִ י ּ ַתחֲנ ּונָ יִ ּ :כי
ָאהַ ְב ִּתי ּ ִכי יִ ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה ֶאת ֹ
ִה ּ ָטה ָאזְ ֹנו לִ י ּו ְביָ ַמי ֶא ְק ָרא :אֲ פָ פ ּונִ י
גון
אול ְמצָ א ּונִ י צָ ָרה ְויָ ֹ
חֶ ְבלֵי ָמוֶ ת ּו ְמצָ ֵרי ְׁש ֹ
שם יְ הֹוָ ה ֶא ְק ָרא ָא ָּנה יְ הֹוָ ה מַ ְּל ָטה
ֶא ְמצָ אּ :ו ְב ׁ ֵ
נַ ְפ ִׁשי :חַ נּ ּון יְ הֹוָ ה ְוצַ ִ ּדיק וֵ אל ֹהֵ ינ ּו ְמ ַרחֵ םׁ :שֹמֵ ר
יעׁ :ש ּו ִבי נַ ְפ ִׁשי
ּ ְפ ָתאיִ ם יְ הֹוָ ה ַ ּדלּ ֹו ִתי ְולִ י יְ ֹ
הו ִׁש ַ
לִ ְמנ ּוחָ יְ ִכי ּ ִכי יְ הֹוָ ה ָּג ַמל ָעלָ יְ ִכיִ ּ :כי ִח ּל ְַצ ּ ָת נ ְַפ ִׁשי
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ִמ ּ ָמוֶ ת ֶאת ֵעינִ י ִמן ִ ּד ְמ ָעה ֶאת ַרגְ לִ י ִמ ֶ ּד ִחי:
צות הַ חַ ִּיים :הֶ אֱ ַמנְ ִּתי ּ ִכי
ֶא ְתהַ ל ְֵך לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה ְּב ַא ְר ֹ
יתי ְמאֹד :אֲ נִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְבחָ ְפזִ י ּ ָכל
אֲ ַד ּ ֵבר אֲ נִ י ָענִ ִ
כזֵב:
הָ ָא ָדם ּ ֹ
לו ִהי ָעלָ יּ :כ ֹוס
ָמה ָא ִׁשיב ַליְ הֹוָ ה ּ ָכל ּ ַתגְ מ ּו ֹ
שם יְ הֹוָ ה ֶא ְק ָרא :נְ ָד ַרי
שא ּו ְב ׁ ֵ
עות ֶא ּׂ ָ
יְ ׁש ּו ֹ
שלֵם נֶגְ ָ ּדה ָּנא לְ כָ ל ַע ּמ ֹו :יָ ָקר ְּב ֵעינֵי
ַליְ הֹוָ ה אֲ ׁ ַ
ידיוָ :א ָּנה יְ הֹוָ ה ּ ִכי אֲ נִ י ַע ְב ֶ ּד ָך
יְ הֹוָ ה הַ ּ ָמ ְו ָתה ַלח ֲִס ָ
מוסֵ ָרי :לְ ָך ֶאזְ ּ ַבח
אֲ נִ י ַע ְב ְ ּד ָך ּ ֶבן אֲ ָמ ֶת ָך ּ ִפ ּ ַת ְח ּ ָת לְ ֹ
שם יְ הֹוָ ה ֶא ְק ָרא :נְ ָד ַרי ַליְ הֹוָ ה
זֶבַ ח ּת ֹו ָדה ּו ְב ׁ ֵ
רות ּ ֵבית יְ הֹוָ ה
ש ּלֵם נ ְֶּג ָ ּדה ּנָא לְ כָ ל ַע ּמ ֹוְּ :בחַ ְצ ֹ
אֲ ׁ ַ
שלָיִ ם הַ לְ ל ּויָ ּה:
תוכֵ ִכי יְ ר ּו ׁ ָ
ְּב ֹ
ש ְּבח ּוה ּו ּ ָכל הָ אֻ ּ ִמיםִ ּ :כי
הַ לְ ל ּו ֶאת יְ הֹוָ ה ּ ָכל גּ ֹויִ ם ׁ ַ
עולָ ם הַ לְ ל ּויָ ּה:
גָ בַ ר ָעלֵינ ּו חַ ְס ּד ֹו וֶ אֱ מֶ ת יְ הֹוָ ה לְ ֹ

טוב
הוד ּו ַליְ הֹוָ ה ִּכי ֹ
ֹ
ש ָר ֵאל
ֹאמר נָ א יִ ְׂ
י ַ
ֹאמר ּו נָ א ּ ֵבית ַא ֲהרֹן
י ְ

עולָם חַ ְס ּד ֹו:
ִּכי לְ ֹ
עולָם חַ ְס ּד ֹו:
ִּכי לְ ֹ
עולָם חַ ְס ּד ֹו:
ִּכי לְ ֹ

קיד
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ֹאמר ּו נָ א יִ ְר ֵאי יְ הֹוָ ה
י ְ

עולָם חַ ְס ּד ֹו:
ִּכי לְ ֹ

אתי יָ ּה ָענָ נִ י ּ ַב ּ ֶמ ְרחַ ב יָ ּה :יְ הֹוָ ה לִ י
ִמן הַ ּ ֵמצַ ר ָק ָר ִ
עוזְ ָרי
שה לִ י ָא ָדם :יְ הֹוָ ה לִ י ְּב ֹ
ירא מַ ה יַ ֲע ׂ ֶ
ל ֹא ִא ָ
ֲסות ּ ַביְ הֹוָ ה ִמ ְּבטֹחַ
טוב ַלח ֹ
וַ אֲ נִ י ֶא ְר ֶאה ְב ׂשנְ ָאיֹ :
יביםָ ּ :כל
ֲסות ּ ַביְ הֹוָ ה ִמ ְּבטֹחַ ִּבנְ ִד ִ
טוב ַלח ֹ
ּ ָב ָא ָדםֹ :
שם יְ הֹוָ ה ּ ִכי אֲ ִמילַם :סַ ּב ּונִ י גַ ם
גּ ֹויִ ם ְסבָ ב ּונִ י ְּב ׁ ֵ
בו ִרים
שם יְ הֹוָ ה ּ ִכי אֲ ִמילַם :סַ ּב ּונִ י ִכ ְד ֹ
ְסבָ ב ּונִ י ְּב ׁ ֵ
שם יְ הֹוָ ה ּ ִכי אֲ ִמילַםּ ָ :דחֹה
קו ִצים ְּב ׁ ֵ
ּד ֲֹעכ ּו ּ ְכ ֵא ׁש ֹ
יתנִ י לִ נְ ּפֹל וַ יְ הֹוָ ה ֲעז ָָרנִ יָ :ע ִּזי ְוזִ ְמ ָרת יָ ּה וַ יְ ִהי
ְד ִח ַ
יקים
יש ּו ָעה ְּב ָא ֳהלֵי צַ ִ ּד ִ
קול ִר ָּנה ִו ׁ
יש ּו ָעהֹ :
לִ י לִ ׁ
רומֵ ָמה יְ ִמין
ֹשה חָ יִ ל :יְ ִמין יְ הֹוָ ה ֹ
יְ ִמין יְ הֹוָ ה ע ָׂ
ֹשה חָ יִ ל :ל ֹא ָאמ ּות ּ ִכי ֶא ְחיֶ ה וַ אֲ סַ ּ ֵפר
יְ הֹוָ ה ע ָׂ
ַמוֶ ת ל ֹא נְ ָתנָ נִ י:
שי יָ ּה :יַ ּס ֹור יִ ְּס ַר ִּני יָ ּה ְול ּ ָ
ַמ ֲע ׂ ֵ
או ֶדה יָ ּה :זֶה
ש ֲע ֵרי צֶ ֶדק ָאבֹא בָ ם ֹ
ּ ִפ ְתח ּו לִ י ׁ ַ
יתנִ י
או ְד ָך ּ ִכי ֲענִ ָ
בוֹ :
יקים יָ בֹא ּו ֹ
ש ַער ַליְ הֹוָ ה צַ ִ ּד ִ
הַ ּ ׁ ַ
יתנִ י וַ ְּת ִהי לִ י
או ְד ָך ּ ִכי ֲענִ ָ
יש ּו ָעהֹ :
וַ ְּת ִהי לִ י לִ ׁ
ֹאש ּ ִפ ָּנה:
יש ּו ָעהֶ :אבֶ ן ָמאֲ ס ּו הַ ּב ֹונִ ים הָ יְ ָתה לְ ר ׁ
לִ ׁ
ֹאש ּ ִפ ָּנה :מֵ ֵאת
ֶאבֶ ן ָמאֲ ס ּו הַ ּב ֹונִ ים הָ יְ ָתה לְ ר ׁ
יְ הֹוָ ה הָ יְ ָתה זֹאת ִהיא נִ ְפלָאת ְּב ֵעינֵינ ּו :מֵ ֵאת
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יְ הֹוָ ה הָ יְ ָתה זֹאת ִהיא נִ ְפלָאת ְּב ֵעינֵינ ּו :זֶה הַ י ֹּום
שה
בו :זֶה הַ י ֹּום ָע ָׂ
שה יְ הֹוָ ה נָ גִ ילָ ה ְונִ ְׂש ְמחָ ה ֹ
ָע ָׂ
בו:
ש ְמחָ ה ֹ
יְ הֹוָ ה נָ גִ ילָ ה ְונִ ְׂ

ָא ָּנא
ָא ָּנא
ָא ָּנא
ָא ָּנא

יְ הֹוָ ה
יְ הֹוָ ה
יְ הֹוָ ה
יְ הֹוָ ה

יעה
ֹ
הו ִׁש ָ
יעה
ֹ
הו ִׁש ָ
הַ ְצלִ יחָ ה
הַ ְצלִ יחָ ה

ָּנא:
ָּנא:
ָּנא:
ָּנא:

שם יְ הֹוָ ה ּ ֵב ַר ְכנ ּוכֶ ם ִמ ּ ֵבית יְ הֹוָ ה:
ּ ָבר ּו ְך הַ ּ ָבא ְּב ׁ ֵ
שם יְ הֹוָ ה ּ ֵב ַר ְכנ ּוכֶ ם ִמ ּ ֵבית
ּ ָבר ּו ְך הַ ּ ָבא ְּב ׁ ֵ
בו ִתים ַעד
יְ הֹוָ הֵ :אל יְ הֹוָ ה וַ ָ ּי ֶאר לָ נ ּו ִא ְסר ּו חַ ג ּ ַב ֲע ֹ
ַק ְר ֹנות הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ֵ :אל יְ הֹוָ ה וַ ָ ּי ֶאר לָ נ ּו ִא ְסר ּו חַ ג
או ֶד ּ ָך
בו ִתים ַעד ַק ְר ֹנות הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ֵ :אלִ י ַא ּ ָתה ְו ֹ
ּ ַב ֲע ֹ
רו ְממֶ ּ ָך:
או ֶד ּ ָך אֱ ל ֹהַ י אֲ ֹ
רו ְממֶ ּ ָךֵ :אלִ י ַא ּ ָתה ְו ֹ
אֱ ל ֹהַ י אֲ ֹ
הוד ּו
עולָ ם חַ ְס ּד ֹוֹ :
טוב ּ ִכי לְ ֹ
הוד ּו ַליְ הֹוָ ה ּ ִכי ֹ
ֹ
עולָם חַ ְס ּד ֹו:
טוב ּ ִכי לְ ֹ
ַליְ הֹוָ ה ּ ִכי ֹ
טוב
הוד ּו ַליְ הֹוָ ה ִּכי ֹ
ֹ
הוד ּו לֵאל ֹהֵ י הָ אֱ ל ִֹהים
ֹ

עולָם חַ ְס ּד ֹו:
ּ ִכי לְ ֹ
עולָם חַ ְס ּד ֹו:
ִּכי לְ ֹ
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עולָם
ּ ִכי לְ ֹ
הוד ּו לַאֲ דֹנֵי הָ אֲ דֹנִ ים
ֹ
עולָם
ּ ִכי לְ ֹ
ֹלות לְ בַ ּד ֹו
ָאות ְּגד ֹ
ֹשה נִ ְפל ֹ
לְ ע ׂ ֵ
עולָם
ּ ִכי לְ ֹ
ש ַמיִ ם ִּב ְתב ּונָ ה
ֹשה הַ ּ ׁ ָ
לְ ע ׂ ֵ
עולָם
ּ ִכי לְ ֹ
רו ַקע הָ ָא ֶרץ ַעל הַ ּ ָמיִ ם
לְ ֹ
עולָם
ּ ִכי לְ ֹ
או ִרים ְּגדֹלִ ים
ֹשה ֹ
לְ ע ׂ ֵ
עולָם
ּ ִכי לְ ֹ
שלֶת ּ ַבי ֹּום
שמֶ ׁש לְ מֶ ְמ ׁ ֶ
ֶאת הַ ּ ׁ ֶ
לות ּ ַב ּ ָליְ לָה
כוכָ ִבים לְ מֶ ְמ ְׁש ֹ
ֶאת הַ ָ ּי ֵרחַ ְו ֹ
עולָם
ּ ִכי לְ ֹ
עולָ ם
ּ ִכי לְ ֹ
כו ֵריהֶ ם
לְ ַמ ּ ֵכה ִמ ְצ ַריִ ם ִּב ְב ֹ
עולָ ם
ּ ִכי לְ ֹ
וַ י ֹּוצֵ א יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ּת ֹוכָ ם
עולָ ם
ּ ִכי לְ ֹ
רו ַע נְ ט ּויָ ה
ְּביָ ד ֲחז ָָקה ּו ִבזְ ֹ
עולָ ם
ּ ִכי לְ ֹ
לְ ֹגזֵר יַ ם ס ּוף לִ גְ ז ִָרים
עולָ ם
ּ ִכי לְ ֹ
כו
תו ֹ
ש ָר ֵאל ְּב ֹ
ְוהֶ ֱע ִביר יִ ְׂ
עולָ ם
ּ ִכי לְ ֹ
ילו ְביַ ם ס ּוף
ְונִ ֵער ּ ַפ ְרעֹה ְוחֵ ֹ
מולִ ְ
עולָם
ּ ִכי לְ ֹ
יך ַע ּמ ֹו ּ ַב ּ ִמ ְד ּ ָבר
לְ ֹ
עולָם
ּ ִכי לְ ֹ
לָכים ְּגדֹלִ ים
לְ ַמ ּ ֵכה ְמ ִ
עולָם
ּ ִכי לְ ֹ
לָכים ַא ִ ּד ִירים
וַ ַ ּי ֲהרֹג ְמ ִ
עולָם
ּ ִכי לְ ֹ
יחון מֶ ל ְֶך הָ אֱ מ ִֹרי
לְ ִס ֹ
עולָם
ּ ִכי לְ ֹ
שן
עוג מֶ ל ְֶך הַ ּ ָב ׁ ָ
ּולְ ֹ
עולָ ם
ּ ִכי לְ ֹ
ְונָ ַתן ַא ְרצָ ם לְ נַ חֲלָ ה

חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
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ש ָר ֵאל ַע ְב ּד ֹו
נַ חֲלָ ה לְ יִ ְׂ
ש ְּב ִׁש ְפלֵנ ּו זָכַ ר לָ נ ּו
ֶׁ
וַ ִּי ְפ ְר ֵקנ ּו ִמ ָּצ ֵרינ ּו
שר
ֹנו ֵתן לֶחֶ ם לְ כָ ל ּ ָב ָׂ
ש ָמיִ ם
הוד ּו לְ ֵאל הַ ּ ׁ ָ
ֹ

קיז

ּ ִכי
ּ ִכי
ּ ִכי
ּ ִכי
ּ ִכי

עולָם
לְ ֹ
עולָ ם
לְ ֹ
עולָם
לְ ֹ
עולָ ם
לְ ֹ
עולָם
לְ ֹ

חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:
חַ ְס ּד ֹו:

נִ ְׁש ַמת ּ ָכל חַ י ְּתבָ ֵר ְך ֶאת ִׁש ְמ ָך יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו
רומֵ ם זִ ְכ ְר ָך
שר ְּתפָ ֵאר ּו ְת ֹ
ְור ּוחַ ּ ָכל ּ ָב ָׂ
עולָם ַא ּ ָתה ֵאל.
עולָם ְו ַעד הָ ֹ
ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָת ִמיד ִמן הָ ֹ
ּו ִמ ּ ַבלְ ָע ֶד ָ
יע ּפ ֹו ֶדה
יך ֵאין לָ נ ּו מֶ ל ְֶך גּ ֹו ֵאל ּו ֹ
מו ִׁש ַ
עונֶה ּו ְמ ַרחֵ ם ְּבכָ ל ֵעת צָ ָרה
ּו ַמ ִּציל ּו ְמפַ ְרנֵס ְו ֹ
סומֵ ְך ֶא ּלָא ָא ּ ָתה.
עוזֵר ְו ֹ
ְוצ ּו ָקה ֵאין לָ נ ּו מֶ ל ְֶך ֹ
לו ּ ַה ּ ָכל ְּב ִר ֹיות
ֲרונִ ים .אֱ ֹ
אש ֹונִ ים ְוהָ ַאח ֹ
אֱ ל ֹהֵ י הָ ִר ׁ
רוב(
)ב ֹ
ְּ
ְּבכָ ל
לָדות הַ ּ ְמהֻ ּלָל
דון ּ ָכל ּת ֹו ֹ
אֲ ֹ
מו ְּבחֶ סֶ ד ּו ְב ִרי ֹּו ָתיו
עולָ ֹ
ֹ
חות הַ ּ ְמנַ הֵ ג
הַ ִּת ְׁש ּ ָב ֹ
ישן
ְּב ַרח ֲִמים .וַ יְ הֹוָ ה ֵער ִה ּנֵה ל ֹא יָ נ ּום ְול ֹא יִ ׁ ָ
שיחַ
שנִ ים ְוהַ ּ ֵמ ִקיץ נִ ְר ָ ּד ִמיםְ .והַ ּ ֵמ ִׂ
עו ֵרר יְ ׁ ֵ
הַ ְמ ֹ
ִאלְ ִמים ְוהַ ּ ַמ ִּתיר אֲ ס ּו ִרים ְוהַ ּס ֹומֵ ְך ֹנו ְפלִ ים ְוהַ ז ֹּו ֵקף
נַחנ ּו
לָמיםּ .ולְ ָך לְ בַ ְ ּד ָך אֲ ְ
ְּכפ ּו ִפיםְ ,והַ ּ ְמפַ ֲענֵחַ ֶנ ֱע ִ
ירה ּ ַכ ָ ּים ּולְ ׁש ֹונֵנ ּו ִר ּנָה
מו ִדיםְ .ו ִאלּ ּו ִפינ ּו ָמלֵא ִׁש ָ
ֹ
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יע
תו ֵתינ ּו ׁ ֶ
ֲמון ַּג ּ ָליו ְו ִׂש ְפ ֹ
ּ ַכה ֹ
שבַ ח ּ ְכמֶ ְרחֲבֵ י ָר ִק ַ
ש ֹות
שמֶ ׁש ְוכַ ָ ּי ֵרחַ ְויָ ֵדינ ּו ְפר ּו ׂ
ירות ּ ַכ ּ ׁ ֶ
ְו ֵעינֵינ ּו ְמ ִא ֹ
לותֵ .אין אֲ נ ְַחנ ּו
ש ָמיִ ם ְו ַרגְ לֵינ ּו ַקלּ ֹות ּ ָכ ַא ָ ּי ֹ
ְּכנִ ְׁש ֵרי ׁ ָ
דות לְ ָך יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו וֵ אל ֹהֵ י
הו ֹ
יקים לְ ֹ
ַמ ְס ּ ִפ ִ
בו ֵתינ ּו ּולְ בָ ֵר ְך ֶאת ִׁש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַעל ַאחַ ת
אֲ ֹ
בות ּ ְפ ָע ִמים
מֵ ָאלֶף ֶאלֶף ַאלְ פֵ י אֲ לָ ִפים ְו ִר ּ ֵבי ְרבָ ֹ
בו ֵתינ ּו
ית ִעם אֲ ֹ
ש ָ
ש ָע ִׂ
אות ׁ ֶ
בות נִ ִּסים ְונִ ְפלָ ֹ
הַ ּט ֹו ֹ
ְו ִע ּ ָמנ ּוִ .מ ְּלפָ נִ ים ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם ְּג ַאלְ ּ ָתנ ּו יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו.
שבָ ע
יתנ ּוְּ .ב ָר ָעב זַנְ ּ ָתנ ּוּ .ו ְב ָׂ
ּו ִמ ּ ֵבית ֲעבָ ִדים ּ ְפ ִד ָ
ּ ִכלְ ּ ַכלְ ּ ָתנ ּו .מֵ חֶ ֶרב ִה ַּצלְ ּ ָתנ ּוּ .ו ִמ ֶ ּדבֶ ר ִמ ּל ְַט ּ ָתנ ּו.
יתנ ּוַ .עד הֵ ּנָה
ּומֵ חֳלָ יִ ם ָר ִעים ְו ַר ִּבים ְונֶאֱ ָמנִ ים ִ ּד ִּל ָ
יך ְול ֹא ֲעזָב ּונ ּו חֲסָ ֶד ָ
ֲעזָר ּונ ּו ַרחֲמֶ ָ
יך יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו.
שנ ּו יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו לָ נֶצַ חַ :על ּ ֵכן ֵאבָ ִרים
ְו ַאל ִּת ּ ְט ׁ ֵ
ש ָּנפַ ְח ּ ָת ְּב ַא ּ ֵפינ ּו
ש ָמה ׁ ֶ
ש ּ ִפ ּלַגְ ּ ָת ּ ָבנ ּו ְור ּוחַ ּונְ ׁ ָ
ֶׁ
ש ְמ ּ ָת ְּב ִפינ ּו .הֵ ן הֵ ם ֹיוד ּו ִויבָ ְרכ ּו
שר ׂ ַ
ְולָ ׁש ֹון אֲ ׁ ֶ
ירו ְממ ּו ְויַ ֲע ִריצ ּו
יש ֹו ְרר ּו ִו ֹ
יש ְּבח ּו ִויפָ אֲ ר ּו ִו ׁ
ִו ׁ ַ
יש ּו ְויַ ְמלִ יכ ּו ֶאת ִׁש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָת ִמידִ ּ .כי כָ ל
ְויַ ְק ִ ּד ׁ
שבַ עְ .וכָ ל ַעיִ ן לְ ָך
ּ ֶפה לְ ָך ֹיו ֶדהְ .וכָ ל לָ ׁש ֹון לְ ָך ִת ּ ׁ ָ
קו ָמה לְ פָ נ ָ
ֶיך
ְּתצַ ּ ֶפהְ .וכָ ל ּ ֶב ֶר ְך לְ ָך ִת ְכ ַרעְ .וכָ ל ֹ
ירא ּו ָךְ .וכָ ל ֶק ֶרב
בות יִ ָ
ִת ְׁש ּ ַתחֲוֶ הְ .וכָ ל הַ ְּלבָ ֹ
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ש ּ ָכת ּוב ּ ָכל
ּו ְכלָ ֹיות יְ ז ּ ְַמר ּו לִ ְׁשמֶ ָךַ ּ .כ ָ ּדבָ ר ׁ ֶ
מו ָךַ .מ ִּציל ָענִ י
ֹאמ ְרנָ ה יְ הֹוָ ה ִמי כָ ֹ
מו ַתי ּת ַ
ַע ְצ ֹ
ש ְו ַעת ֲענִ ִּיים
לוַ ׁ .
מֵ חָ זָק ִמ ּ ֶמנּ ּו ְו ָענִ י ְו ֶא ְב ֹיון ִמגּ ֹוזְ ֹ
יעִ :מי
ַא ּ ָתה ִת ְׁשמַ ע .צַ ֲע ַקת הַ ַ ּדל ּ ַת ְק ִׁשיב ְו ֹ
תו ִׁש ַ
יִ ְדמֶ ה ּל ְָך ּו ִמי יִ ְׁשוֶ ה ּל ְָך ּו ִמי יַ ֲע ָר ְך ְ
לָך .הָ ֵאל
שמַ יִ ם
קונֵה ׁ ָ
דול הַ ִּג ּב ֹור ְוהַ נּ ֹו ָרא ֵאל ֶעלְ ֹיון ֹ
הַ ָּג ֹ
שם
ש ּ ֵבח ֲָך ּונְ פָ ֶא ְר ָך ּונְ בָ ֵר ְך ֶאת ׁ ֵ
וָ ָא ֶרץ .נְ הַ ּלֶלְ ָך ּונְ ׁ ַ
נַפ ִׁשי ֶאת יְ הֹוָ ה ְוכָ ל
ש ָך ּ ָכ ָאמ ּור לְ ָד ִוד ּ ָב ְר ִכי ְ
ָק ְד ׁ ֶ
שם ָק ְד ׁש ֹו:
ְק ָרבַ י ֶאת ׁ ֵ
בוד ְׁשמֶ ָך.
דול ִּב ְכ ֹ
מות ֻעז ּ ֶָך .הַ ָּג ֹ
הָ ֵאל ְּב ַת ֲעצֻ ֹ
או ֶת ָ
יך:
הַ ִּג ּב ֹור לָ נֶצַ ח ְוהַ נּ ֹו ָרא ְּב ֹנו ְר ֹ
שא:
שב ַעל ִּכ ּ ֵסא ָרם ְונִ ּׂ ָ
הַ ּ ֶמל ְֶך הַ י ֹּו ׁ ֵ
מוְ .וכָ ת ּוב ַר ְ ּננ ּו
דו ׁש ְׁש ֹ
רום ְו ָק ֹ
ׁש ֹוכֵ ן ַעד ָמ ֹ
ש ִרים נָ אוָ ה ְת ִה ּ ָלהְּ .ב ִפי
יקים ּ ַביְ הֹוָ ה לַיְ ׁ ָ
צַ ִ ּד ִ
יקים ִּת ְת ּ ָב ֵר ְך.
ש ְפ ֵתי צַ ִ ּד ִ
רו ָמםּ .ו ְב ִׂ
ש ִרים ִּת ְת ֹ
יְ ׁ ָ
דו ִׁשים
ּו ִבלְ ׁש ֹון ח ֲִס ִידים ִּת ְת ַק ָ ּד ׁשּ .ו ְב ֶק ֶרב ְק ֹ
ִּת ְתהַ ּ ָלל:
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ש ָר ֵאל ְּב ִר ָּנה
בות ַע ּ ְמ ָך ּ ֵבית יִ ְׂ
ֲלות ִר ְב ֹ
ּו ְב ַמ ְקה ֹ
דור.
יִ ְת ּ ָפ ֵאר ִׁש ְמ ָך מַ לְ ּ ֵכנ ּו ְּבכָ ל ּד ֹור וָ ֹ
חובַ ת ּ ָכל הַ יְ צ ּו ִרים לְ פָ נ ָ
ֶיך יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו
ש ּ ֵכן ֹ
ֶׁ
ש ּ ֵבחַ לְ פָ ֵאר
דות לְ הַ ּלֵל לְ ׁ ַ
הו ֹ
בו ֵתינ ּו לְ ֹ
וֵ אל ֹהֵ י אֲ ֹ
רומֵ ם לְ הַ ֵ ּדר ּולְ נַ ֵּצחַ לְ בָ ֵר ְך לְ ַע ּלֵה ּולְ ַק ּלֵס ַעל ּ ָכל
לְ ֹ
שי ַע ְב ְ ּד ָך
חות ָ ּד ִוד ּ ֶבן יִ ׁ ַ
ירות ְו ִת ְׁש ְּב ֹ
ִ ּד ְב ֵרי ִׁש ֹ
ְמ ִׁשיחֶ ָך:
ּו ְבכֵ ן יִ ְׁש ּ ַת ּ ַבח ִׁש ְמ ָך לָ ַעד ַמלְ ּ ֵכנ ּו הָ ֵאל הַ ּ ֶמל ְֶך
שמַ יִ ם ּובָ ָא ֶרץִ ּ .כי לְ ָך
דו ׁש ּ ַב ּ ׁ ָ
דול ְוהַ ָ ּק ֹ
הַ ָּג ֹ
בו ֵתינ ּו ִׁשיר ּו ְׁשבָ חָ ה
נָ ֶאה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו וֵ אל ֹהֵ י אֲ ֹ
שלָה נֶצַ ח ְּג ֻד ּלָה ּוגְ ב ּו ָרה
עוז ּומֶ ְמ ׁ ָ
הַ ּלֵל ְוזִ ְמ ָרה ֹ
כות
ְּב ָר ֹ
שה ּו ַמלְ כ ּות.
ְּת ִה ּ ָלה ְו ִת ְפ ֶא ֶרת ְק ֻד ּ ׁ ָ
עולָ ם ְו ַעד
דו ׁשּ .ומֵ ֹ
דול ְוהַ ָ ּק ֹ
אות לְ ִׁש ְמ ָך הַ ָּג ֹ
הו ָד ֹ
ְו ֹ
עולָ ם ַא ּ ָתה ֵאל:
ֹ
יד ָ
ש ָ
יך
יך וַ ח ֲִס ֶ
יְ הַ לְ ל ּו ָך יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ַעל ּ ָכל מַ ֲע ׂ ֶ
צונ ֶָך ְוכָ ל ַע ּ ְמ ָך ּ ֵבית
שי ְר ֹ
עו ׂ ֵ
יקים ֹ
צַ ִ ּד ִ
יש ְּבח ּו ִויפָ אֲ ר ּו
יִ ְׂש ָר ֵאל ּ ֻכלָם ְּב ִר ָּנה ֹיוד ּו ִויבָ ְרכ ּו ִו ׁ ַ
יש ּו ְויַ ְמלִ יכ ּו ֶאת
ירו ְממ ּו ְויַ ֲע ִריצ ּו ְויַ ְק ִ ּד ׁ
יש ֹו ְרר ּו ִו ֹ
ִו ׁ
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דות ּולְ ִׁש ְמ ָך
הו ֹ
טוב לְ ֹ
ִׁש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָת ִמידִ ּ .כי לְ ָך ֹ
עולָ ם ַא ּ ָתה ֵאלָ ּ :בר ּו ְך
עולָ ם ְו ַעד ֹ
ָּנ ֶאה לְ ז ּ ֵַמר ּ ִכי מֵ ֹ
חות:
ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה מֶ ל ְֶך ְמהֻ ּלָל ּ ַב ִּת ְׁש ּ ָב ֹ
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לְ ַק ֵיים
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
מו
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
סות לַ ֲע ׂש ֹות ּ ָב ֶזה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
יעי מֵ ַא ְר ּ ַבע ּכ ֹו ֹ
ִמ ְצוַ ת ּכ ֹוס ְר ִב ִ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵ ה ּו:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ

עולָ ם,
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
ּב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי הַ גָ פֶ ן:
ושותים כוס רביעי בהסיבה לצד שמאל:

ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ ֹ
עולָם ַעל הַ ּ ֶגפֶ ן
ש ֶדה ְו ַעל
ְו ַעל ּ ְפ ִרי הַ ּ ֶגפֶ ן ְו ַעל ְּתנ ּובַ ת הַ ּׂ ָ
ית ְו ִהנְ חַ לְ ּ ָת
ש ָר ִצ ָ
טובָ ה ּו ְרחָ בָ ה ׁ ֶ
ֹ
ֶא ֶרץ חֶ ְמ ָ ּדה
ש ּב ֹו ַע ִמ ּט ּובָ ּהַ ,רחֵ ם
בו ֵתינ ּו לֶאֱ כֹל ִמ ּ ִפ ְריָ ּה ְולִ ְׂ
לַאֲ ֹ
שלַיִ ם
ש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך ְו ַעל יְ ר ּו ׁ ָ
נָ א יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ַעל יִ ְׂ
בו ֶד ָך ְו ַעל ִמזְ ְּבחֶ ָך ְו ַעל
יר ָך ְו ַעל ִצי ֹּון ִמ ְׁש ּ ַכן ְּכ ֹ
ִע ֶ
שלַיִ ם ִעיר הַ קּ ֶֹד ׁש ִּב ְמהֵ ָרה
הֵ יכָ ל ֶָךּ ,ו ְבנֵה יְ ר ּו ׁ ָ
ש ּ ְמחֵ נ ּו ְּב ִבנְ יָ נָ ּה ְונֹאכַ ל
ְּביָ מֵ ינ ּו ְוהַ ֲעלֵנ ּו לְ ת ֹוכָ ּה ְו ַׂ
שה
ש ּ ַבע ִמ ּט ּובָ ּה ּונְ בָ ֶר ְכ ָך ָעלֶיהָ ִּב ְק ֻד ּ ׁ ָ
ִמ ּ ִפ ְר ָ ּי ּה ְונִ ְׂ
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ש ְמחֵ נ ּו
ּו ְב ָטה ֳָרה) :בשבת :ו ְּרצֵ ה ְוהַ חֲלִ יצֵ נ ּו ְּב ֹיום הַ ּ ׁ ַש ּ ָבת הַ זֶּה(ְ .ו ַׂ
טוב
צות הַ זֶּהִ ּ .כי ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה ֹ
ְּב ֹיום חַ ג הַ ַמ ֹ
ּומֵ ִטיב ל ַּכֹל ְו ֹנו ֶדה לְ ָך ַעל הָ ָא ֶרץ ְו ַעל ּ ְפ ִרי הַ ָּגפֶ ן.
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה ַעל הָ ָא ֶרץ ְו ַעל ּ ְפ ִרי גַ ְפנָ ּה:

נִ ְרצָ ה
כאשר עשה כסדר הזה מרוצה הוא לפני ה':
מג

ויתפלל לפני השי"ת :

שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה ָעלֵינ ּו וּמַ ֲע ׂ ֵ
יהי נ ַֹעם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו ָעלֵינ ּו וּמַ ֲע ׂ ֵ
ִו ִ
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מג .כן איתא בסידור האריז"ל מרבי שבתי מראשקוב זיע"א.
אמר הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זיע"א ,דהנה בסידור האריז"ל כתב שיאמר כאן 'ויהי
נועם' .וקשה הלא עכשיו הוא סוף הסדר ,ומדוע אומרים כאן 'ויהי נועם' השייך ללפני
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,
מתמרמר בליבו למה לא עשה אותם ביתר קדושה וטהרה .וכשאדם נותן זאת אל ליבו,
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.
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טו
תוְּ ,ככָ ל ִמ ְׁש ּ ָפ ֹ
חֲסַ ל ִס ּד ּור ּ ֶפסַ ח ְּכ ִהלְ כָ ֹ
תוֵ ּ ,כן
או ֹ
שר ז ִָכינ ּו לְ סַ ֵ ּדר ֹ
תוַ ּ ,כאֲ ׁ ֶ
ְוחֻ ָ ּק ֹ
קומֵ ם
עונָ ה ֹ
תו :ז ְָך ׁש ֹוכֵ ן ְמ ֹ
נִ זְ ּ ֶכה ַל ֲעש ֹֹו ֹ
רוב נַ הֵ ל נִ ְט ֵעי כַ ָּנה,
ְקהַ ל ֲע ַדת ִמי ָמנָ הְּ ,ב ָק ֹ
ּ ְפד ּויִ ם לְ ִצ ּי ֹון ְּב ִר ָּנה:
שלָיִ ם:
שנָ ה הַ ּ ָב ָאה ִּביר ּו ׁ ָ
לְ ׁ ָ

מד

ּו ְבכֵ ן וַ יְ ִהי ּ ַבח ֲִצי הַ ּלַיְ לָה:
מו ֶרת
ראש ַא ְׁש ֹ
ׁ
ֵאת ּ ַב ּלַיְ לָ הְּ .ב
רוב נִ ִּסים ִה ְפל ָ
ָאז ֹ
לו לַיְ לָ ה.
זֶה הַ ּלַיְ לָ ה .גֵ ר צֶ ֶדק נִ ַּצ ְח ּת ֹו ּ ְכ ֶנ ֱחלַק ֹ
וַ יְ ִהי ּ ַבח ֲִצי הַ ּלַיְ לָה:
ֲלום הַ ּלַיְ לָהִ .ה ְפחַ ְד ּ ָת אֲ ַר ִמי
ַ ּדנְ ּ ָת מֶ ל ְֶך ְּג ָרר ּ ַבח ֹ
–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– X â W
מד .בפשטות בזמן שבית המקדש על מכונו בנוי ומשוכלל ,אומרים כאן שיר ושבח על
הגאולה השלימה ובנין בית המקדש.
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לו
ש ָר ֵאל לְ ַמלְ ָא ְך וַ י ּוכַ ל ֹ
שר יִ ְׂ
ְּב ֶאמֶ ׁש לַיְ לָה .וַ ָ ּי ַׂ
וַ יְ ִהי ּ ַבח ֲִצי הַ ּלַיְ לָה:
לַיְ לָ ה.
כו ֵרי פַ ְתר ֹוס ָמחַ ְצ ּ ָת ּ ַבח ֲִצי הַ ּלַיְ לָ ה .חֵ ילָם
ז ֶַרע ְּב ֹ
ֹשת
ל ֹא ָמ ְצא ּו ְּבק ּו ָמם ּ ַב ּלַיְ לָ הִ .טיסַ ת נְ גִ יד ֲחר ׁ ֶ
וַ יְ ִהי ּ ַבח ֲִצי הַ ּלַיְ לָה:
כו ְכבֵ י לַיְ לָ ה.
ית ְּב ֹ
ִסלִ ָ
הובַ ְׁש ּ ָת ְפגָ ָריו ּ ַב ּלַיְ לָ ה.
יָ ַעץ ְמחַ ֵרף לְ ֹנופֵ ף ִא ּו ּויֹ .
דות
יש חֲמ ּו ֹ
יש ֹון לַיְ לָה .לְ ִא ׁ
בו ְּב ִא ׁ
ּ ָכ ַרע ּ ֵבל ּו ַמצָ ֹ
וַ יְ ִהי ּ ַבח ֲִצי הַ ּלַיְ לָה:
ֲזות לַיְ לָ ה.
נִ גְ לָ ה ָרז ח ֹ
שע
ִמ ְׁש ּ ַת ּ ֵכר ִּב ְכלֵי ק ֶֹד ׁש ֶנה ֱַרג ּב ֹו ּ ַב ּלַיְ לָהֹ .נו ׁ ַ
ותר ִּב ֲעת ּו ֵתי לַיְ לָ הִׂ .שנְ ָאה נָ ַטר
ִמ ּב ֹור אֲ ָר ֹיות ּפ ֵ
אֲ גָ גִ י ְוכָ ַתב ְספָ ִרים ּ ַב ּלַיְ לָ ה .וַ יְ ִהי ּ ַבח ֲִצי הַ ּלַיְ לָה:
עו ַר ְר ּ ָת נִ ְצח ֲָך ָעלָ יו ְּבנ ֶֶדד ְׁשנַ ת לַיְ לָהּ .פ ּו ָרה
ֹ
שח
רו ְך לְ ׁש ֹומֵ ר ַמה ּ ִמלַיְ לָ ה .צָ ַרח ּ ַכ ׁש ֹומֵ ר ְו ָׂ
ִת ְד ֹ
וַ יְ ִהי ּ ַבח ֲִצי הַ ּלַיְ לָה:
ָא ָתא ּב ֶֹקר ְוגַ ם לַיְ לָ ה.
הו ַדע
שר ה ּוא ל ֹא ֹיום ְול ֹא לַיְ לָ הָ .רם ֹ
ָק ֵרב ֹיום אֲ ׁ ֶ

נרצה

קכה

ומ ִרים הַ ְפ ֵקד לְ ִע ְיר ָך
ּ ִכי לְ ָך הַ ֹיום ַאף לְ ָך הַ ּלַיְ לָ הׁ .ש ְ
אור ֹיום חֶ ְׁש ּ ַכת
ּ ָכל הַ ֹיום ְוכָ ל הַ ּלַיְ לָהָ ּ .ת ִאיר ְּכ ֹ
וַ יְ ִהי ּ ַבח ֲִצי הַ ּלַיְ לָה:
לַיְ לָ ה.

ּו ְבכֵ ן וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח:

רו ֶת ָ
ֹאש ּ ָכל
ֵאת ּ ַב ּ ֶפסַ חְּ .בר ׁ
יך ִה ְפל ָ
אֹמֶ ץ ְ ּגב ּו ֹ
ֲצות לֵיל
ית לְ ֶאזְ ָר ִחי ח ֹ
את ּ ֶפסַ חִּ .גלִ ָ
ש ָ
דות נִ ּׂ ֵ
מו ֲע ֹ
ֹ
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח:
ּ ֶפסַ ח.
ְ ּדלָ ָתיו ָ ּדפַ ְק ּ ָת ְּכחֹם הַ ֹיום ּ ַב ּ ֶפסַ חִ .ה ְס ִעיד ֹנו ְצ ִצים
גות ַמצ ֹּות ּ ַב ּ ֶפסַ חְ .ו ֶאל הַ ּ ָב ָקר ָרץ זֵכֶ ר לְ ׁש ֹור
ֻע ֹ
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח:
ֵע ֶר ְך ּ ֶפסַ ח.
לוט
לוהֲט ּו ּ ָב ֵא ׁש ּ ַב ּ ֶפסַ ח .חֻ ּלַץ ֹ
דו ִמים ְו ֹ
ֹזו ֲעמ ּו ְס ֹ
את ַא ְדמַ ת
אט ָ
מֵ הֶ ם ּו ַמצ ֹּות ָאפָ ה ְּב ֵקץ ּ ֶפסַ חִ .ט ֵ
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח:
מֹף ְו ֹנף ְּב ָע ְב ְר ָך ּ ַב ּ ֶפסַ ח.
און ָמחַ ְצ ּ ָת ְּבלֵיל ִׁש ּמ ּור ּ ֶפסַ ח.
ראש ּ ָכל ֹ
ׁ
יָ ּה
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כור ּ ָפסַ ְח ּ ָת ְּב ַדם ּ ֶפסַ ח .לְ ִבלְ ִּתי
ּ ַכ ִּבירַ ,על ּ ֵבן ְּב ֹ
ּ ֵתת מַ ְׁש ִחית לָבא ִּב ְפ ָתחַ י ּ ַב ּ ֶפסַ ח.
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח:

ְמסֻ ּ ֶג ֶרת סֻ ָּג ָרה ְּב ִע ּת ֹו ֵתי ּ ֶפסַ ח .נִ ְׁש ְמ ָדה ִמ ְדיָ ן
עו ֵרי עֹמֶ ר ּ ֶפסַ חׂ .ש ֹו ָרפ ּו ִמ ְׁש ַמנֵי ּפ ּול
ִּב ְצלִ יל ְׂש ֹ
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח:
קוד ּ ֶפסַ ח.
יקד יְ ֹ
ְול ּוד ִּב ַ
עונַ ת ּ ֶפסַ חַ ּ .פס
מוד ַעד ָּג ָעה ֹ
ַע ֹ
ֹ
עוד הַ ֹיום ְּב ֹנב ל ֲ
רו ְך
יַ ד ּ ָכ ְתבָ ה לְ ַק ֲע ֵק ַע צ ּול ּ ַב ּ ֶפסַ ח .צָ פֹה הַ ָּצ ִפית ָע ֹ
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח:
שלְ חָ ן ּ ַב ּ ֶפסַ ח.
הַ ּ ׁ ֻ
ֹאש
צום ּ ַב ּ ֶפסַ ח .ר ׁ
ֵש ֹ
ש ּל ׁ
ָקהָ ל ּ ִכ ְּנסָ ה ה ֲַד ּ ָסה לְ ׁ ַ
שע ָמחַ ְצ ּ ָת ְּב ֵעץ ח ֲִמ ּ ִׁשים ּ ַב ּ ֶפסַ חְׁ .ש ּ ֵתי
ִמ ּ ֵבית ָר ׁ ָ
ֵא ּלֶה ֶרגַ ע ּ ָת ִביא לְ ע ּו ִּצית ּ ַב ּ ֶפסַ חָ ּ .תעֹז יָ ְד ָך ְו ָתר ּום
יְ ִמינְ ָך ּ ְכלֵיל ִה ְת ַק ֵ ּד ׁש חַ ג ּ ֶפסַ ח.
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח:
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לו יָ ֶאה:
לו נָ ֶאהִּ .כי ֹ
ִּכי ֹ
לו.
ֹאמר ּו ֹ
ַא ִדיר ִּב ְמל ּוכָ הָ ּ .בח ּור ּ ַכהֲלָכָ הּ ְ .גד ּו ָדיו י ְ
לְ ָך ּולְ ָך .לְ ָך ּ ִכי לְ ָך .לְ ָך ַאף לְ ָך .לְ ָך יְ הֹוָ ה
לו יָ ֶאה:
לו נָ ֶאהִ ּ .כי ֹ
ּ ִכי ֹ
הַ ּ ַמ ְמלָכָ ה.
לו.
אמר ּו ֹ
יקיו יֹ ְ
ָ ּדג ּול ִּב ְמל ּוכָ ה .הָ ד ּור ּ ַכהֲלָכָ ה .וָ ִת ָ
לְ ָך ּולְ ָך .לְ ָך ּ ִכי לְ ָך .לְ ָך ַאף לְ ָך .לְ ָך יְ הֹוָ ה
לו יָ ֶאה:
לו נָ ֶאהִ ּ .כי ֹ
ּ ִכי ֹ
הַ ּ ַמ ְמלָכָ ה.
לו.
אמר ּו ֹ
ז ּ ַַכאי ִּב ְמל ּוכָ ה .חָ ִסין ּ ַכהֲלָכָ הַ .ט ְפ ְס ָריו יֹ ְ
לְ ָך ּולְ ָך .לְ ָך ּ ִכי לְ ָך .לְ ָך ַאף לְ ָך .לְ ָך יְ הֹוָ ה
לו יָ ֶאה:
לו נָ ֶאהִ ּ .כי ֹ
ּ ִכי ֹ
הַ ּ ַמ ְמלָכָ ה.
אמר ּו ל ֹו.
יָ ִחיד ִּב ְמל ּוכָ הַ ּ .כ ִּביר ּ ַכהֲלָכָ ה .לִ מ ּו ָדיו יֹ ְ
לְ ָך ּולְ ָך .לְ ָך ּ ִכי לְ ָך .לְ ָך ַאף לְ ָך .לְ ָך יְ הֹוָ ה
לו יָ ֶאה:
לו נָ ֶאהִ ּ .כי ֹ
ּ ִכי ֹ
הַ ּ ַמ ְמלָכָ ה.
לו.
ֹאמר ּו ֹ
מֶ ֶל ְך ִּב ְמל ּוכָ הֹ .נו ָרא ּ ַכהֲלָכָ הְ .ס ִביבָ יו י ְ
לְ ָך ּולְ ָך .לְ ָך ּ ִכי לְ ָך .לְ ָך ַאף לְ ָך .לְ ָך יְ הֹוָ ה
לו יָ ֶאה:
לו נָ ֶאהִּ .כי ֹ
ּ ִכי ֹ
הַ ּ ַמ ְמלָכָ ה.
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לו.
ֹאמר ּו ֹ
יקיו י ְ
ָענָ יו ִּב ְמל ּוכָ הּ .פ ֹו ֶדה ּ ַכהֲלָכָ ה .צַ ִ ּד ָ
לְ ָך ּולְ ָך .לְ ָך ּ ִכי לְ ָך .לְ ָך ַאף לְ ָך .לְ ָך יְ הֹוָ ה
לו יָ ֶאה:
לו נָ ֶאהִ ּ .כי ֹ
ּ ִכי ֹ
הַ ּ ַמ ְמלָכָ ה.
ֹאמר ּו
דוש ִּב ְמל ּוכָ הַ .רח ּום ּ ַכהֲלָכָ הִׁ .שנְ ַאנָ יו י ְ
ָ ּק ׁ
לו .לְ ָך ּולְ ָך .לְ ָך ּ ִכי לְ ָך .לְ ָך ַאף לְ ָך .לְ ָך יְ הֹוָ ה
ֹ
לו יָ ֶאה:
לו נָ ֶאהִ ּ .כי ֹ
ּ ִכי ֹ
הַ ּ ַמ ְמלָכָ ה.
יאמר ּו
ְ
ימיו
ּ ַת ִקיף ִּב ְמל ּוכָ הּ .ת ֹומֵ ְך ּ ַכהֲלָכָ הְּ .ת ִמ ָ
לו .לְ ָך ּולְ ָך .לְ ָך ּ ִכי לְ ָך .לְ ָך ַאף לְ ָך .לְ ָך יְ הֹוָ ה
ֹ
לו יָ ֶאה:
לו נָ ֶאהִ ּ .כי ֹ
ּ ִכי ֹ
הַ ּ ַמ ְמלָכָ ה.

ַא ִ ּדיר ה ּוא

מה

רובִּ .ב ְמהֵ ָרהִּ ,ב ְמהֵ ָרהְּ ,ביָ מֵ ינ ּו
יתו ְּב ָק ֹ
יִ ְבנֶה ּ ֵב ֹ
רוב.
ית ָך ְּב ָק ֹ
רובֵ .אל ְּבנֵהֵ ,אל ְּבנֵהְּ ,בנֵה ּ ֵב ְ
ְּב ָק ֹ
–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– X â W
מה .בפשטות בזמן שבית המקדש על מכונו בנוי ומשוכלל ,אומרים כאן שיר ושבח על
הגאולה השלימה ובנין בית המקדש.
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יתו
דול ה ּואּ ָ ,דג ּול ה ּוא יִ ְבנֶה ּ ֵב ֹ
ּ ָבח ּור ה ּואָּ ,ג ֹ
רובֵ .אל
רובִּ .ב ְמהֵ ָרהִּ ,ב ְמהֵ ָרהְּ ,ביָ מֵ ינ ּו ְּב ָק ֹ
ְּב ָק ֹ
רוב.
ית ָך ְּב ָק ֹ
ְּבנֵהֵ ,אל ְּבנֵהְּ ,בנֵה ּ ֵב ְ
יתו
הָ ד ּור ה ּוא ,וָ ִתיק ה ּוא ,ז ּ ַַכאי ה ּוא יִ ְבנֶה ּ ֵב ֹ
רובֵ .אל
רובִּ .ב ְמהֵ ָרהִּ ,ב ְמהֵ ָרהְּ ,ביָ מֵ ינ ּו ְּב ָק ֹ
ְּב ָק ֹ
רוב.
ית ָך ְּב ָק ֹ
ְּבנֵהֵ ,אל ְּבנֵהְּ ,בנֵה ּ ֵב ְ
יתו
הור ה ּוא ,יָ ִחיד ה ּוא יִ ְבנֶה ּ ֵב ֹ
חָ ִסיד ה ּואָ ,ט ֹ
רובֵ .אל
רובִּ .ב ְמהֵ ָרהִּ ,ב ְמהֵ ָרהְּ ,ביָ מֵ ינ ּו ְּב ָק ֹ
ְּב ָק ֹ
רוב.
ית ָך ְּב ָק ֹ
ְּבנֵהֵ ,אל ְּבנֵהְּ ,בנֵה ּ ֵב ְ
יתו
ּ ַכ ִּביר ה ּוא ,לָמ ּוד ה ּוא ,מֶ ל ְֶך ה ּוא יִ ְבנֶה ּ ֵב ֹ
רובֵ .אל
רובִּ .ב ְמהֵ ָרהִּ ,ב ְמהֵ ָרהְּ ,ביָ מֵ ינ ּו ְּב ָק ֹ
ְּב ָק ֹ
רוב.
ית ָך ְּב ָק ֹ
ְּבנֵהֵ ,אל ְּבנֵהְּ ,בנֵה ּ ֵב ְ
יתו
ש ִּגיב ה ּואִ ,עז ּ ּוז ה ּוא יִ ְבנֶה ּ ֵב ֹ
ֹנו ָרא ה ּואַׂ ,
רובֵ .אל
רובִּ .ב ְמהֵ ָרהִּ ,ב ְמהֵ ָרהְּ ,ביָ מֵ ינ ּו ְּב ָק ֹ
ְּב ָק ֹ
רוב.
ית ָך ְּב ָק ֹ
ְּבנֵהֵ ,אל ְּבנֵהְּ ,בנֵה ּ ֵב ְ
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יתו
דו ׁש ה ּוא יִ ְבנֶה ּ ֵב ֹ
ּפ ֹו ֶדה ה ּוא ,צַ ִדיק ה ּואּ ָ ,ק ֹ
רובֵ .אל
רובִּ .ב ְמהֵ ָרהִּ ,ב ְמהֵ ָרהְּ ,ביָ מֵ ינ ּו ְּב ָק ֹ
ְּב ָק ֹ
רוב.
ית ָך ְּב ָק ֹ
ְּבנֵהֵ ,אל ְּבנֵהְּ ,בנֵה ּ ֵב ְ
יתו
ש ַ ּדי ה ּואַ ּ ,ת ִ ּקיף ה ּוא יִ ְבנֶה ּ ֵב ֹ
ַרח ּום ה ּואַ ׁ ,
רובֵ .אל
רובִּ .ב ְמהֵ ָרהִּ ,ב ְמהֵ ָרהְּ ,ביָ מֵ ינ ּו ְּב ָק ֹ
ְּב ָק ֹ
רוב.
ית ָך ְּב ָק ֹ
ְּבנֵהֵ ,אל ְּבנֵהְּ ,בנֵה ּ ֵב ְ

ֶאחָ ד ִמי ֹיו ֵד ַע.
ש ַמים ּובָ ָא ֶרץ:
ש ּ ַב ּ ׁ ָ
ֶאחָ ד אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעֶ .אחָ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶ
ְׁשנַ יִ ם ִמי ֹיו ֵד ַע.
ֻחות הַ ְּב ִרית ֶאחָ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו
ְׁשנַ יִ ם אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעְׁ .שנֵי ל ֹ
שמַ ים ּובָ ָא ֶרץ:
ש ּ ַב ּ ׁ ָ
ֶׁ
לשה ִמי ֹיו ֵד ַע.
ְׁש ׁ ָ
ֻחות
בות ְׁשנֵי ל ֹ
לשה ָא ֹ
לשה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע ְׁש ׁ ָ
ְׁש ׁ ָ
ש ַמים ּובָ ָא ֶרץ:
ש ּ ַב ּ ׁ ָ
הַ ְּב ִרית ֶאחָ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶ
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ַא ְר ּ ַבע ִמי ֹיו ֵד ַע.
בות
לשה ָא ֹ
הות ְׁש ׁ ָ
ַא ְר ּ ַבע אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעַ .א ְר ּ ַבע ִא ָמ ֹ
ש ַמים
ש ּ ַב ּ ׁ ָ
ֻחות הַ ְּב ִרית ֶאחָ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶ
ְׁשנֵי ל ֹ
ּובָ ָא ֶרץ:
שה ִמי ֹיו ֵד ַע.
ח ּ ֲִמ ּ ׁ ָ
שי ּת ֹו ָרה ַא ְר ּ ַבע
שה ח ּו ְמ ׁ ֵ
שה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע .ח ֲִמ ׁ ָ
ח ּ ֲִמ ּ ׁ ָ
ֻחות הַ ְּב ִרית ֶאחָ ד
בות ְׁשנֵי ל ֹ
לשה ָא ֹ
הות ְׁש ׁ ָ
ִא ָמ ֹ
ש ַמים ּובָ ָא ֶרץ:
ש ּ ַב ּ ׁ ָ
אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶ
שה ִמי ֹיו ֵד ַע.
ִׁש ּ ׁ ָ
שה
שה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה ח ֲִמ ׁ ָ
שה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעִׁ .ש ּ ׁ ָ
ִׁש ּ ׁ ָ
בות ְׁשנֵי
לשה ָא ֹ
הות ְׁש ׁ ָ
שי ּת ֹו ָרה ַא ְר ּ ַבע ִא ָמ ֹ
ח ּו ְמ ׁ ֵ
ש ַמים ּובָ ָא ֶרץ:
ש ּ ַב ּ ׁ ָ
ֻחות הַ ְּב ִרית ֶאחָ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶ
ל ֹ
ִׁש ְב ָעה ִמי ֹיו ֵד ַע.
שה ִס ְד ֵרי
ש ּ ַב ָתא ִׁש ּ ׁ ָ
ִׁש ְב ָעה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעִׁ .ש ְב ָעה יְ מֵ י ׁ ַ
הות
שי ּת ֹו ָרה ַא ְר ּ ַבע ִא ָמ ֹ
שה ח ּו ְמ ׁ ֵ
ִמ ְׁשנָ ה ח ֲִמ ׁ ָ
ֻחות הַ ְּב ִרית ֶאחָ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו
בות ְׁשנֵי ל ֹ
לשה ָא ֹ
ְׁש ׁ ָ
שמַ ים ּובָ ָא ֶרץ:
ש ּ ַב ּ ׁ ָ
ֶׁ
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מונָ ה ִמי ֹיו ֵד ַע.
ְׁש ֹ
מונָ ה יְ מֵ י ִמילָ ה ִׁש ְב ָעה יְ מֵ י
מונָ ה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעְׁ .ש ֹ
ְׁש ֹ
שי ּת ֹו ָרה
שה ח ּו ְמ ׁ ֵ
שה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה ח ֲִמ ׁ ָ
ש ּ ַב ָתא ִׁש ּ ׁ ָ
ַׁ
ֻחות הַ ְּב ִרית
בות ְׁשנֵי ל ֹ
לשה ָא ֹ
הות ְׁש ׁ ָ
ַא ְר ּ ַבע ִא ָמ ֹ
ש ַמים ּובָ ָא ֶרץ:
ש ּ ַב ּ ׁ ָ
ֶאחָ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶ
ִּת ְׁש ָעה ִמי ֹיו ֵד ַע.
מונָ ה יְ מֵ י
ִּת ְׁש ָעה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעִּ .ת ְׁש ָעה יַ ְרחֵ י ל ֵָדה ְׁש ֹ
שה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה
ש ּ ַב ָתא ִׁש ּ ׁ ָ
ִמילָ ה ִׁש ְב ָעה יְ מֵ י ׁ ַ
לשה
הות ְׁש ׁ ָ
שי ּת ֹו ָרה ַא ְר ּ ַבע ִא ָמ ֹ
שה ח ּו ְמ ׁ ֵ
ח ֲִמ ׁ ָ
ש ַמים
ש ּ ַב ּ ׁ ָ
ֻחות הַ ְּב ִרית ֶאחָ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶ
בות ְׁשנֵי ל ֹ
ָא ֹ
ּובָ ָא ֶרץ:
ש ָרה ִמי ֹיו ֵד ַע.
ֲע ָׂ
ש ָרה ִד ְּב ַריָ א ִּת ְׁש ָעה יַ ְרחֵ י
ש ָרה אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעֲ .ע ָׂ
ֲע ָׂ
שה
ש ּ ַב ָתא ִׁש ּ ׁ ָ
מונָ ה יְ מֵ י ִמילָה ִׁש ְב ָעה יְ מֵ י ׁ ַ
ל ֵָדה ְׁש ֹ
הות
שי ּת ֹו ָרה ַא ְר ּ ַבע ִא ָמ ֹ
שה ח ּו ְמ ׁ ֵ
ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה ח ֲִמ ׁ ָ
ֻחות הַ ְּב ִרית ֶאחָ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו
בות ְׁשנֵי ל ֹ
לשה ָא ֹ
ְׁש ׁ ָ
שמַ ים ּובָ ָא ֶרץ:
ש ּ ַב ּ ׁ ָ
ֶׁ
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שר ִמי ֹיו ֵד ַע.
ַאחַ ד ָע ָׂ
ש ָרה
שר ּכ ֹו ְכבַ ָ ּיא ֲע ָׂ
שר אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעַ .אחַ ד ָע ָׂ
ַאחַ ד ָע ָׂ
מונָ ה יְ מֵ י ִמילָה
ִד ְּב ַריָ א ִּת ְׁש ָעה יַ ְרחֵ י ל ֵָדה ְׁש ֹ
שה
שה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה ח ֲִמ ׁ ָ
ש ּ ַב ָתא ִׁש ּ ׁ ָ
ִׁש ְב ָעה יְ מֵ י ׁ ַ
בות ְׁשנֵי
לשה ָא ֹ
הות ְׁש ׁ ָ
שי ּת ֹו ָרה ַא ְר ּ ַבע ִא ָמ ֹ
ח ּו ְמ ׁ ֵ
ש ַמים ּובָ ָא ֶרץ:
ש ּ ַב ּ ׁ ָ
ֻחות הַ ְּב ִרית ֶאחָ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶ
ל ֹ
שר ִמי ֹיו ֵד ַע.
ְׁשנֵים ָע ָׂ
שר ִׁש ְב ַטיָ א ַאחַ ד
שר אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעְׁ .שנֵים ָע ָׂ
ְׁשנֵים ָע ָׂ
ש ָרה ִד ְּב ַריָ א ִּת ְׁש ָעה יַ ְרחֵ י ל ֵָדה
שר ּכ ֹו ְכבַ ָ ּיא ֲע ָׂ
ָע ָׂ
שה
ש ּ ַב ָתא ִׁש ּ ׁ ָ
מונָ ה יְ מֵ י ִמילָ ה ִׁש ְב ָעה יְ מֵ י ׁ ַ
ְׁש ֹ
הות
שי ּת ֹו ָרה ַא ְר ּ ַבע ִא ָמ ֹ
שה ח ּו ְמ ׁ ֵ
ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה ח ֲִמ ׁ ָ
ֻחות הַ ְּב ִרית ֶאחָ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו
בות ְׁשנֵי ל ֹ
לשה ָא ֹ
ְׁש ׁ ָ
שמַ ים ּובָ ָא ֶרץ:
ש ּ ַב ּ ׁ ָ
ֶׁ
שר ִמי ֹיו ֵד ַע.
לשה ָע ָׂ
ְׁש ׁ ָ
שר ִמ ַ ּדיָ א ְׁשנֵים
לשה ָע ָׂ
שר אֲ נִ י ֹיו ֵד ַעְׁ .ש ׁ ָ
לשה ָע ָׂ
ְׁש ׁ ָ
ש ָרה ִד ְּב ַריָ א
שר ּכ ֹו ְכבַ ָ ּיא ֲע ָׂ
שר ִׁש ְב ַטיָ א ַאחַ ד ָע ָׂ
ָע ָׂ
מונָ ה יְ מֵ י ִמילָ ה ִׁש ְב ָעה יְ מֵ י
ִּת ְׁש ָעה יַ ְרחֵ י ל ֵָדה ְׁש ֹ
שי ּת ֹו ָרה
שה ח ּו ְמ ׁ ֵ
שה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה ח ֲִמ ׁ ָ
ש ּ ַב ָתא ִׁש ּ ׁ ָ
ַׁ
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ֻחות הַ ְּב ִרית
בות ְׁשנֵי ל ֹ
לשה ָא ֹ
הות ְׁש ׁ ָ
ַא ְר ּ ַבע ִא ָמ ֹ
ש ַמים ּובָ ָא ֶרץ:
ש ּ ַב ּ ׁ ָ
ֶאחָ ד אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ׁ ֶ

חַ ד ַּג ְדיָ א .חַ ד ַּג ְדיָ א.
ְ ּדז ִַּבין ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי .חַ ד ַּג ְדיָ א .חַ ד ַּג ְדיָ א.
ְו ָא ָתא ׁש ּונְ ָרא ְו ַָא ְכלָ ה לְ גַ ְדיָ אּ ְ .דז ִַּבין ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵרי
ז ּוזֵי .חַ ד ַּג ְדיָ א .חַ ד ַּג ְדיָ א:
ש ְך לְ ׁש ּונְ ָראּ ְ .ד ַָא ְכלָ ה לְ גַ ְדיָ א.
ְו ָא ָתא כַ לְ ּ ָבא ְונָ ׁ ַ
ְ ּדז ִַּבין ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי .חַ ד ַּג ְדיָ א .חַ ד ַּג ְדיָ א:
ש ְך לְ ׁש ּונְ ָרא.
וה ּ ָכה לְ כַ לְ ּ ָבאּ ְ .דנָ ׁ ַ
ְו ָא ָתא ח ּו ְט ָרא ִ
ְ ּד ַָא ְכלָ ה לְ גַ ְדיָ אּ ְ .דז ִַּבין ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי .חַ ד
ַּג ְדיָ א .חַ ד ַּג ְדיָ א:
ש ַרף לְ ח ּו ְט ָראּ ְ .ד ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ּ ָבא.
ְו ָא ָתא נ ּו ָרא ְו ָׂ
ש ְך לְ ׁש ּונְ ָראּ ְ .ד ַָא ְכלָ ה לְ גַ ְדיָ אּ ְ .דז ִַּבין ַא ּ ָבא
ְ ּדנָ ׁ ַ
ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי .חַ ד ַּג ְדיָ א .חַ ד ַּג ְדיָ א:

נרצה

קלה

ש ַרף לְ ח ּו ְט ָראּ ְ .ד ִה ּ ָכה
ְו ָא ָתא מַ יָ א ְוכָ בָ ה לְ נ ּו ָראּ ְ .ד ָׂ
ש ְך לְ ׁש ּונְ ָראּ ְ .ד ַָא ְכלָ ה לְ גַ ְדיָ אּ ְ .דז ִַּבין
לְ כַ לְ ּ ָבאּ ְ .דנָ ׁ ַ
ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי .חַ ד ַּג ְדיָ א .חַ ד ַּג ְדיָ א:
ש ַרף
ש ָתה לְ ַמיָ אּ ְ .דכָ בָ ה לְ נ ּו ָראּ ְ .ד ָׂ
ְו ָא ָתא ּת ֹו ָרא ְו ׁ ָ
ש ְך לְ ׁש ּונְ ָראּ ְ .ד ַָא ְכלָה
לְ ח ּו ְט ָראּ ְ .ד ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ּ ָבאּ ְ .דנָ ׁ ַ
לְ גַ ְדיָ אּ ְ .דז ִַּבין ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי .חַ ד ַּג ְדיָ א .חַ ד
ַּג ְדיָ א:
ְו ָא ָתא
ְ ּדכָ בָ ה
ש ְך
ְ ּדנָ ׁ ַ

ש ָתה לְ מַ יָ א.
שחַ ט לְ ּת ֹו ָראּ ְ .ד ּ ׁ ָ
הַ ׁש ֹוחֵ ט ְו ׁ ָ
ש ַרף לְ ח ּו ְט ָראּ ְ .ד ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ּ ָבא.
לְ נ ּו ָראּ ְ .ד ָׂ
לְ ׁש ּונְ ָראּ ְ .ד ַָא ְכלָ ה לְ גַ ְדיָ אּ ְ .דז ִַּבין ַא ּ ָבא
ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי .חַ ד ַּג ְדיָ א .חַ ד ַּג ְדיָ א:

שחַ ט
שחַ ט לְ ׁש ֹוחֵ טּ ְ .ד ׁ ָ
ְו ָא ָתא ַמלְ ָא ְך הַ ּ ָמוֶ ת ְו ׁ ָ
ש ַרף
ש ָתה לְ ַמיָ אּ ְ .דכָ בָ ה לְ נ ּו ָראּ ְ .ד ָׂ
לְ ּת ֹו ָראּ ְ .ד ּ ׁ ָ
ש ְך לְ ׁש ּונְ ָראּ ְ .ד ַָא ְכלָה
לְ ח ּו ְט ָראּ ְ .ד ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ּ ָבאּ ְ .דנָ ׁ ַ
לְ גַ ְדיָ אּ ְ .דז ִַּבין ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי .חַ ד ַּג ְדיָ א .חַ ד
ַּג ְדיָ א:

קלו

ְו ָא ָתא
שחַ ט
ְ ּד ׁ ָ
ְ ּדכָ בָ ה
ש ְך
ְ ּדנָ ׁ ַ
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שחַ ט לְ מַ לְ ַא ְך הַ ּ ָמוֶ ת.
דוש ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ְו ׁ ָ
הַ ָ ּק ׁ
ש ָתה לְ ַמיָ א.
שחַ ט לְ ּת ֹו ָראּ ְ .ד ּ ׁ ָ
לְ ׁש ֹוחֵ טּ ְ .ד ׁ ָ
ש ַרף לְ ח ּו ְט ָראּ ְ .ד ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ּ ָבא.
לְ נ ּו ָראּ ְ .ד ָׂ
לְ ׁש ּונְ ָראּ ְ .ד ַָא ְכלָ ה לְ גַ ְדיָ אּ ְ .דז ִַּבין ַא ּ ָבא
ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי .חַ ד ַּג ְדיָ א .חַ ד ַּג ְדיָ א:

חייב אדם לעסוק ולספר בניסים ובנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו
ביציאת מצרים עד שתחטפנו שינה.
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לאחר הסדר יש אומרים שיר השירים
שא ְּב ִר ְ
שם י"ה ְּבו"ה
יה ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו לְ יַ חֵ ד ׁ ֵ
יך הוּא ו ְׁ
שם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ
ּש ִכינְ ּ ֵת ּ
שם ּ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל .ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ו ְּמזו ָּמן לָ ִׁשיר
)אסור לומר בפירוש ,אלא יאמר :י"ק ְּבו"ק( ְּביִ חו ָּדא ְׁשלִ ים ְּב ׁ ֵ
יהי
מו ְויִ ְתעַ ּלֶהִ .ו ִ
דול לְ ֹיו ְצ ִרי ו ּּב ֹו ְר ִאי יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְׁש ֹ
קול נָ ִעים ִׁשיר הַ ּ ִׁש ִירים ַל ֲע ׂש ֹות ּ ָבזֶה נַ חַ ת רוּחַ ָּג ֹ
ְּב ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵהוּ:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ
נֹעַ ם אֲ דֹנָ י אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו ו ַּמ ֲע ׂ ֵ

ׁ ִשיר ַה ׁ ִש ִירים
פרק א
Jמה :ב יִ ָשּׁ ֵ4נִ י ִמנְּ ִשׁי4וֹת ִפּיהוּ
א ִשׁיר ַה ִשּׁ ִירים ֲא ֶשׁר ִל ְשׁ ֹֽ
תּוּר4
טוֹבים ֶשׁ ֶמן ַ
טוֹבים ֶ ֹ2דיִ Vמיָּ ֽ יִ ן :ג ְל ֵר ַיח ְשׁ ָמ ֶניִ V
ִ ֽ0י ִ
ְשׁ ֶ &מ/ַ Vל ֵ0ן ֲָ /למוֹת ֲא ֵה ֽבוּ :Vד ָמ ְשׁ ֵכנִ י ַא ֲח ֶרי Vנָּ &ר ָוּצה
ֱה ִב ַLיאנִ י ַה ֶ Bֶ Kלֲ Qח ָד ָ 1ריו נָ ִג ָילה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה ָבּ Qנַ זְ ִָ 0ירה דֹ ֶדיV
רוּשׁ ָ &ל ִם
חוֹרה ֲאנִ י ְ ֽונָ אוָ ה ְבּנוֹת יְ ָ
ישׁ ִרים ֲא ֵה ֽבוּ :Vה ְשׁ ָ
ִמיַּ יִ ן ֵמ ָ
ְָ 0א ֳה ֵלי ֵָ 4דר ִִ 0ירי/וֹת ְשׁ ֹֽ
Jמה :ו ַאל ִתּ ְראוּנִ י ֶשׁ ֲא ִני
ְשׁ ַח ְר ֹח ֶרת ֶשׁ ֱשּׁזָ ַפ ְתנִ י ַה ָ &שּׁ ֶמשׁ ְבּ ֵנ*י ִא ִBי ִ ֽנ ֲחרוּ ִ1בי ָשׂ ֻמנִ י
ֹנ ֵט ָרה ֶאת ַה ְָ 0ר ִמים ְַ 0ר ִמי ֶשׁ ִלּי לֹ א נָ ָ ֽט ְר ִתּי :ז ַה ִגּ ָידה ִ 1לּי
ֶשׁ ָא ֲה ָבה נַ ְפ ִשׁי ֵא ָיכה ִת ְר ֶ/ה ֵא ָיכה ַתּ ְר ִבּיץ ַ ֽבּ ָצּ ֳה ָ &ריִ ם
ַשׁ ָלּ ָמה ֶ ֽא ְהיֶ ה ְְ /ֹ 0טיָ ה ַ/ל ְֶ /ד ֵרי ֲח ֵב ֶ ֽרי :Vח ִאם לֹ א ֵת ְד ִ/י
ָלַ Qהיָּ ָפה ַבּנָּ ִ &שׁים ְ ֽצ ִאי ָ Rלְ Qבּ ִֵ 4ְ /בי ַה 1צֹּאן ְוּר ִ/י ֶאת גְּ ִדיֹּ ַתיִ Q
ַ/ל ִמ ְשׁ ְ0נוֹת ָה ֹר ִ ֽ/ים :ט ְל ֻס ָס ִתי ְבּ ִר ְכ ֵבי ַפ ְר ֹעה ִִ Bִ 2יתיQ

קלח
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תּוֹרי
רוּזים :יא ֵ
ארַ Qבּ ֲח ִ ֽ
ַר ְ/יָ ִ ֽתי :י נָ אווּ ְל ָחיַ יִ ַ Qבּ ֹתּ ִרים ַצוָּ ֵ
זָ ָהב נַ ֲֶ /שׂה ָלּ/ִ Qם נְ ֻ24וֹת ַה ָ ֶֽ 0סף :יב ַ/ד ֶשׁ ַה ֶֶ Bלִ Qבּ ְמ ִסבּוֹ
2וֹדי ִלי ֵבּין ָשׁ ַדי יָ ִ ֽלין :יד
נִ ְר ִ2י נָ ַתן ֵר ֽיחוֹ :יג ְצר Lוֹר ַה ֹBר | ִ
2וֹדי ִלי ְבּ ַכ ְר ֵמי ֵ/ין ֶ ֽגּ ִדי :טו ִה ָנּ  Qיָ ָפה
ֶא ְשׁ 0ֹLל ַהֶ ֹ0פר | ִ
ַר ְ/יָ ִתי ִה ָנּ  Qיָ ָפה ֵַ /ינ יִ ֽ ִ Q
דוֹדי ַאף נָ ִ/ים
יוֹנים :טז ִהנְּ  Vיָ ֶפה ִ
ַאף ְַ /ר ֵשׂנוּ ַר ֲ/נָ ָנֽה :יז ֹ4רוֹת ָבּ ֵתּינוּ ֲא ָרזִ ים )רחיטנו כתיב(
רוֹתים:
ָר ִה ֵיטנוּ ְבּ ִ ֽ
פרק ב
וֹשׁנָּ ה ֵבּין
וֹשׁ ַנּת ָה ֲָ /מ ִ ֽ4ים :ב ְֽ 0שׁ ַ
א ֲאנִ י ֲח ַב ֶצּ ֶלת ַה ָשּׁרוֹן ֽשׁ ַ
חוֹחים ֵ0ן ַר ְ/יָ ִתי ֵבּין ַה ָבּנֽ וֹת :ג ְַ 0תפּ ַוּח ַבּ ֲֵ /צי ַהיַּ ַ/ר ֵ0ן
ַה ִ
2וֹדי ֵבּין ַה ָבּ ִנ&ים ְבּ ִצלּוֹ ִח ְַ Bד ִתּי וְ יָ ַשׁ ְב ִתּי ִוּפ ְריוֹ ָמתוְֹ 4ל ִח ִ ֽ0י:
ִ
ד ֱה ִב ַיאנִ י ֶאל ֵבּית ַהיָּ יִ ן וְ ִדגְ לוֹ ַָ /לי ַא ֲה ָ ֽבה :ה ַס ְBכוּנִ י
חוֹלת ַא ֲה ָבה ָ ֽאנִ י :ו
פּוּחים ִ0י ַ
ָ ֽבּ ֲא ִשׁישׁוֹת ַר ְפּדוּנִ י ַבּ ַתּ ִ &
ֹאשׁי וִ ִימינוֹ ְתּ ַח ְבּ ֵ ֽ4נִ י :ז ִה ְשׁ ַLבּ ְִ /תּי ֶא ְת ֶKכם
ְשׂמֹאלוֹ ַתּ ַחת ְלר ִ
רוּשׁ ַל ִם ִבּ ְצ ָבאוֹת אוֹ ְבּ ַאיְ לוֹת ַה ָשּׂ ֶ &דה ִאם ָתּ ִ */ירוּ |
ְבּנוֹת יְ ָ
2וֹדי
ְ ֽו ִאם ְתּ ְֽ /וֹר (רוּ ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ַ/ד ֶשׁ ֶתּ ְח ָ ֽפּץ :ח 4וֹל ִ
ִהנֵּ ה ֶזה ָ &בּא ְמ ַד ֵלּג ַ/ל ֶה ָה ִרים ְמ ֵַ 4פּץ ַ/ל ַהגְּ ָב ֽ/וֹת :ט
עוֹמד ַא ַחר
דוֹדי ִל ְצ ִבי אוֹ ְל ֶֹ /פר ָ ֽה ַאיָּ ִ &לים ִהנֵּ ה ֶזה ֵ
2וֹמה ִ
ֶ

שיר השירים

קלט

ְָ 0ת ֵלנוּ ַמ ְשׁגִּ ַיח ִמן ַ ֽה ֲחZנוֹת ֵמ ִציץ ִמן ַ ֽה ֲח ַר ִ ֽ0ים :י ָָ /נה
וּמי ָ (לַ Qר ְ/יָ ִתי יָ ָפ ִתי ְוּל ִכי ָ ֽל :Qיא ִ ֽ0י ִה ֵנּה
דוֹדי וְ ָא ַמר ִ &לי ִ 4
ִ
)הסתו כתיב( ַה ְסּ ָתיו ָ& ָ /בר ַה ֶ Uגּ ֶשׁם ָח ַלף ָה ַלֽ Qלוֹ :יב ַהנִּ ָצּנִ ים
&י /וְ 4וֹל ַהתּוֹר נִ ְשׁ ַמע ְבּ ַא ְר ֵ ֽצנוּ:
נִ ְראוּ ָב ָא ֶרץ ֵ/ת ַה)ָ ִמיר ִה ִגּ ַ
וּמי
יג ַה ְתּ ֵאנָ ה ָ ֽחנְ ָטה ַפגֶּ ָיה וְ ַהגְּ ָפ ִנים | ְס ָמ ַדר ָנ ְתנוּ ֵ &ר ַיח ִ 4
)לכי כתיב( ָ (לַ Qר ְ/יָ ִתי יָ ָפ ִתי ְוּל ִכי ָ ֽל :Qיד יוֹנָ ִ Rתי ְבּ ַחגְ ֵוי ַה ֶ1סּ ַלע
4וֹלQ
ְבּ ֵס ֶתר ַה ְַ Bד ֵרגָ ה ַה ְר ִאינִ י ֶאת ַמ ְר ַאיִ ַ Qה ְשׁ ִמ ִי/ינִ י ֶאת ֵ &
וּמ ְר ֵאי Qנָ ֶ
4וֹלֵ /ָ Qרב ַ
ִ0י ֵ
אוֽה :טו ֶ ֽא ֱחזוּ ָלנוּ ֽשׁ ָוִּ /לים
2וֹדי
ֽשׁ ָוִּ /לים ְַ 4ט ִנּים ְמ ַח ְבּ ִלים ְָ 0ר ִ &מים ְוּכ ָר ֵמינוּ ְס ָמ ַ ֽדר :טז ִ
ִלי וַ ֲא ִני לוֹ ָה ֹר ֶ/ה ַבּ ַ
שּׁוֹשׁ ִ ֽנּים :יז ַ/ד ֶשׁיָּ פ ַוּח ַהיּוֹם וְ ָנסוּ
דוֹדי ִל ְצ ִ1בי (אוֹ ְל ֶֹ /פר ָה ַאיָּ ִלים
ַה ְצּ ָל ִ &לים ֹס Mב ְֵ 2מה ְלK ִ V
ַ/ל ָה ֵרי ָ ֽב ֶתר:
פרק ג
א ַ/ל ִמ ְשׁ ִָ 0בי ַבּ ֵלּילוֹת ִבּ ַ ְ 9Uשׁ ִתּי ֵאת ֶשׁ ָא ֲה ָבה נַ ְפ ִ &שׁי
סוֹב ָבה ָב /ִ 1יר
וּמה ָ Kנּא וַ ֲא ְ
אתיו :ב ָא ָ 4L
ִבּ ְַ 9שׁ ִתּיו וְ לֹ א ְמ ָצ ִ ֽ
ַבּ ְשּׁוָ ִ4ים ָוּב ְר ֹחבוֹת ֲא ַב ְָU 4שׁה ֵאת ֶשׁ ָא ֲה ָבה נַ ְפ ִ &שׁי ִבּ ְַ 9שׁ ִתּיו
אתיו :ג ְמ ָצאוּנִ י ַהשֹּׁ ְמ ִרים ַה ֹסּ ְב ִבים ָבּ ִ &/יר ֵ (את
וְ לֹ א ְמ ָצ ִ ֽ
יתם :ד ְִ 0מ ַ/ט ֶשׁ ַָ /ב ְר ִתּי ֵמ ֶהם ַ/ד
ֶשׁ ָא ֲה ָבה נַ ְפ ִשׁי ְר ִא ֶ ֽ

קמ
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אתי ֵאת ֶשׁ ָא ֲה ָבה נַ ְפ ִ &שׁי ֲא ַחזְ ִתּיו וְ לֹ א ַא ְר ֶפּנּוּ
ֶ ֽשׁ ָָ Bצ ִ
הוֹר ִ ֽתי :ה ִה ְשׁ ַLבּ ְִ /תּי
יאתיו ֶאל ֵבּית ִא ִBי וְ ֶאל ֶח ֶדר ָ
ַ/ד ֶשׁ ֲה ֵב ִ
רוּשׁ ַל ִם ִבּ ְצ ָבאוֹת אוֹ ְבּ ַאיְ לוֹת ַה ָשּׂ ֶ &דה
ֶא ְת ֶKכם ְבּנוֹת יְ ָ
ִאם ָתּ ִ */ירוּ | ְ ֽו ִאם ְתּ ְֽ /וֹר (רוּ ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ַ/ד ֶשׁ ֶתּ ְח ָ ֽפּץ :ו ִמי
ֹ 1זאת ֹע ָלה ִמן ַה ְִ Bד ָבּר ְֽ ִ 0ת ֲימרוֹת ָ& ָ /שׁן ְמ ֶֻ 4טּ ֶרת מוֹר
Jמה
רוֹכל :ז ִה ֵ1נּה ִמ ָטּתוֹ ֶשׁ ִלּ ְשׁ ֹ
ְוּלבוֹנָ ה ִמ ֹ0ל ַא ְב ַ4ת ֵ ֽ
ִשׁ ִשּׁים גִּ ֹבּ ִרים ָס ִביב ָ &להּ ִמגִּ ֹבּ ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל :ח ָֻ 0לּם ֲא ֻחזֵ י
ֶח ֶרב ְמ ֻל ְֵ Bדי ִמ ְל ָח ָ &מה ִאישׁ ַח ְרבּוֹ ַ/ל יְ ֵרכוֹ ִמ ַפּ ַחד
Jמה ֵמ ֲֵ /צי ַה ְלּ ָבנֽ וֹן:
ַבּ ֵלּ ֽילוֹת :ט ַא ִפּ ְרי 1וֹן ָָ /שׂה לוֹ ַה ֶֶ Bלְ Qשׁ ֹ
Bוּדיו ָָ /שׂה ֶכ ֶסף ְר ִפ ָידתוֹ זָ ָהב ֶמ ְר ָ0בוֹ ַא ְרגָּ ָ &מן תּוֹכוֹ
י ַָ /
ָרצוּף ַא ֲה ָבה ִמ ְבּנוֹת יְ ָ
רוּשׁ ָֽל ִם :יא ְצ ֶ *אינָ ה | וּֽ ְר ֶ (אינָ ה ְבּנוֹת
ֶשׁ ְִ /טּ ָרה לּוֹ ִאBוֹ
Jמה ָבּ ֲָ /ט ָ 1רה
ְשׁ &ֹ
ִציּוֹן ַבּ ֶֶ BלQ
ְבּיוֹם ֲח ֻתנָּ תוֹ ְוּביוֹם ִשׂ ְמ ַחת ִל ֽבּוֹ:

פרק ד
א ִה ָLנּ Qיָ ָפה ַר ְ/יָ ִתי ִה ָנּ  Qיָ ָפה ֵַ /ינ יִ  Qיוֹנִ ים ִמ ַבּ ַ/ד ְל ַצ ָ& ֵ BתQ
ַשׂ ְֵ /רֶ /ֵ 0ְ Qדר ָ ֽה ִ ִ)/ים ֶשׁגָּ ְלשׁוּ ֵמ ַהר גִּ ְל ָ ֽ/ד :ב ִשׁנַּ יִ ֶ /ֵ 0ְ Qדר
ַה ְ9צוּבוֹת ֶשׁ ָ/לוּ ִמן ָה ַר ְח ָ &צה ֶשׁ ָֻ 0לּם ַמ ְת ִאימוֹת וְ ַשׁ ָֻ 0לה

שיר השירים

קמא

או&ה ְֶ 0פ ַלח
וּמ ְד ָבּ ֵרי Qנָ ֶ
ֵאין ָבּ ֶ ֽהם :ג ְ0חוּט ַה ָשּׁנִ י ִשׂ ְפ ֹת ַתיִ ִ Q
ארָ Qבּנוּי
ָ ֽה ִרBוֹן ַר ֵָ 9תִ Qמ ַבּ ַ/ד ְל ַצ ָֽ ֵ Bת :Qד ְִ 0מגְ ַ2ל ָ2וִ יד ַצוָּ ֵ
בּוֹרים :ה
ְל ַת ְל ִפּיּ& וֹת ֶא ֶלף ַה ָBגֵ ן ָתּלוּי ָָ /ליו  ֹ0ל ִשׁ ְל ֵטי ַהגִּ ִ ֽ
שּׁוֹשׁ ִ ֽנּים:
רוֹ/ים ַבּ ַ
אוֹמי ְצ ִביָּ &ה ָה ִ
ְשׁ ֵני ָשׁ ַ (דיִ ְ 0ִ Qשׁ ֵני ֳָ /פ ִרים ְתּ ֵ
ו ַ/ד ֶשׁיָּ פ ַוּח ַהיּוֹם וְ ָנסוּ ַה ְצּ ָל ִ &לים ֵא ֶלִ Qלי ֶאל ַהר ַהBוֹר
וְ ֶאל גִּ ְב ַ/ת ַה ְלּב ָוֹנֽה :ז ָֻ 0לּ Qיָ ָפה ַר ְ/יָ ִתי וּמוּם ֵאין ָ ֽבּ :Qח
ִא ִתּי ִמ ְלּ ָבנוֹן ַָ 0לּה ִא ִתּי ִמ ְלּ ָבנוֹן ָתּ &ב ִוֹאי ָתּשׁ ִוּרי | ֵמ ֹראשׁ
ֲא ָמ ָ1נה ֵמ ֹראשׁ ְשׂנִ יר וְ ֶח ְרמוֹן ִמ ְֹ Bענוֹת ֲא ָריוֹת ֵ ֽמ ַה ְר ֵרי
נְ ֵמ ִ ֽרים :ט ִל ַבּ ְב ִתּנִ י ֲא ֹח ִתי ַכ ָ &לּה ִל ַבּ ְב ִתּינִ י )באחד כתיב(
ְבּ ַא ַחת ֵמ ֵ/ינַ יִ ְ Qבּ ַא ַחד ֲָ /נִ 4מ ַצּוְּ ֹר ָ ֽנ יִ  :Qי ַמה יָּ פוּ דֹ ַדיִ Q
ֲא ֹח ִתי ַכ ָ &לּה ַמה ֹטּבוּ דֹ ַדיִ ִ Qמיַּ יִ ן וְ ֵר ַיח ְשׁ ָמ ַנ יִ Q
תוֹתיִ & ָ 0ַ Qלּה ְַ 2בשׁ וְ ָח ָלב
ִמ ָ0ל ְבּ ָשׂ ִ ֽמים :יא ֹ (נ ֶפת ִתּ ֹטּ ְפנָ ה ִשׂ ְפ ַ
ַתּ ַחת ְלשׁוֹנֵ  Qוְ ֵר ַיח ַשׂ ְל ֹמ ַתיִ ֵ 0ְ Qר ַיח ְל ָבנֽ וֹן :יב ַגּ ן | נָ /וּל
ֲא ֹח ִתי ַכ ָ &לּה ַגּל נָ /וּל ַמ ְ/יָ ן ָח ֽתוּם :יג ְשׁ ָל ַחיִ ַ Qפּ ְר ֵ2ס
ִרBוֹנִ ים ִ/ם ְפּ ִרי ְמגָ ִ &דים ְָ 0פ ִרים ִ/ם נְ ָר ִ ֽדים :יד ֵנ ְר ְ| 2
בוֹנ&ה ֹ?מר וַ ֲא ָהלוֹת ִ/ם
וְ ַכ ְר 0ֹ 1ם ָ4נֶ ה וְ ִ4נָּ מוֹן ִ/ם ָ0ל ֲֵ /צי ְל ָ
אשׁי ְב ָשׂ ִ ֽמים :טו ַמ ְ/יַ ן גַּ נִּ ים ְבּ ֵאר ַמיִ ם ַחיִּ &ים וְ ֹנזְ ִלים
ָ0ל ָר ֵ
ִמן ְל ָבנֽ וֹן :טז ִ /וּרי ָצפוֹן וּב ִוֹאי ֵת ָימן ָה ִפ ִיחי גַ ִנּי יִ )ְ לוּ
ֹאכל ְפּ ִרי ְמגָ ָ ֽדיו:
דוֹדי ְלגַ נּוֹ וְ י ַ
ְב ָשׂ ָ &מיו יָ ֹבא ִ
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פרק ה
מוֹרי ִ/ם ְבּ ָשׂ ִמי ָא ַכ ְל ִתּי
אתי ְלגַ נִּ 5י ֲא ֹח ִתי ַכ ָלּ ;ה ָא ִר ִיתי ִ
א ָבּ ִ
יַ ְִ /רי ִ/ם ְִ 2ב ִשׁי ָשׁ ִת ִיתי יֵ ִיני ִ/ם ֲח ָל ִ &בי ִא ְכלוּ ֵר ִ/ים ְשׁתוּ
דוֹפ4
2וֹדי ֵ1
2וֹדים :ב ֲא ִני יְ ֵשׁ ָנה וְ ִל ִבּי ֵ&/ר 4וֹל | ִ
וְ ִשׁ ְכרוּ ִ ֽ
ֹאשׁי נִ ְמ ָלא ָטל
ִפּ ְת ִחי ִ Rלי ֲא ֹח ִתי ַר ְ/יָ ִתי יוֹנָ ִתי ַת ִָ Bתי ֶשׁ] ִ
צּוֹתי ְר ִס ֵיסי ָ ֽליְ ָלה :ג ָפּ ַשׁ ְט ִתּי ֶאת ָֻ 0תּנְ ִתּי ֵא ָיכ ָכה
ְ4וֻּ ַ
2וֹדי ָשׁ ַלח
ֶא ְל ָבּ ֶ &שׁנָּ ה ָר ַח ְצ ִתּי ֶאת ַרגְ ַלי ֵא ָיכ ָכה ֲא ַטנְּ ֵ ֽפם :ד ִ 1
יָ דוֹ ִמן ַה ֹחר ֵ
דוֹדי
וּמ ַ/י ָהמוּ ָֽ ָ /ליו :ה ְַ 4מ ִ ֽתּי ֲא ִני ִל ְפ ֹתּ ַח ְל ִ &
וְ יָ ַדי ָנ ְֽטפוּ 1מוֹר וְ ֶא ְצ ְבּ ֹע ַתי מוֹר ֹע ֵבר ַ/ל ַ0פּוֹת ַה ַBנְ ֽ/וּל :ו
דוֹדי ָח ַמ& ָ /ָ 4בר נַ ְפ ִשׁי יָ ְֽצ ָאה ְב ַד ְבּרוֹ
דוֹדי וְ ִ
ָפּ ַת ְח ִ ֽתּי ֲאנִ י ְל ִ
אתיו וְ לֹ א ָָ /נֽנִ י :ז ְמ ָצ ֻ *אנִ י
אתיהוּ ְָ 4ר ִ
ִבּ ְַ 9שׁ ִתּיהוּ וְ לֹ א ְמ ָצ ִ
ַהשֹּׁ ְמ ִ (רים ַה ֹסּ ְב ִבים ָבּ ִ/יר ִה0וּנִ י ְפ ָצ &/וּנִ י נָ ְשׂאוּ ֶאת ְר ִד ִידי
רוּשׁ ָ &ל ִם
ֵ ֽמ ַָ /לי שֹׁ ְמ ֵרי ַה ֹח ֽמוֹת :ח ִה ְשׁ ַבּ ְִ /תּי ֶא ְת ֶכם ְבּנוֹת יְ ָ
חוֹלת ַא ֲה ָבה ָ ֽאנִ י :ט
2וֹדי ַמה ַתּ ִגּידוּ לוֹ ֶשׁ ַ
ִ ֽאם ִתּ ְמ ְצאוּ ֶאת ִ
2וֹדִ Qמ2וֹד ֶשׁ ָָ 0כה
2וֹדִ Qמ2וֹד ַהיָּ ָפה ַבּנָּ ִ &שׁים ַמה ֵ
ַמה ֵ
2וֹדי ַצח וְ ָאדוֹם ָ2גוּל ֵמ ְר ָב ָ ֽבה :יא רֹאשׁוֹ
ִה ְשׁ ַבּ ְֽ ָ /תּנוּ :י ִ
יוֹנים
עוֹרב :יב ֵָU /יניו ְִ 0
וּצּוֹתיו ַתּ ְל ַתּ ִלּים ְשׁ ֹחרוֹת ָֽ ֵ 0
ֶֶ 0תם ָ &פּז ְָ 4
ַ/ל ֲא ִפ ֵי4י ָ &מיִ ם ֹֽר ֲחצוֹת ֶ ֽבּ ָח ָלב ֹי ְשׁבוֹת ַ/ל ִמ ֵ ֽלּאת :יג ְל ָחיָ ו
וֹשׁנִּ ים
תוֹתיו ֽשׁ ַ
רוּגת ַה ֹבּ ֶשׂם ִמגְ ְ2לוֹת ֶמ ְר ָ& ִ 4חים ִשׂ ְפ ָ
ַַ /ֲ 0
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ֹנ ְטפוֹת מוֹר ֹע ֵ ֽבר :יד יָ ָדיו גְּ ִל ֵילי זָ ָהב ְמ ֻמ ָלּ ִאים ַבּ ַתּ ְר ִ &שׁישׁ
שׁוֹ4יו ֵַ B/וּדי ֵשׁשׁ
ָ
ֵמ ָ/יו ֶֶ /שׁת ֵשׁן ְמ ֶֻ /לּ ֶפת ַס ִפּ ִ ֽירים :טו
ְמיֻ ָסּ ִדים ַ/ל ַא ְדנֵ י ָ &פז ַמ ְר ֵאהוּ ְַ 0לּ ָבנוֹן ָבּחוּר ֲָ 0א ָר ִ ֽזים :טז
דוֹדי וְ ֶזה ֵר ִ/י
ִ
ִח0וֹ ַ ֽמ ְמ ַת ִ9ים וְ ֻכלּוֹ ַמ ֲח ַמ ִ &2ים ֶזה
רוּשׁ ָֽל ִם:
ְבּנוֹת יְ ָ
פרק ו
דוֹד Qוּנְ ַב ְֶ 4שׁנּוּ
2וֹדַ Qהיָּ ָפה ַבּנָּ ִ &שׁים ָ?אנָ ה ָפּ ָנה ֵ
א ָ?אנָ ה ָה ַלֵ Q
2וֹדי יָ ַרד ְלגַ נּוֹ ַל ֲ/רוּגוֹת ַה & ֹבּ ֶשׂם ִל ְרעוֹת ַבּגַּ נִּ ים
ִ :QBֽ ָ /ב ִ
וְ ִל ְל ֹ4ט ֽשׁ ַ
שּׁוֹשׁ ִ ֽנּים:
דוֹדי ִלי ָה ֹר ֶ/ה ַבּ ַ
דוֹדי וְ ִ
וֹשׁ ִ ֽנּים :ג ֲא ִני ְל ִ
ירוּשׁ ָ &ל ִם ֲאיֻ ָBה
אוה ִָ 0
ד יָ ָLפה ַא ְתּ ַר ְ/יָ ִתי ְִ 0ת ְר ָצה נָ ָ
יבנִ י ַשׂ ְֵ /רQ
ַ0נִּ ְדגָּ ֽלוֹת :ה ָה ֵס ִבּי ֵ/ינַ יִ ִ Qמנֶּ גְ ִ2י ֶשׁ ֵהם ִה ְר ִה ֻ &
ְֶ /ֵ 0דר ָ ֽה ִ ִ)/ים ֶשׁגָּ ְלשׁוּ ִמן ַהגִּ ְל ָ ֽ/ד :ו ִשׁנַּ יִ ֶ /ֵ 0ְ Qדר ָ ֽה ְר ֵח ִלים
ֶשׁ ָ/לוּ ִמן ָה ַר ְח ָ &צה ֶשׁ ָֻ 0לּם ַמ ְת ִאימוֹת וְ ַשׁ ָֻ 0לה ֵאין ָבּ ֶ ֽהם :ז
ְֶ 0פ ַלח ָה ִרBוֹן ַר ֵָ 9תִ Qמ ַבּ ַ/ד ְל ַצ ָֽ ֵ Bת :Qח ִשׁ ִשּׁים ֵה ָBה
וּשׁ ֹמ ִנים ִ ֽפּ ַילגְ ִ &שׁים וַ ֲָ /למוֹת ֵאין ִמ ְס ָ ֽפּר :ט ַא ַחת
ְָ Bלכוֹת ְ
ִהיא יוֹנָ ִתי ַת ִָ Bתי ַא ַחת ִהיא ְל ִא ָBהּ ָבּ ָרה ִהיא ְליֽ ַוֹל ְד ָ &תּהּ
וּה :י
ָרא ָוּה ָבנוֹת ַ ֽו יְ ַא ְשּׁר ָוּה ְמ ָלכוֹת ִ ֽוּפ ַילגְ ִשׁים ַ ֽו יְ ַה ְל ֽל ָ
ִמי ֹזאת ַהנִּ ְשׁ ָָ 4פה ְ0מוֹ ָ &שׁ ַחר יָ ָפה ַכ ְלּ ָב ָ1נה ָבּ ָרה ַ ַֽ 0ח ָBה
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ֲאיֻ ָBה ַ0נִּ ְדגָּ ֽלוֹת :יא ֶאל גִּ ַנּת ֱאגוֹז יָ ַר ְד ִתּי ִל ְראוֹת ְבּ ִא ֵבּי
ַה ָנּ ַ&חל ִל ְראוֹת ֲה ָ ֽפ ְר ָחה ַהגֶּ ֶפן ֵה ֵנצוּ ָה ִר ֹֽ ִ Bנים :יב לֹ א יָ ַד ְִ /תּי
נַ ְפ ִשׁי ָשׂ ַמ ְתנִ י ַמ ְר ְ0בוֹת ַBִ /י נָ ִ ֽדיב:
פרק ז
א שׁ ִוּבי שׁ ִוּבי ַהשּׁ ַוּל ִBית שׁ ִוּבי שׁ ִוּבי וְ נֶ ֱחזֶ ה ָ &בּֽ ַ Qמה ֶתּ ֱחזוּ
ַבּשּׁ ַוּל ִBית ְִ 0מ ֹח ַלת ַ ֽה ֲַ Bח ָ ֽנ יִ ם :ב ַמה יָּ *פוּ ְפ ָ( ַ /מיִ ַ Qבּנְּ ִָ /לים
ַבּת נָ ִ &דיב ַחBוּ ֵ4י יְ ֵר ַכיִ 0ְ Qמוֹ ֲח ָל ִאים ַמ ֲֵ /שׂה יְ ֵדי ָא ָ ֽBן :ג
ָשׁ ְר ֵרַ Qא ַגּ ן ַה ַסּ ַהר ַאל יֶ ְח ַסר ַה ָ &Bזֶ ג ִבּ ְטנֵ ֵ /ֲ Qר ַמת ִח ִטּים
סוּגה ַבּ ַ
ָ
שּׁוֹשׁ ִ ֽנּים :ד ְשׁ ֵני ָשׁ ַ (דיִ ְ 0ִ Qשׁ ֵני ֳָ /פ ִרים ָתּ ֳא ֵמי ְצ ִביָּ ֽה:
ארִ 0ְ Qמגְ ַ2ל ַה ֵ &שּׁן ֵַ K /יניִ ְ Qבּ ֵרכוֹת ְבּ ֶח ְשׁ 1בּוֹן ַ/ל ַשׁ ַ/ר
ה ַצוָּ ֵ
ֶ
ַבּת ַר ִבּים ַא ֵפִּ 0ְ Qמגְ ַ2ל ַה ְלּ ָבנוֹן
צוֹפה ְפּ ֵני ַד ָ ֶֽ Bשׂ :4ו
ֹאשַׁ 0ָ Qא ְרגָּ ָ &מן ֶמ ֶלָ Qאסוּר
ֹאשַׁ /ָ Qליִ ְ 0ַ 0ַ Qר ֶמל וְ ַד ַלּת ר ֵ
ר ֵ
נוּגים :ח
וּמה נָּ ְַ /מ ְתּ ַא ֲה ָבה ַבּ ַ ֽתּ ֲֽ ִ /
ָבּ ְר ָה ִ ֽטים :ז ַמה יָּ ִפית ַ
ֹזאת ָֽ 4וֹמ ֵתְ 2ֽ ָ Qמ ָתה ְל ָת ָמר וְ ָשׁ ַדיִ ְ Qל ַא ְשֽׁ ֹ0לוֹת :ט ָא ַמ ְר ִתּי
ֶא ֱֶ /לה ְב ָת ָמר ֹֽא ֲח ָזה ְבּ ַסנְ ִס ָנּ&יו וְ ִי ְֽהיוּ ָנא ָשׁ ַדיִ ֶ 0ְ Qא ְשׁ ְ0לוֹת
הוֹלQ
פּוּחים :י וְ ִח 0ְ Q0ֵUיֵ ין ַה (טּוֹב ֵ
ַהגֶּ ֶפן וְ ֵר ַיח ַא ֵפַּ 0ַ Qתּ ִ ֽ
דוֹדי וְ ַָ /לי
2וֹבב ִשׂ ְפ ֵתי יְ ֵשׁ ִ ֽנים :יא ֲא ִני ְל ִ
ישׁ ִ &רים ֵ
דוֹדי ְל ֵמ ָ
ְל ִ
ְתּ ָ
דוֹדי נֵ ֵצא ַה ָשּׂ ֶדה נָ ִלינָ ה ַבּ ְָ 0פ ִ ֽרים :יג
שׁוּֽ 4תוֹ :יב ְל ָכה ִ

שיר השירים

קמה

נַ ְשׁ ִָ 0ימה ַל ְָ 0ר ִמים נִ ְר ֶRאה ִאם ָ ֽפּ ְר ָחה ַהגֶּ ֶפן ִפּ ַתּח ַה ְסּ ָמ ַדר
2וּד ִאים
Bוֹנ&ים ָ (שׁם ֶא ֵתּן ֶאת ַ ֹ2די ָ ֽל :Qיד ַ ֽה ָ
ֵה ֵנצוּ ָה ִר ִ
2וֹדי
ָנ ְֽתנוּ ֵ 1ר ַיח וְ ַ/ל ְפּ ָת ֵחינוּ ָ0ל ְמגָ ִדים ֲח ָד ִשׁים גַּ ם יְ ָשׁ ִנ&ים ִ
ָצ ַפנְ ִתּי ָ ֽל:Q
פרק ח
יוֹנְ 4שׁ ֵדי ִא ִ &Bי ֶ ֽא ְמ ָצ ֲאַ Vבחוּץ ֶא ָשּׁ ְV4
א ִמי יִ ֶתּנְ ָ 0ְ Vאח ִלי ֵ
ַגּם לֹא יָ בוּזוּ ִ ֽלי :ב ֶאנְ ָ ֽהגֲ ֲ V1א ִ ֽב ֲיאֶ (Vאל ֵבּית ִא ִBי ְתּ ַל ְ& ֵ Bדנִ י
ֹאשׁי
ַא ְשׁ ְִ V4מיַּ יִ ן ָה ֶר ַ4ח ֵמ ֲִ /סיס ִר ֹֽ ִ Bני :ג ְשׂמֹאלוֹ ַתּ ַחת ר ִ
רוּשׁ ָ &ל ִם
ִ ֽו ִימינוֹ ְתּ ַח ְבּ ֵ ֽ4נִ י :ד ִה ְשׁ ַבּ ְִ /תּי ֶא ְת ֶכם ְבּנוֹת יְ ָ
ַמה ָתּ ִ */ירוּ | וּֽ ַמה ְתּ ְֹֽ /ר (רוּ ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ַ/ד ֶשׁ ֶתּ ְח ָ ֽפּץ :ה ִמי
2וֹדהּ ַתּ ַחת ַה ַתּפּ ַוּח
ֹ 1זאת ֹע ָלה ִמן ַה ְִ Bד ָבּר ִמ ְת ַר ֶפּ ֶ4ת ַ/ל ָ &
ַֽ /וֹר ְר ִתּי?ָ Vשׁ ָBה ִח ְבּ ַל ְתִ Vא ֶָ VBשׁ ָBה ִח ְבּ ָלה יְ ָל ַ ֽד ְת :Vו
רוֹ0ֽ ִ V/י ַ)ָ /ה ַכ ָBוֶ ת
חוֹתם ַ/ל זְ ֶ
חוֹתם ַ/ל ִל ֶ1בָּ 0ֽ ַ V
ִשׂ ֵLימנִ י ַ ֽכ ָK
ַא ֲה ָבה ָָ 4שׁה ִכ ְשׁאוֹל ִ4נְ ָ &אה ְר ָשׁ ֶ Uפ ָיה ִר ְשׁ ֵ Uפּי ֵאשׁ
ַשׁ ְל ֶה ֶב ְתיָ ֽה :ז ַמיִ ם ַר ִ1בּים לֹ א יֽ וּ ְכלוּ ְל ַכבּוֹת ֶאת ָ ֽה ַא ֲה ָבה
וּנְ ָהרוֹת לֹ א יִ ְשׁ ְט &פ ָוּה ִאם יִ ֵLתּן ִKאישׁ ֶאת ָ0ל הוֹן ֵבּיתוֹ
ָבּ ַא ֲה ָבה בּוֹז יָ בוּזוּ ֽלוֹ :ח ָאחוֹת ָלנוּ ְַ 4טנָּ ה וְ ָשׁ ַדיִ ם ֵאין ָ &להּ
חוֹמה ִהיא
ַ ֽמה נַּ ֲֶ /שׂה ַל ֲא ֹח ֵתנוּ ַבּיּוֹם ֶשׁיְּ ֻד ַבּר ָ ֽבּהּ :ט ִאם ָ
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נִ ְב ֶנה ֶָ /ל ָיה ִט ַירת ָ &ֶ 0סף וְ ִאם ֶֶ 2לת ִהיא נָ צוּר ֶָ /ל ָיה ל ַוּח
חוֹמה וְ ָשׁ ַדי ַBִ 0גְ ָ& 2לוֹת ָ (אז ָהיִ ִיתי ְב ֵָ /יניו
ָ
ָ ֽא ֶרז :י ֲא ִני
Jמה ְבּ ַב ַ/ל ָהמוֹן נָ ַתן
מוֹצ ֵאת ָשׁ ֽלוֹם :יא ֶֶ 0רם ָהיָ ה ִל ְשׁ ֹ
ְְ 0
ֶאת ַה ֶֶ 0רם ַל ֹנּ ְט ִ &רים ִ (אישׁ יָ ִבא ְבּ ִפ ְריוֹ ֶא ֶלף ָ ֶֽ 0סף :יב ְַ 0ר ִמי
וּמ ַ
Jמה ָ
ֶשׁ ִלּי ְל ָפ ָנ&י ָה ֶא ֶלף ְלְ Vשׁ ֹ
אתיִ ם ְל ֹנ ְט ִרים ֶאת ִפּ ְריֽ וֹ :יג
י/ינִ י :יד
4וֹלַ Qה ְשׁ ִמ ִ ֽ
יּוֹשׁ ֶבת ַבּגַּ ִ1נּים ֲח ֵב ִ (רים ַמ ְִ 4שׁ ִיבים ְל ֵ
ַה ֶ
2וֹדי וּֽ ְד ֵמה ְלִ Vל ְצ ִבי ?אוֹ ְל ֶֹ /פר ָ ֽה ַאיָּ ִלים ַ/ל
ְבּ ַרח | ִ 1
ָה ֵרי ְב ָשׂ ִ ֽמים:

שירים מרבי ישראל נאגארה

קמז

שירי קודש שחיבר

הרה"ק רבי ישראל נאגארה זיע"א
בעל השיר 'יה ריבון'
האריז"ל אמר עליו ששירותיו חשובות בשמים )שם הגדולים לחיד"א(

המלאכים באו לשמוע שירותיו
השירים דלהלן מתוך ספרו זמירות ישראל )דפו"ר צפת שמ"ו ,דפוס שני ונציא שנ"ט-ש"ס(

ליקוט כמה שירים מעט מזעיר על בית המקדש והגאולה השלימה

יה
יָ ּה אֱ לָ ּה ַמלְ כ ּות ָעלַם ַמלְ כ ּו ֵת ּ
ֵיה
ְו ַרב ִעם ּ ָכל־ ָ ּדר ְו ָדר ׁש ּולְ ָטנ ּ
יה
יה ּ ַבר ַא ְמ ֵת ּ
ה ּוא יִ ְפרֹק ּ ַב ְע ַּגל ַע ְב ֵ ּד ּ
ֵיה
ִ ּדי ַר ְע ֹיו ֹ
נו ִהי יְ בַ הֲל ּונ ּ
יה
יה יַ ֵּצית ְצ ֹ
לו ֵת ּ
ְּב ִע ָ ּדן ָע ְק ֵת ּ
ֵיה ְּבנֵי חַ ּיֵי ּו ְמ ֹזונֵי
יַ ּ ִפ ׁ
יש ל ּ
יה
יה ְרע ּו ֵת ּ
יה ִ ּדי בֵ ּ
יִ ְׁשלַח ְמ ִׁשיחֵ ּ
יַ ְמלִ ְ
ֵיה .ישלח
יה יַ ְצמַ ח ּפ ּו ְר ָקנ ּ
יך ַמלְ כ ּו ֵת ּ
יפין
לוי ּ ַת ִ ּק ִ
שזִ יב יָ ת ַע ּ ָמ ְך חֶ ְב ֹ
ֵׁ
ּו ִמן קֳ ָד ָמ ְך ְּתבַ ע ָאס ּו ָתא
ירי צָ חֵ י ְוכָ ִפין
ְּבבֵ ית אֲ ִס ֵ
ינוי ִמגּ ֹו גָ ל ּו ָתא
לָ ְך ז ֵָקף ֵע ֹ
יש ְ ּגלֵי ִה ְת ַמ ִּלי ז ְַע ִפין
ק ּום ְּב ֵר ׁ
לוי ְּכ ַא ְריָ וָ ָתא
ַעל ָקיְ ִמין ֲע ֹ
ּולְ בַ ר ַא ְמ ָת ְך הַ ב יְ ָקר ּו ְרב ּו ָתא
ֵיה.
ימ ָר ְך ׁ ַ
ְּב ִדיל ִ ּד ְבמֵ ְ
ש ִ ּוי ֻר ְחצָ נ ּ

ישלח

קמח
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יקין
קוף ַעל ַע ּ ִמין ִד ְמ ִע ִ
ֻרגְ ז ְָך יִ ְת ֹ
שיצֵ י ּ ַב ֲעלֵי ְדבָ בָ נָ א
לִ יְ ,ו ׁ ֵ
יהון נָ ְפ ִקין זִ קּ ּו ִקין
ִ ּדי ִמ ּפ ּומֵ ֹ
ּו ִמ ְס ּ ַתח ֲִרין ָעלַי ְּכ ַע ְכנָ א
יהון נָ ְח ִתין ְוסָ לְ ִקין
ִ ּדי ִבזְ ָממֵ ֹ
רו ׁש יָ ִתי ָע ְב ִדין ח ּו ְׁש ּ ָבנָ א
ְולִ ְׁש ֹ
אֱ לָ ִהי בַ ּ ֵטל ּ ֻת ְק ּ ָפא ְוח ְֻסנָ א
ֵיה .ישלח
ש ִ ּגיא ֵא ְ
יקא ַׂ
ִמ ַ ּיד ְמ ִע ָ
ימ ָתנ ּ
יתא
ֶאל־ ַק ְר ּ ָתא ַר ְּב ָתא ִ ּדי ִא ְת ְר ֵע ָ
שא
חות ִׁש ְמ ׁ ָ
ּ ָב ּה ִמ ּ ָכל ַק ְר ּ ָתא ִ ּדי ְת ֹ
ש ְכלֵל יָ ָת ּה
יתא ּת ּוב ׁ ַ
ִּכ ְד ַק ְדמֵ ָ
שא
ְות ּוב ְׁש ִכינְ ּ ָת ְך לְ בֵ י מַ ְק ְ ּד ׁ ָ
ֱדון ּכֹל ְּב ָרב חֶ ְדוָ ָתא
ּ ַת ּ ָמן ֶיח ֹ
שא
יִ ְק ְרב ּון קֻ ְר ּ ַבן צַ ְפ ָרא ְו ַר ְמ ׁ ָ
ישא
ּ ַת ּ ָמן יִ ְת ַּג ַ ּדל ְׁש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ֵיה .ישלח
ּ ַת ּ ָמן ֶאלֶף ַאלְ ִפין יְ ׁ ַ
ש ּ ְמ ׁש ּו ּנ ּ
שר ַא ּ ֶתם ְמבַ ְק ִׁשים
דון אֲ ׁ ֶ
לו הָ ָא ֹ
בוא אֶ ל הֵ יכָ ֹ
ִהנְ נִ י ׁשֹלֵחַ ַמלְ ָא ִכי ו ִּפ ָּנה ֶד ֶר ְך לְ פָ נָ י ו ִּפ ְתאֹם יָ ֹ
אות )מלאכי ג א(.
שר ַא ּ ֶתם חֲפֵ ִצים ִה ּנֵה בָ א ָא ַמר יְ הֹוָ ה ְצבָ ֹ
ו ַּמלְ ַא ְך הַ ְּב ִרית אֲ ׁ ֶ
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לות
ימה .אֲ י ּ ָֻמה ּ ַכ ִ ּנ ְד ָּג ֹ
דו ַדיִ ְך נְ ִע ָ
יָ פ ּו ֹ
לות
מור וַ אֲ הָ ֹ
ְ ׂשפָ ַתיִ ְך צ ּוףְ ,ו ֵריחַ ַ .א ּ ֵפ ְך ֹ
ֹלות
ש ַדיִ ְך לְ ַא ְׁש ּכ ֹ
רו ׁש ָ ּד ָמ ּהָ ׁ .
קו ָמ ֵת ְך לִ ְב ֹ
ר ּום ֹ
לות.
או ְּב ַא ָ ּי ֹ
אות ֹ
ֶאל ִמי אֲ ַד ּ ֵמ ְךְ .צ ִב ָ ּיהִּ .ב ְצבָ ֹ
שחַ ר
מו ׁ ַ
שר .נִ ְׁש ְקפָ ה ְּכ ֹ
הַ ְר ִאינִ י ֶאת ַמ ְראֵ ְך ,אֲ ׁ ֶ
מו ֵקד נִ חַ ר
ֲהלֹא לְ ֵא ׁש ַאהֲבָ ֵת ְך .לִ ִּבי ְּכ ֹ
ָא ִאיר חָ ְׁש ּ ֵכ ְךְ ,ו ִׁש ַּניִ ְךַ .אלְ ִּבין ְּכצֶ מֶ ר צַ חַ ר
לות.
חו ֹ
עוד ּ ַת ְע ִ ּדי ֶע ְדי ְֵךְ .ויָ צָ אתְּ .ב ֻת ּ ִפים ּו ִב ְמ ֹ
ֹ

קמט

אל מי

אל מי

עוד ִּת ּ ְט ִעי
שח ֲִקיםֹ .
חול ְמ ׂ ַ
עוד ּ ַת ְע ִ ּדי ֻת ּ ַפיִ ְך ְויָ ָצאת ִּב ְמ ֹ
עוד ֶא ְבנ ְֵך ְונִ ְבנֵית ְּבת ּולַת יִ ְׂש ָר ֵאל ֹ
ֹ
ֶש ֹיום ָק ְרא ּו נ ְֹצ ִרים ְּבהַ ר ֶא ְפ ָריִ ם קוּמ ּו
נָטע ּו נ ְֹט ִעים ְו ִח ּלֵל ּוִּ .כי י ׁ
רון ְ
ְכ ָר ִמים ְּבהָ ֵרי ׁש ְֹמ ֹ
ְו ַנ ֲעלֶה ִצי ֹּון ֶאל יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו )ירמיה לא ג-ה(.

קנ
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יְ הַ ּלֶל־ ּ ִפי לְ צַ ר ֶא ֶרץ ְור ּו ָמה
שר ִצ ָ ּוה ְויִ ְקח ּו לִ י ְּתר ּו ָמה
אֲ ׁ ֶ
לו ָאה
לו ְו ֵתבֵ ל ַּגם ְמ ֹ
ְׁשחָ ִקים ֹ
דו ֲעצ ּו ָמה
ּו ִמי מֶ ל ְֶך ּ ָכזֹאת יָ ֹ
לו כֶ סֶ ף ְוזָהָ ב
ְרכ ּו ׁש ֹו ַרב ְו ֹ
ְו ֵא ְ
יך יִ ְׁש ַאל לְ בֶ ן־ ָא ָדם ְמא ּו ָמה
לו נְ ָדבָ ה
אֲ בָ ל ָא ַמר לָ ַקחַ ת ֹ
תו אֲ י ּ ָֻמה
ְּב ַא ְהבַ ת ֵאל ְּסג ּ ָֻל ֹ
תוכָ ם
לו ְ ּד ִביר לִ ְׁש ּכ ֹון ְּב ֹ
לְ הָ ִכין ֹ
תו ְקד ּו ָמה
עונָ ֹ
ְונָ ַט ׁש ֵאת ְמ ֹ
עוד לֵיל
לו ְּב ֹ
דות ֹ
הו ֹ
לָ זֹאת ָאק ּום לְ ֹ
ְולֹא ֶא ּ ֵתן לְ ַע ְפ ַע ּ ַפי ְּתנ ּו ָמה.

שר
יש אֲ ׁ ֶ
ֹשה לֵאמֹרּ ָ .דבָ ר ֶאל ְּבנֵי יִ ְׂש ָראֵ ל וַ ִּי ְקח ּו לִ י ְּתרו ָּמה מֵ ֵאת ּ ָכל ִא ׁ
וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה ֶאל מ ׁ ֶ
תוכָ ם )שמות כה א-ב ,ח(.
שכַ נְ ִּתי ְּב ֹ
יִ ְ ּדבֶ נּ ּו לִ ּב ֹו ִּת ְקח ּו ֶאת ְּתרו ָּמ ִתיְ .ו ָע ׁש ּו לִ י ִמ ְק ָ ּד ׁש ְו ׁ ָ

שירים מרבי ישראל נאגארה

קנא

ליקוט בתים מעט מהרבה ,מתוך שיריו
יַ ֲעלַת

גואֲ ל ְֵך.
הַ ּמ ֹורּ .ו ִמ ְד ּ ָב ֵר ְך נָ אוֶ ה .צַ הֲלִ י וָ ר ִ ֹּניִּ .כי בָ א ֹ

יעלת

ישי ְו ִ ׂש ְמ ִחי ֹיונָ ִתיָ .ר ִ ּני לְ יַ ֲעקֹב ִ ׂש ְמחָ ה
ִׁש ִׁ
גון וַ אֲ נָ חָ ה
ש ַמע ֶעלְ ֹיון ְּת ִחנָ ֵת ְךְ .ונָ ס יָ ֹ
ָׁ
מורַ .א ֶ ּילֶת אֲ הָ ִבים
ע ּו ִרי ִׁשיר ִמזְ ֹ
ְ
קולֵך .יעלת
ּ ִפ ְצ ִחי ִׁשיר ְו ִר ָּנה .צַ הֲלִ י ֹ
יע ֵעת הַ ז ִָּמיר
לִ ְב ִׁשי נָ א ִּבגְ ֵדי ִת ְפ ַא ְר ּ ֵת ְךִּ .כי ִה ִ ּג ַ
רו לֹא יָ ִמיר
יחוְ .ו ֶאת־ ְ ּדבָ ֹ
ֵאל חַ י יִ ְׁשלַח ֶאת־ ְמ ִׁש ֹ
מור .יְ ַק ּ ֵבץ אֶ ת נִ ְדחֵ ךְ
הָ חֵ ל ְוגָ ֹ
ְ
ְ
ְויָ ִׁשיב ֶאת ְׁשב ּו ֵתךְּ .כב ּו ָ ּדה ּ ַבת מֶ לֶך .יעלת
דו ׁש יִ ְׂש ָר ֵאל )ישעיה יב ו(.
דול ְּב ִק ְר ּ ֵב ְך ְק ֹ
שבֶ ת ִצי ֹּון ִּכי גָ ֹ
צַ הֲלִ י וָ ר ִ ֹּני ֹיו ׁ ֶ
ּש ִ ָלם )צפניה ג יד(.
ָר ִ ּני ּ ַבת ִצי ֹּון הָ ִריע ּו יִ ְׂש ָראֵ ל ִׂש ְמ ִחי ְו ָעלְ זִ י ְּבכָ ל לֵב ּ ַבת יְ רו ׁ ָ
תוכֵ ְך נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה )זכריה ב יד(.
שכַ נְ ִּתי ְב ֹ
ָר ִ ּני ְו ִׂש ְמ ִחי ּ ַבת ִצי ֹּון ִּכי ִהנְ נִ י בָ א ְו ׁ ָ

בונָ ה ,ק ּו ִמי ֲעלִ י
ֶאל הַ ר הַ ּמ ֹור ְו ֶאל ִ ּג ְב ַעת הַ ְּל ֹ
ְ
קולֵך צַ הֲלִ י
ּו ְמ ִחי ִמ ּ ָפנַ יִ ְך ִ ּד ְמ ַעת ֵעינ ְֵךְ ,ו ֹ
גואֲ לִ י
תול ַַעת יַ ֲעקֹבִּ ,כי בָ א ֹ
ִא ְמ ִרי ַאל ִּת ְר ִאי ֹ
חות אֶ ל־ ִצי ֹּוןְ ,ואֻ ְּספ ּו אֲ סֵ פָ ה.
לְ ַק ּ ֵבץ צֹאן נִ ָ ּד ֹ
לות )שיר השירים ו י(.
שחַ ר יָ פָ ה כַ ְּלבָ נָ ה ּ ָב ָרה ּ ַכחַ ּ ָמה אֲ י ּ ָֻמה ּ ַכ ִ ּנ ְד ָּג ֹ
מו ׁ ָ
ִמי זֹאת הַ ִ ּנ ְׁש ָקפָ ה ְּכ ֹ
נות וַ יְ ַא ּ ְׁשרוּהָ
ַאחַ ת ִהיא ֹיונָ ִתי ַת ּ ָמ ִתי ַאחַ ת ִהיא לְ ִא ּ ָמ ּה ּ ָב ָרה ִהיא לְ ֹיול ְַד ּ ָת ּה ָרא ּוהָ בָ ֹ
ָכות ו ִּפילַגְ ִׁשים וַ יְ הַ לְ לוּהָ )שם ט(.
ְמל ֹ

קנב
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יביםְּ .ב ַאחַ ד מֵ ֵעינַ יִ ְך
ב ְב ִּתנִ י ּ ַבת־נְ ִד ִ
לִ ּ ַ
אוהֲבַ יִ ְך
ָר ִּני ִפ ְצ ִחי ִׁשיר אֲ הָ ִבים .יִ ְׁשלָ י ּו ֹ
ַמה ִ ּנ ְמלְ צ ּו ִא ְמ ֵרי ִח ּ ֵכ ְךַ .מה ָ ּיפ ּו ּ ְפ ָע ַמיִ ְך
או ִרי.
או ֵר ְך ק ּו ִמי ֹ
ֲעלִ י ֶאל־הַ ְד ַרת נְ וָ ֵת ְך ּ ָבא ֹ
שנִ ים )שיר השירים ז י(.
יש ִרים ּד ֹובֵ ב ִׂש ְפ ֵתי יְ ׁ ֵ
דו ִדי לְ מֵ ׁ ָ
הול ְֵך לְ ֹ
ְו ִח ּ ֵכ ְך ְּכ ֵיין הַ ּט ֹוב ֹ

ֶאל ּ ֵבית חֶ ְמ ָ ּד ֵת ְך ק ּו ִמי ח ּו ִׁשיַ .אל ִּת ְת ַמהְ ְמ ִהי
שפֶ לַ .ע ּ ָתה ִּתגְ ְּב ִהי
ְו ִאם ַעד ּכֹה הָ יִ ית ּ ַב ּ ׁ ֵ
ִׁש ָירה ְוזִ ְמ ָרה ּ ִפ ְצ ִחיּ ,ונְ ִׁשי ִקינָ ה ּונְ ִהי
ית ְך.
ֵש ִּת ְקוָ ה לְ ַאח ֲִר ֵ
שלְ וָ הְ ,וי ׁ
ּ ֵת ְׁש ִבי ְּב ׁ ַ
ִ ׂש ְמ ִחי ִּכי פָ ַקד ֵאלְ ,ו ִה ּנֵה ֵעת ּד ֹו ִדים ִע ּ ֵת ְך.
בוא
שבַ ע ל ְָך וָ ָא ֹ
וָ ֶא ֱעבֹר ָעלַיִ ְך וָ ֶא ְר ֵא ְך ְו ִה ּנֵה ִע ּ ֵת ְך ֵעת ּד ִֹדים וָ ֶא ְפר ֹׂש ְּכנָ ִפי ָעלַיִ ְך וגו' ,וָ ֶא ּ ׁ ָ
ִב ְב ִרית א ָֹת ְך נְ אֻ ם אֲ דֹנָ י יְ ה ִֹוה וַ ִּת ְהיִ י לִ י )יחזקאל טז ח(.
תוכֵ ְך נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה )זכריה ב יד(.
שכַ נְ ִּתי ְב ֹ
ָר ִ ּני ְו ִׂש ְמ ִחי ּ ַבת ִצי ֹּון ִּכי ִהנְ נִ י בָ א ְו ׁ ָ
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ש ְמ ּ ָת ֶאל ַעם ְ ּגא ּולִ ים
ָר ׁ ַ
ְו ֶאל ֵע ָדה נֶאֱ ָמנָ ה
של ֹׁש ְרגָ לִ ים
לָ חֹג לָ ְך ׁ ָ
שנָ ה
של ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים ּ ַב ּ ׁ ָ
ָׁ
אות מ ּול ֵאל ֵאלִ ים
לְ הֵ ָר ֹ
לות ֶאל־ ִק ְריַ ת חָ נָ ה
ְו ַל ֲע ֹ
קול ִר ָּנה
קול ּת ֹו ָדה ְו ֹ
ּו ְב ֹ
שם ּת ֹו ְך א ּול ּ ִַמי.
לִ ְ ׂשמֹחַ ׁ ָ

ֶאל מ ּול ּ ְפנֵי ֵאל הֵ ָראֶ ה
שנָ ה
של ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים ּ ַב ּ ׁ ָ
ָׁ
יש ּ ֵגאֶ ה
מוד ִא ׁ
ְולֹא־יַ ְח ֹ
ֶאת ַא ְר ְצ ָך ַר ֲענַ ָּנה
לו נָ ֶאה
ּו ְפצַ ח ִׁשיר לָ ֵאל ֹ
ְּבגִ יל ּו ְב ִדיצָ ה ּו ְרנָ נָ ה
תו ְך ִק ְריָ ה נֶאֱ ָמנָ ה
ּו ְב ֹ
חות.
ּ ָתחֹג חַ ג ֵאל חַ י ִּב ְ ׂש ָמ ֹ

קנג

פרק א'

קנה

רמב"ם הלכות קרבן פסח
הלכות קרבן פסח .יש בכללן שש עשרה מצות ,ארבע מצות עשה ,ושתים עשרה מצות לא
תעשה .וזה הוא פרטן) :א( לשחוט את הפסח בזמנו) .ב( שלא לזבוח אותו על החמץ) .ג(
שלא תלין אימוריו) .ד( לשחוט פסח שני) .ה( לאכול בשר הפסח על מצה ומרור בליל
חמשה עשר) .ו( לאכול פסח שני על מצה ומרור בליל חמשה עשר לחדש השני) .ז( שלא
יאכל נא ומבושל) .ח( שלא יוציא מבשר הפסח חוץ לחבורה) .ט( שלא יאכל ממנו מומר) .י(
שלא יאכל ממנו תושב ושכיר) .יא( שלא יאכל ממנו ערל) .יב( שלא ישבור בו עצם) .יג(
שלא ישבור עצם בפסח שני) .יד( שלא ישאיר ממנו עד בקר) .טו( שלא ישאיר מפסח שני
לבקר) .טז( שלא ישאיר מבשר חגיגת ארבעה עשר עד יום שלישי .וביאור מצות אלו
בפרקים אלו.

פרק א
א

מצות עשה לשחוט את הפסח בארבעה עשר לחדש ניסן אחר חצות ,ואין שוחטין אלא מן
הכבשים או מן העזים בלבד זכר בן שנה ,ואחד האיש ואחד האשה חייבין במצוה זו.

ב

ומי שביטל מצוה זו בזדון ועבר יום ארבעה עשר ולא הקריב והוא לא טמא ולא בדרך
רחוקה הרי זה חייב כרת ,ואם ביטלה בשגגה פטור.

ג אין שוחטין את הפסח אלא בעזרה כשאר הקדשים ,אף בשעת היתר הבמות לא היו
מקריבין את הפסח בבמת יחיד ,וכל המקריב את הפסח בבמת יחיד לוקה ,שנאמר לא תוכל
לזבוח את הפסח באחד שעריך ,מפי השמועה למדו שזו אזהרה לשוחט בבמת יחיד אפילו
בשעת היתר הבמות.
ד שחיטת הפסח אחר חצות ,ואם שחטו קודם חצות פסול ,ואין שוחטין אותו אלא אחר
תמיד של בין הערבים ,אחר שמקטירין קטרת של בין הערבים ואחר שמטיבין את הנרות
מתחילין לשחוט את הפסחים עד סוף היום ,ואם שחטו אחר חצות קודם תמיד של בין
הערבים כשר ויהיה אחד ממרס בדם הפסח עד שיזרק דם התמיד ואחר כך יזרוק דם הפסח
אחריו ,ואם נזרק דם הפסח קודם דם התמיד כשר.
ה השוחט את הפסח בזמנו והיה לו כזית חמץ ברשותו לוקה ,שנאמר לא תזבח על חמץ דם
זבחי ,שלא יזבח הפסח והחמץ קיים ,אחד השוחט ואחד הזורק את הדם ואחד המקטיר את
האימורין אם היה ברשות אחד מהם או ברשות אחד מבני חבורה שאוכלין פסח זה כזית
חמץ בשעת הקרבתו הרי זה לוקה והפסח כשר.
ו דם הפסח טעון שפיכה כנגד היסוד ,ואחר ששופכים דמו מפשיטים אותו וקורעין את בטנו
ומוציאין את אימוריו ומקטירין אותן חלבין כל זבח וזבח לבדו ,ובעל הזבח נוטל פסחו עם
העור שלו ומביא לביתו לירושלים וצולהו ואוכל לערב.

קנו
ז

רמב"ם הלכות קרבן פסח

המניח אמורים ולא הקטירן עד שלנו ונפסלו בלינה הרי זה עובר בלא תעשה ,שנאמר לא
ילין חלב חגי עד בקר ,ואע"פ שעבר אינו לוקה לפי שאין בו מעשה.

ח ומקטירין חלבי פסחים כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר ,במה דברים אמורים כשחל
ארבעה עשר להיות בשבת שהרי חלבי שבת קריבין ביום טוב ,אבל אם חל ארבעה עשר
להיות בחול אין מקטירין חלבי חול ביום טוב.

ט

הפסח נשחט בשלש כתות ,שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל ,קהל ,ועדה,
וישראל ,ואין פוחתין משלשים בני אדם בכל כת וכת.

י

היו הכל חמשים ,נכנסים בתחלה שלשים ושוחטין ,ויוצאים עשרה ונכנסין עשרה ,וחוזרין
ויוצאין עשרה ונכנסין עשרה.

יא היו פחות מחמשים אין שוחטין את הפסח לכתחלה ]ואם שחטו כשר[ ,ואם שחטו כולן
בבת אחת כשר ,כיצד נשחט ,נכנסה הכת הראשונה עד שתתמלא העזרה ונועלין דלתות
העזרה ומתחילין לשחוט את פסחיהן ,וכל זמן שהן שוחטין ומקריבין קוראים הלויים את
ההלל ,אם גמרו ההלל ועדיין לא שלמה הכת מלהקריב ,שונים ,ואם שנו ולא שלמו
להקריב משלשין ,ומעולם לא שלשו.

יב

על כל קריאה וקריאה תוקעין שלש תקיעות בחצוצרות ,תקיעה תרועה ותקיעה ,הואיל
ואין לו נסכים לתקוע בשעת ניסוך תוקעין בשעת שחיטה.

יג הכהנים עומדים שורות שורות ובידיהן מזרקי כסף ומזרקי זהב ,שורה שכולה כסף כסף,
שורה שכולה זהב זהב ,ולא היו מעורבים כדי שיהיה להם נוי ,ולא היו למזרקין שולים כדי
שלא יניחום ויקרש הדם.
יד שחט השוחט וקיבל הכהן ,נותנו לחבירו וחבירו לחבירו כדי שיתעסקו רבים במצוה עד
שיגיע הדם אצל כהן הקרוב למזבח ,שופכו שפיכה אחת כנגד היסוד ומקבל מזרק אחד מלא
ואחר כך מחזיר את הריקן ,ותולין ומפשיטין את כולו וקורעו וממחה את קרביו עד שמסיר
מהן הצואה והפרש ,ומוציא את האימורין ונותנן בכלי ומולחן ומקטירן הכהן על גבי המזבח,
וכיצד תולין ומפשיטין ,מסמרות של ברזל היו קבועין בכותלים ובעמודים שבהן תולין
ומפשיטין ,וכל מי שלא מצא מקום לתלות מקלות דקים וחלקים היו שם מניח על כתפו
ועל כתף חבירו ותולה ומפשיט.
טו שלמו מלהקריב פותחין דלתות העזרה ויוצאת כת הראשונה ונכנסה שנייה ,יצאת שנייה
ונכנסה שלישית ,כמעשה ראשונה כך מעשה שנייה ושלישית ,שלמה כת שלישית ויצאת
רוחצים את העזרה.
טז חל ארבעה עשר להיות בשבת כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת ,ורוחצין את העזרה
בשבת שאין איסור שבות במקדש אפילו בדבר שאינו צורך עבודה איסור שבות במקדש
היתר הוא.
יז אין כל אחד ואחד מוליך את פסחו לביתו בשבת ,אלא כת הראשונה יוצאין בפסחיהם
ויושבין בהר הבית ,והשנייה יוצאין בפסחיהן ויושבין בחיל ,והשלישית עומדין במקומן
בעזרה ושוהים הכל עד מוצאי שבת והולך כל אחד בפסחו לביתו.

פרק ב'

קנז

יח שחיטת הפסח וזריקת דמו ומיחוי קרביו והקטר חלביו דוחין את השבת ,שאי אפשר
לעשותן קודם השבת שהרי קבוע לו זמן שנאמר במועדו ,אבל הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום
וחתיכת יבלתו בכלי אינן דוחין את השבת שהרי אפשר לעשותן קודם השבת ,ואם יכול
לחתוך יבלתו בידו בשבת חותך ,ואם היתה יבשה חותכה אפילו בכלי שאין שבות במקדש
כלל ,וכן צלייתו והדחת קרביו אינן דוחין את השבת שהרי אפשר לעשותן לאחר השבת.
יט שכח ולא הביא סכין לא יביאנה בשבת ,אלא נותנה בין קרני הכבש או בצמרו ומכישו
עד שמביאו לעזרה ומקדישו שם ,ואע"פ שהוא מחמר בשבת מחמר כלאחר יד הוא ומפני
המצוה מותר ,במה דברים אמורים כשלא הקדיש פסחו עדיין ולא אמר זה פסח אבל אם
הקדישו לא יביא סכין עליו מפני שהוא עובד בקדשים ,ומפני מה התירו להקדיש פסחו
בשבת הואיל וקבוע לו זמן מותר להקדישו בשבת ,וכן מקדיש אדם חגיגתו ביום טוב ואינו
חושש.
כ השוחט את הפסח ונמצא בעל מום או טריפה הרי זה שוחט אחר בין בחול בין בשבת
אפילו מאה זה אחר זה שוחט והולך עד שיכשר אחד או עד שתחשך וידחה לשני שהרי
אנוס הוא.

פרק ב
א

אין שוחטין את הפסח אלא למנוייו שנאמר תכוסו על השה מלמד שמתמנים עליו כשהוא
חי ,ואלו המתמנים על הפסח הם הנקראים בני חבורה.

ב

יחיד ששחט את הפסח לעצמו כשר ,והוא שיהיה ראוי לאכול את כולו ,ומשתדלין שלא
ישחט לכתחלה על יחיד שנאמר יעשו אותו.

ג אין שוחטין את הפסח אלא על מי שראוי לאכול ,היה אחד מבני חבורה קטן או זקן או
חולה אם יכול לאכול כזית שוחטין עליו ואם לאו אין שוחטין עליו שנאמר איש לפי אכלו
עד שיהיה ראוי לאכול ,אפילו חבורה של מאה ואין כל אחד מהן יכול לאכול כזית אין
שוחטין עליהן.
ד אין עושין חבורה נשים ועבדים או קטנים ועבדים מפני שלא תהיה קלות ראש ביניהן,
אבל עושים חבורה כלם נשים אפילו בפסח שני ,או כולה עבדים ,ושוחטין על הקטנים
שיהיו מכלל בני החבורה ,לא שתהיה חבורה כולה קטנים שאינן בני דעת ,וכן אין עושין
חבורה כולה חולים או זקנים או אוננים אף על פי שהן יכולין לאכול הואיל ואכילתם
מעוטה ,שמא ישאירו הפסח ויביאוהו לידי פיסול ,ואם עברו ושחטו על חבורה זו כשר ,וכן
אין עושין חבורה כולה גרים שמא ידקדקו בו ויביאוהו לידי פיסול ,ואם שחטו עליהן כשר.
ה שחטו שלא למנוייו או למי שאין כל אחד מהן יכול לאכול כזית או ששחטו לערלים או
לטמאים פסול ,שחטו למי שיכול לאכול ולמי שאינו יכול לאכול כזית ,למנוייו ושלא
למנוייו ,למולים ולערלים ,לטהורים ולטמאין כשר ,שאלו הראויין לו אוכלין כהלכה
והאחרים כאילו לא חשב עליהם.

קנח

רמב"ם הלכות קרבן פסח

ו שחטו למולים וזרק הדם לשם מולים וערלים פסול שהזריקה חמורה שהיא עיקר הקרבן,
שחטו למולים שיתכפרו בו ערלים פסול שהרי יש מחשבת ערלים בזריקה ,שחטו לאוכליו
לזרוק דמו שלא לאוכליו הפסח כשר ואין אדם יוצא בו ידי חובתו לפי שאין מחשבת
אוכלים בזריקה .השגת הראב"ד .שחטו למולים וזרק הדם לשם מולים .א"א הא דלא כהלכתא
דרב אשי דהוא בתרא קא פסיק מקצת ערלה לא פסלה ל"ש בשחיטה ל"ש בזריקה.

ז

מי שהוא בריא בשעת שחיטה וחולה בשעת זריקה ,או חולה בשעת שחיטה ובריא בשעת
זריקה ,אין שוחטין וזורקין עליו עד שיהיה בריא משעת שחיטה עד שעת זריקה.

ח שוחט אדם על ידי בנו ובתו הקטנים ועל ידי עבדו ושפחתו הכנענים בין מדעתן בין
שלא מדעתן ,אבל אינו שוחט על ידי בנו ובתו הגדולים ולא על ידי עבדו ושפחתו העברים
ולא על ידי אשתו אלא מדעתן ,ואם שתקו ולא מיחו הרי זה מדעתן.

ט

שחט על ידי בנו ובתו הקטנים ועל ידי עבדו ושפחתו הכנענים והלכו ושחטו הן לעצמן
יוצאין בשל רבן.

י

שחט על ידי אשתו ובנו ובתו הגדולים וע"י עבדו ושפחתו העברים ושחטו הן לעצמן ,אין
לך מיחוי גדול מזה ואינן יוצאין אלא בשל עצמן.

יא האשה שהיא בבית בעלה שחט עליה אביה ושחט עליה בעלה תאכל משל בעלה ,היתה
נחפזת ללכת לבית אביה ברגל הראשון הסמוך לנישואיה כדרך כל הבנות ושחט עליה אביה
ושחט עליה בעלה תאכל משל אביה ,מכאן ואילך תאכל ממקום שהיא רוצה ,והוא שתברור
לה מקום שתרצה בשעת שחיטה ,וכן יתום ששחטו עליו אפוטרופסין יאכל ממקום שהוא
רוצה ,במה דברים אמורים ביתום קטן אבל גדול נעשה כממנה עצמו על שני פסחים
והממנה עצמו על שני פסחים אינו אוכל אלא מן הנשחט ראשון.

יב

עבד של שני שותפין בזמן שמקפידין זה על זה שלא יגנבנו לא יאכל משל שניהן ,ואם
אינן מקפידין ממקום שירצה יאכל.

יג מי שחציו עבד וחציו בן חורין ,לא יאכל לא משל רבו ולא משל עצמו עד שיעשה כולו
בן חורין .השגת הראב"ד .מי שחציו עבד עד משל עצמו .א"א הא דלא כהלכתא דמשנה
אחרונה אוכל משל עצמו.
יד עד כמה נמנים על הפסח עד שיהיה בו כזית לכל אחד ואחד ,ונמנין עליו ומושכין את
ידיהן ממנו עד שישחט כיון שנשחט אינו יכול למשוך את ידו שהרי נשחט עליו ,נמנו עליו
וחזרו אחרים ונמנו עליו ,ראשונים שיש להם כזית אוכלים ופטורים מעשות פסח שני
ואחרונים שרבו עד שלא נמצא בו כזית לכל אחד אינן אוכלין וחייבים לעשות פסח שני.
טו הממנה אחרים עמו על חלקו ולא ידעו בהן בני החבורה הרי בני החבורה רשאין ליתן
לו חלקו אחר שיצלה בעת האכילה ובני החבורה אוכלין משלהן והוא אוכל חלקו עם
האחרים שמנה עליו בחבורה שנייה ,וכן בני החבורה שהיה אחד מהם גרגרן רשאים להוציאו
מהן ונותנין לו חלקו ויאכלהו בחבורתו ,ואם אינו זולל אינן רשאין ליחלק.

פרק ג'

קנט

פרק ג
א האומר לעבדו צא ושחוט עלי את הפסח ,אע"פ שדרך רבו לשחוט טלה בכל שנה והלך
ושחט עליו גדי או שהיה דרכו לשחוט גדי והלך ושחט עליו טלה הרי זה יאכל ממנו ,שהרי
לא פירש ואמר לו שחוט לי ממין פלוני ,הלך ושחט גדי וטלה אינו אוכל משניהן אלא
יצאו לבית השריפה שאין נמנין על שני פסחים ,ואם היה מלך או מלכה ואמר לעבדו
לשחוט עליו ושחט גדי וטלה יאכל מן הראשון משום שלום מלכות.
ב האומר לשלוחו צא ושחוט עלי את הפסח וקבע לו גדי או טלה ושכח מה אמר לו רבו,
הרי זה שוחט גדי וטלה ואומר אם גדי אמר לי גדי שלו וטלה שלי ואם טלה אמר לי טלה
שלו וגדי שלי ,שכח השולח מה אמר לו שניהן יצאו לבית השריפה ,ואם שכח השולח קודם
שיזרק הדם חייבין לעשות פסח שני ,שכח אחר שנזרק הדם פטור מלעשות פסח שני ,וכן
הדין באומר לעבדו צא ושחוט עלי וקבע לו ושכח העבד מה אמר לו רבו ,והוא שיתן לו
רועה של רבו גדי וטלה ויאמר לו שחוט שניהן כדי שתשחוט כמו שאמר לו רבך והרי אחד
מהן שלך על מנת שלא יהיה לרבך בו כלום ,אם עשה הרועה כך אחר כך יהיה אפשר
לעבד להתנות כמו שביארנו.

ג

בני חבורה שאמרו לאחד צא ושחוט לנו את הפסח ואמר הוא להן ואתם שחטו עלי
ושחטו הם ושחט הוא כלם אוכלין מזה שנשחט ראשון והאחרון יצא לבית השריפה.

ד חבורה שאבד פסחה ואמרו לאחד צא ובקש ושחוט עלינו הלך ומצא פסח שאבד ושחטו
והם לקחו פסח אחר ושחטוהו אם שלו נשחט ראשון הוא אוכל משלו והן אוכלין עמו והשני
ישרף ואם שלהן נשחט ראשון הן אוכלין משלהן והוא אוכל משלו ,אין ידוע אי זה מהן
נשחט ראשון או ששחטו שניהן כאחת הוא אוכל משלו והן אינן אוכלין עמו ושלהן יצא
לבית השריפה ופטורין מלעשות פסח שני.
ה אמר להם זה ששלחוהו לבקש פסח שאבד ולשחטו אם איחרתי שחטו אתם עלי ,הלך
ומצא ושחט והם לקחו ושחטו ,אם שלהן נשחט ראשון הם אוכלין משלהם והוא אוכל עמהם
והשני ישרף ,ואם שלו נשחט ראשון הוא אוכל משלו והן אוכלין משלהן ,אין ידוע אי זה
מהן נשחט ראשון או ששחטו שניהם כאחד הן אוכלין משלהן והוא אינו אוכל עמהן ,ושלו
יצא לבית השריפה ופטור מלעשות פסח שני.
ו אבד להן פסחם ואבד לו פסחו ואמר להן צאו ובקשו ושחטו עלי ,ואמרו לו צא ובקש
ושחוט עלינו והלך ומצא ושחט ומצאו הם ושחטו ,כולם אוכלין מן הראשון והשני ישרף,
ואם אין ידוע אי זה נשחט תחילה או ששחטו שניהן כאחד שניהן ישרפו ופטורין מלעשות
פסח שני ,הלך הוא לבקש והלכו הם לבקש ולא אמרו זה לזה כלום ,אע"פ שהיה בלבם
שישחוט כל אחד מהן על חבירו ,או שהיו שם רמיזות ודברים שאומדן הדעת בהן שכל אחד
שימצא ישחוט על חבירו ,הואיל ולא פירשו ולא אמרו זה לזה כלום אינן אחראין זה לזה.
ז שתי חבורות שנתערבו פסחיהן קודם שישחטו ,חבורה זו לוקחין כבש אחד מן התערובות,
והשנייה לוקחין השני ,ואחד מבני חבורה זו בא אצל אלו ,ואחד מבני שנייה בא אצל
הראשונה ,וכל חבורה מהן אומרות לזה האחד שבא אצלם אם שלנו הוא הפסח הזה ידיך
משוכות משלך ונמנית על שלנו ואם שלך הוא הפסח הזה ידינו משוכות משלנו ונמנינו על

קס
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שלך ,וכן חמש חבורות של חמשה חמשה בני אדם או עשר חבורות של עשרה עשרה
מושכין להן אחד מכל חבורה לחבורה האחרת וכך הם מתנים ואומרים ואחר כך שוחטין.
ח שנים שנתערבו פסחיהן זה לוקח פסח אחד מן התערובות וזה לוקח לו אחד ,וזה ממנה
על פסחו אחד מן השוק והאחר ממנה עמו אחד מן השוק כדי שיהיו שתי חבורות ,ואחר כך
יבוא אחד משניהם אצל אלו ויבוא אחד מאלו אצל האחר ומתנה כל אחד עם חבירו שבא
אצלו מחבורה שנייה ואומר אם שלי הוא פסח זה ידיך משוכות משלך ונמנית על שלי ואם
שלך הוא ידי משוכה מפסח שלי ונמניתי על שלך ונמצא שלא הפסידו כלום.
ט חמשה שנתערבו עורות פסחיהן ונמצאת יבלת בעור אחד מהן כולם יצאו לבית השריפה,
ואם נתערבו קודם זריקת דמן חייבין בפסח שני ,נתערבו אחר זריקה פטורין מלעשות פסח
שני שאם הקריבו פסח שני נמצא זה שקרב בראשון קרב כשר מביא חולין לעזרה ,ואם
נמנו כולן על פסח אחד נמצא נשחט שלא למחוייב וזה כמי שנשחט שלא למנוייו ,ואם
התנה כל אחד מהן ואמר אם אינו פסח יהיה שלמים דם הפסח בשפיכה ודם השלמים
בזריקה והניתנין בזריקה אל יתנם בשפיכה לכתחילה לפיכך פטורין מפסח שני.

פרק ד
א כבר נתבאר בהלכות פסולי המוקדשין שהפסח אינו נשחט אלא לשם פסח ולשם בעליו
ואם שחטו במחשבת שינוי השם פסול ,השוחט את הפסח על בני חבורה ואמר להם לאחר
זמן אותו הפסח ששחטתי עליכם שלא לשמו שחטתיו ,אם היה נאמן להן סומכין על דבריו,
ואם לאו שורת הדין שאינו נאמן ורוצה להחמיר על עצמו הרי זה משובח ויביא פסח שני.
השגת הראב"ד .הרי זה משובח ויביא פסח שני .א"א אין כאן שבח שאם היה פטור אינו יכול
להביא פסחו נדבה על תנאי שלמים.
ב בשר הפסח שנטמא ונודע לו קודם זריקה אע"פ שהאימורין טהורין לא יזרוק את הדם
שאין הפסח בא אלא לאכילה ואם זרק לא הורצה ,ואם לא נודע לו עד שנזרק הדם הורצה
שהציץ מרצה על שגגת הבשר שנטמא ואינו מרצה על הזדון ,נטמאו מקצת האיברים שורף
את הטמאים ואוכל את הטהורים ,נטמאו האימורים והבשר קיים זורק את הדם והבשר נאכל
לערב ,נטמאו הבעלים אחר שנשחט לא יזרוק את הדם ואם זרק לא הורצה ,לפיכך חייבין
בפסח שני שאין הציץ מרצה על טומאת הגוף אלא אם נטמאה בטומאת התהום כמו
שביארנו בהלכות ביאת המקדש.
ג הפסח שיצא מירושלים או שנטמא בארבעה עשר ישרף מיד ,נטמאו הבעלים או מתו או
משכו את ידיהם אפילו נטמאו או מתו קודם זריקת הדם מניחין אותו עד שתעובר צורתו
ואחר כך ישרף ,זה הכלל כל שפיסולו בגופו ישרף מיד ,בדם או בבעלים תעובר צורתו
ואחר כך ישרף ,לפיכך אם שחטו אחר שנודע שמשכו הבעלים את ידיהם או מתו או נטמאו
ונדחו לפסח שני הרי זה ישרף מיד ,במה דברים אמורים שישרף אם נטמאו הבעלים
כשנטמאו כל בני החבורה ,אבל אם נטמאו מקצתן זכו טהורים בחלקם של טמאים ,אע"פ
שנטמאו מקצתן אחר שהתחילו לאכול זכו הטהורים שעדיין לא התחילו ,אבל אם התחילו
כולן ונטמאו מקצתן לא זכו טהורים בחלקן של טמאים אלא הטהורים אוכלין חלקם וחלק

פרק ד'
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הטמאים ישרף ,והוא הדין אם מתו מקצתן ,נטמא שלם או רובו שורפים אותו לפני הבירה
בפני הכל כדי לביישן עד שיזהרו בו ,ושורפין אותו מעצי המערכה כדי שלא יחשדו אותן
ויאמרו מעצי המערכה גנבו ,לפיכך אם ישרפוהו בקש ובקנים ורצו לשרוף משל עצמן
שורפין ,נטמא מיעוטו וכן הנותר שורפין אותו בחצרותיהן מעצי עצמן אבל לא מעצי
המערכה שלא ישארו מהן אצלם וימעלו בהן.

ד

המפריש נקבה לפסחו או זכר בן שתי שנים ,ירעה עד שיפול בו מום וימכר ויביא בדמיו
פסח ,ואם לא נפל בה מום עד שהקריב פסחו יביא בדמיו שלמים.

ה הפריש פסחו ומת ,לא יביאנו בנו אחריו לשם הפסח אלא לשם שלמים ,ואם היה ממונה
עם אביו עליו יביאנו לשם פסח ,במה דברים אמורים כשמת אביו אחר חצות ארבעה עשר
אבל קודם חצות הרי זה נדחה לפסח שני מפני שהוא אונן כמו שיתבאר ויביא פסחו זה
בשני.
ו מי שאבד פסחו ומצאו אחר שהפריש פסח אחר והרי שניהן עומדין יקריב אי זה מהן
שירצה לשם פסח והשני יקרב שלמים ,מצאו אחר ששחט פסחו הרי זה יקרב שלמים ,וכן
אם המיר בזה הנמצא אחר שחיטה הרי תמורה זו תקרב שלמים ,אבל אם מצאו קודם
שחיטת זה שהפריש ,הואיל וזה הנמצא ראוי להקריבו פסח וראוי להקריבו שלמים כמו
שביארנו ,אם המיר בזה הנמצא ,בין קודם שחיטת המופרש תחתיו בין אחר שחיטה ,אין
תמורתו קריבה אלא תרעה עד שיפול בה מום ויביא בדמיה שלמים .השגת הראב"ד .מי
שאבד פסחו עד והשני יקרב .א"א זה שיבוש אלא ירעה עד שיסתאב ויביא בדמיו שלמים.

ז

פסח שעברה שנתו ושלמים הבאים מחמת הפסח הרי הם כשלמים לכל דבר טעונין סמיכה
ונסכים ותנופת חזה ושוק מה שאין כן בפסח.

ח פסח שנתערב
מום ויביא בדמי
שביארנו בפסולי
בעל מום ,ויביא

בשלמים יקרבו כולן שלמים ,נתערב בזבחים אחרים ירעו עד שיפול בהן
היפה שבהן ממין זה ובדמי היפה שבהן שלמים ויפסיד המותר מביתו כמו
המוקדשין ,נתערב בבכורות ,ירעו הכל עד שיפול בהן מום ויאכלו כבכור
בהמה שהיא יפה כיפה שבתערובות ויאמר כל מקום שהוא הפסח קדושתו
תחול על זו ויקריבנה שלמים אם קרב פסחו.

ט המפריש פסחו עד שלא נתגייר ונתגייר ,עד שלא נשתחרר ונשתחרר ,עד שלא הביא
שתי שערות והביא ,הרי זה מקריבו לשם פסח שאין בעלי חיים נדחין כמו שביארנו בפסולי
המוקדשין.
י המפריש מעות לפסחו והותירו ,יביא המותר שלמים ,הממנה אחרים על פסחו ועל חגיגתו,
הרי המעות שיקח מהן בחלקם חולין ,אע"פ שזה הפריש טלה לפסחו וזה הפריש מעות
לפסחו ולקח ממנו המעות ומנהו על פסחו הרי המעות חולין שעל מנת כן הקדישו ישראל
את פסחיהן ואת חגיגתן ואת מעות פסחיהן וחגיגתן.
יא עצים של צליית הפסח כפסח ,וכן מצה ומרור הואיל והן מכשירי הפסח הרי הם כפסח,
ואם לקח ממעות הפסח ממי שמנה אותן עמו כדי למנותן עמו במצה ומרור ,או להיות לו
חלק בעצים שצולה בהן הרי המעות חולין.

קסב
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פרק ה
א מי שהיה טמא בשעת שחיטת הפסח שאין שוחטין עליו ,או שהיה בדרך רחוקה ,או נאנס
באונס אחר ,או ששגג ולא הקריב בראשון ,הרי זה מביא פסח בארבעה עשר לחדש השני
בין הערבים ,ושחיטת פסח זה מצות עשה בפני עצמו ודוחה את השבת שאין השני תשלומין
לראשון אלא רגל בפני עצמו לפיכך חייבין עליו כרת.
ב כיצד מי ששגג או נאנס ולא הקריב בראשון אם הזיד ולא הקריב בשני חייב כרת ,ואם
שגג או נאנס אף בשני פטור ,הזיד ולא הקריב בראשון הרי זה מקריב בשני ,ואם לא
הקריב בשני אף על פי ששגג הרי זה חייב כרת שהרי לא הקריב קרבן ה' במועדו והיה
מזיד ,אבל מי שהיה טמא או בדרך רחוקה ולא עשה את הראשון ,אע"פ שהזיד בשני אינו
חייב כרת ,שכבר נפטר בפסח ראשון מן הכרת .השגת הראב"ד .מי ששגג או נאנס ולא
הקריב בראשון אם הזיד .א"א שנה זה במשנתו כרבי ,ור' נתן ור' חנינא בן עקביא פליגי
עליה .השגת הראב"ד .אע"פ שהזיד בשני .א"א עכשיו סותר את דבריו ומאי שנא טמא ודרך
רחוקה והזיד בשני משוגג או נאנס בראשון והזיד בשני.

ג

ומי שהיה בדרך רחוקה ושחטו וזרקו עליו את הדם ,אף על פי שבא לערב לא הורצה
וחייב בפסח שני.

ד טמא שיכול ליטהר בפסח ראשון ,שלא טבל אלא ישב בטומאתו עד שעבר זמן הקרבן,
וכן ערל שלא מל עד שעבר זמן הקרבן ,הרי זה מזיד בראשון ,לפיכך אם לא עשה את
השני אפילו בשגגה חייב כרת.
ה כשם שמילת עצמו מעכבתו מלעשות פסח כך מילת בניו הקטנים ומילת כל עבדיו בין
גדולים בין קטנים מעכבת אותו ,שנאמר המול לו כל זכר ואז יקרב לעשותו ,ואם שחט
קודם שימול אותם הפסח פסול ,וכן טבילת אמהותיו לשם עבדות מעכבתו ,ודבר זה מפי
הקבלה שהטבילה לשפחות כמילה לעבדים .השגת הראב"ד .וכן טבילת אמהותיו .א"א
בתוספתא דפסחים בדברים שבין פסח מצרים לפסח דורות.

ו

הקן אין מילת עבדיו וטבילת שפחותיו מעכבתו מלהמנות על הפסח ,שנאמר וכל עבד
איש להוציא את הקטן.

ז

גר שנתגייר בין פסח ראשון לפסח שני ,וכן קטן שהגדיל בין שני פסחים ,חייבין לעשות
פסח שני ,ואם שחטו עליו בראשון פטור.

ח נשים שנדחו לשני ,בין מפני האונס והשגגה ,בין מפני הטומאה ודרך רחוקה ,הרי פסח
שני להם רשות ,רצו שוחטין רצו אין שוחטין ,לפיכך אין שוחטין עליהן בפני עצמן בשבת
בפסח שני ,אבל אם היתה האשה אחת מבני חבורה מותר ,ואי זו היא דרך רחוקה חמשה
עשר מיל חוץ לחומת ירושלים.
ט מי שהיה בינו ובין ירושלים יום ארבעה עשר עם עליית השמש חמשה עשר מיל או יתר
הרי זה דרך רחוקה ,היה בינו ובינה פחות מזה אינו בדרך רחוקה מפני שהוא יכול להגיע
לירושלים אחר חצות כשיהלך ברגליו בנחת ,הלך ולא הגיע מפני שעכבוהו הבהמות
בדחקם ,או שהיה בירושלים וחיה והיה חולה ברגליו ולא הגיע לעזרה עד שעבר זמן הקרבן

פרק ו'
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הרי זה אנוס ואינו בדרך רחוקה ,מי שהיה חבוש חוץ לחומת ירושלים והבטיחוהו לצאת
לערב ,שוחטין עליו וכשיצא לערב יאכל ,במה דברים אמורים כשהיה חבוש ביד ישראל,
אבל אם היה חבוש ביד עכו"ם אין שוחטין עליו עד שיצא ,ואם שחטו עליו ויצא הרי זה
אוכל ,ואם לא יצא פטור מלעשות פסח שני שהרי נשחט עליו ,וכן האונן והחולה והזקן
שהם יכולין לאכול ששחטו עליהן ואחר שנזרק הדם נטמאו במת והרי אינן יכולין לאכול,
הרי אלו פטורין מלעשות פסח שני .השגת הראב"ד .הלך ולא הגיע .א"א אינו תופס דרך
הגמרא.

פרק ו
א אי זהו טמא שנדחה לפסח שני ,כל מי שאינו יכול לאכול את הפסח בלילי חמשה עשר
בניסן מפני טומאתו כגון זבים וזבות נדות ויולדות ובועלי נדות ,אבל הנוגע בנבלה ושרץ
וכיוצא בהן ביום ארבעה עשר הרי זה טובל ושוחטין עליו אחר שיטבול ,ולערב כשיעריב
שמשו אוכל את הפסח.
ב טמא מת שחל שביעי שלו להיות בארבעה עשר אע"פ שטבל והוזה עליו והרי הוא ראוי
לאכול קדשים לערב ,אין שוחטין עליו אלא נדחה לפסח שני ,שנאמר ויהי אנשים אשר היו
טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא מפי השמועה למדו ששביעי שלהן
היה ועל זה שאלו אם ישחט עליהן והם יאכלו לערב ופירש להן שאין שוחטין עליהן ,במה
דברים אמורים בשנטמא בטומאות מן המת שהנזיר מגלח עליהן אבל אם היה טמא בשאר
טומאות מן המת שאין הנזיר מגלח עליהן ,שוחטין עליו בשביעי שלו אחר שיטבול ויזה
עליו וכשיעריב שמשו אוכל פסחו .השגת הראב"ד .טמא מת שחל שביעי עד אלא נדחה
לפסח שני .א"א אין דרך הלכה הולכת כן שהרי רב שאמר אין שוחטין וזורקין על טמא
שרץ מכאן למד ואיהו ס"ל שוחטין וזורקין על טבול יום וא"כ זה טבול יום ורחמנא דחייה
אלא האי קרא בשלא טבל ולא הזה דהיינו טמא שרץ ומעשה כי הוה הכי הוה ששחטו
וזרקו עליהם קודם טבילה והזייה סברו שיעלה להן ולא שאלו אלא אחר זמן שחיטה ונדחו
והכתוב מעיד כן שאמרו אנחנו טמאים לנפש אדם ואם לאחר טבילה והזייה מאי טומאה
הויא בהו .השגת הראב"ד .שהנזיר מגלח עליהם .א"א לא מצאתי לזה שורש אף אם סברת
עצמו הוא כיון שאילו אכל קדש בטומאה זו אין חייבין עליה כרת ולא קרבן אם הזה וטבל
דין הוא שלא ידחה מפסחו.
ג זב שראה שתי ראיות וספר שבעה ימים וטבל בשביעי שוחטין עליו והוא אוכל לערב,
ואם ראה זוב אחר שנזרק הדם הרי זה פטור מלעשות פסח שני ,וכן שומרת יום כנגד יום
טובלת ביום השימור כמו שביארנו בביאות אסורות ,ושוחטין עליה והיא אוכלת לערב ,ואם
ראתה דם אחר שנזרק דם הפסח פטורה מלעשות פסח שני ,ואין שוחטין על הנדה בשביעי
שלה ,שהרי אינה טובלת עד ליל שמיני ואינה ראויה לאכול קדשים עד ליל תשיעי.
ד מחוסרי כפורים שחל יום הבאת קרבנותיהן בארבעה עשר ,שוחטין עליהן ומקריבין
קרבנותיהן בארבעה עשר בניסן בין קודם שחיטת הפסח בין אחר שחיטתו ,ואוכלין פסחיהן
לערב ,ואין שוחטין עליהן עד שימסרו קרבנותיהן ביד בית דין שמא יפשעו ולא יקריבו
אותם.

קסד

רמב"ם הלכות קרבן פסח

ה מצורע שחל שמיני שלו להיות בארבעה עשר וראה קרי בו ביום הרי זה טובל ונכנס
לעזרת נשים ומביא קרבנותיו ,ואע"פ שטבול יום אסור להכנס לעזרת נשים ,הואיל ואיסורו
להכנס שם מדבריהם כמו שביארנו בהלכות ביאת מקדש ,ויום זה הוא יום הקרבת הפסח
במועדו ,יבוא עשה שיש בו כרת וידחה איסור של דבריהם.
ו טמא מת שחל שביעי שלו להיות בשבת ,אין מזין עליו ,אלא למחר ,ואפילו חל שביעי
שלו להיות בשלשה עשר בניסן והוא שבת ידחה ליום ארבעה עשר ,ומזין עליו ואין שוחטין
עליו כמו שביארנו ,אלא ידחה לפסח שני ,והלא איסור הזייה בשבת משום שבות והפסח
בכרת והיאך יעמידו דבריהם במקום כרת ,מפני שביום שהוא אסור בהזייה משום שבות אינו
זמן הקרבן שחייבין עליו כרת ,לפיכך העמידו דבריהן במקומן אע"פ שהדבר גורם לעתיד
לבוא לעמוד במקום כרת .השגת הראב"ד .ידחה ליום ארבעה עשר ומזין עליו .א"א כל זה
שיבוש שאם בא שביעי שלו בשבת הכל הפסיד שאין מזין לעולם אלא שלישי ושביעי שיהא
השביעי חמישי לשלישי אלא שאין קפידא שיהיה שלישי ושביעי לפרישתו מן המת ,ומה
שאמר שאין שוחטין עליו אפילו לאחר טבילה והזייה כבר כתבנו מה שנראה לנו .השגת
הראב"ד .והלא איסור הזייה וכו' עד אינו זמן הקרבן .א"א זה המפרש שפירש טעם להזאה
וערל למה העמידו דבריהם במקום כרת לא עמד טעמו בו כי יום ארבעה עשר הוא זמן
שחיטת הפסח וזריקתו והם לעונש הכרת עצמו והערל אם יטבול ביומו מה בכך ולמה נמנע
אותו מלאכול ועוד דב"ה אמרי אפילו ערל שמל ששה ימים קודם הפסח קאמרינן שלא
יטבול ומצריכין אותו הזייה ג' וז' והרי נרפא מן המכה אם לא הזה ושנה וטבל והזה לא
יאכל ,ועוד לדבריו מצורע למה לא העמידו דבריהם והרי היא בהזייה אבל הטעם לכולן
שהשבות שיכול לבא לידי איסור כרת בו העמידו דבריהם במקום כרת דהאי כרת והאי כרת
והיינו ערל עכו"ם כמו שאמרו גזירה שמא יטמא במת לשנה הבאה וכו' והזאה נמי שמא
יטלנה בידו וכו' וכן איזמל אבל אונן ובית הפרס שנידש ומצורע לבהונות אין כאן גזירה
לפיכך לא העמידו.
ז ישראל ערל שמל בערב הפסח שוחטין עליו אחר שמל ,אבל גר שנתגייר ביום ארבעה
עשר ומל וטבל אין שוחטין עליו שאינו אוכל לערב והרי הוא כפורש מן הקבר שצריך
שבעה ימים ואחר כך יטהר ,גזירה שמא יטמא גר זה למת לשנה הבאה ביום ארבעה עשר
ויטבול ויאכל לערב ויאמר אשתקד כך עשו לי ישראל כשמלתי טבלתי ואכלתי לערב,
והלא גזירה זו מדבריהם ופסח בכרת והיאך העמידו דבריהם במקום כרת ביום הקרבן שהוא
יום ארבעה עשר ,מפני שאין הגר מתחייב במצות עד שימול ויטבול ,ואינו טובל עד שירפא
מן המילה כמו שביארנו בענין הגירות ,לפיכך העמידו דבריהם במקום זה ,שהרי זה המל
יש לו שלא לטבול עד שיבריא ולא יבוא לידי חיוב כלל .השגת הראב"ד .ביום הקרבן שהוא
יום י"ד .א"א כאן סותר מ"ש למעלה שהוא עושה בכאן יום י"ד זמן הקרבן ולפי דבריו היה
לו לומר כאן ליל ט"ו שהוא זמן אכילתו.
ח מי שבא בבית הפרס הרי זה מנפח והולך ואם לא מצא עצם ולא נטמא שוחט ואוכל
פסחו ואע"פ שהלך בבית הפרס ,שטומאת בית הפרס מדבריהן כמו שביארנו בהלכות טמא
מת ולא העמידו דבריהם במקום כרת כמו שביארנו ,וכן בית הפרס שנדוש טהור לעושה
פסח.
ט האונן ראוי לאכול הפסח לערב ,מפני שאנינות לילה מדבריהם לא העמידו דבריהם
במקום כרת בדבר זה אלא שוחטין עליו וטובל ואחר כך אוכל כדי שיפרוש מאנינותו ולא
יסיח דעתו ,במה דברים אמורים שמת לו המת אחר חצות שכבר נתחייב בקרבן פסח ,אבל

פרק ז'

קסה

אם מת לו המת קודם חצות אין שוחטין עליו אלא ידחה לשני ,ואם שחטו עליו וזרקו הדם
טובל ואוכל לערב ,מת לו מת בשלשה עשר וקברו בארבעה עשר הרי הוא ביום קבורה
אונן מדבריהם ואינו תופס לילו מדבריהם ,לפיכך שוחטין עליו וטובל ואוכל לערב אף
בשאר הקדשים ,ויום שמועה ויום ליקוט עצמות הרי הוא כיום קבורה ,לפיכך מי שלקט
עצמות מתו ביום ארבעה עשר או ששמע שמת לו מת שוחטין עליו וטובל ואוכל בקדשים
לערב.
י מי שחופר בגל לבקש על המת אין שוחטין עליו שמא ימצא שם המת בגל והרי הוא טמא
בשעת שחיטה ,שחטו עליו ולא נמצא שם מת הרי זה אוכל לערב ,נמצא שם מת אחר
שנזרק הדם ,אם נודע לו בודאי שהיה טמא בשעת זריקת הדם כגון שהיה גל עגול הרי זה
חייב בפסח שני ,ואם ספק הדבר ושמא לא היה עומד על הטומאה בעת זריקה ולא נטמא
אלא אחר זריקה הרי זה פטור מפסח שני.
יא מי שעבר בדרך ומצאו מת מושכב לרוחבה של דרך ,אם היה המת טומאת התהום אע"פ
שהוא טמא לתרומה הרי זה טהור לפסח ושוחט ואוכל פסחו ואע"פ שאפשר שנגע ,הואיל
והיא טומאת התהום טהור לפסח ,ואע"פ שהמת שלם והוא מן הקצה אל הקצה הרי זה עושה
פסחו עד שידע בודאי שנטמא בו ,במה דברים אמורים כשהיה מהלך ברגליו שהרי אפשר
שלא יגע אבל אם היה רוכב או טעון משא הרי זה טמא אע"פ שהיא טומאת התהום ,לפי
שאי אפשר שלא יגע ושלא יסיט ושלא יאהיל ,וכבר ביארנו טומאת התהום בהלכות נזירות.
יב מי שעשה פסח בחזקת שהוא טהור ואחר כך נודע לו שהיה טמא בטומאת התהום אינו
חייב בפסח שני ודבר זה הלכה מפי הקבלה ,אבל אם נודע לו שהיה טמא בטומאה ידועה
חייב בפסח שני.
יג מי שנטמא במת והוזה עליו שלישי ושביעי ובשביעי שלו נטמא בקבר התהום ולא ידע
ועשה פסח בחזקת שהוא טהור ואחר כך נודע לו שהוא טמא בטומאת התהום אינו חייב
בפסח שני ,שכיון שטבל בשביעי פסקה טומאה הראשונה ,אבל אם נטמא בטומאת התהום
בששי לטומאתו ולא ידע עד שעשה הפסח ,הרי זה חייב בפסח שני שחזקת הטמא טמא עד
שיהיה טהור ודאי שרגלים לדבר .השגת הראב"ד .אבל אם נטמא בטומאת התהום .א"א לא
נראה מן הגמרא דנזיר אלא אפילו בשביעי עד שלא טבל והזה סותר אבל משטבל והזה
שמשא ממילא ערבא ונזיר עד שלא גילח נמי סותר הואיל ומחוסר מעשה.

פרק ז
א רבים שהיו טמאי מת בפסח ראשון אם היו מיעוט הקהל הרי אלו נדחין לפסח שני כשאר
הטמאים אבל אם היו רוב הקהל טמאי מת או שהיו הכהנים או כלי שרת טמאים טומאת
מת אינן נדחין ,אלא יקריבו כולן הפסח בטומאה הטמאים עם טהורים ,שנאמר ויהי אנשים
אשר היו טמאים לנפש אדם יחידים נדחים ואין הצבור נדחה ,ודבר זה בטומאת המת בלבד
כמו שביארנו בביאת המקדש.

קסו

רמב"ם הלכות קרבן פסח

ב היו הקהל מחצה טהורים ומחצה טמאי מת ,כולן עושין בראשון והטהורים עושין לעצמן
בטהרה והטמאים עושין לעצמן בטומאה ואוכלין אותו בטומאה ,ואם היו טמאי המת עודפין
על הטהורים אפילו אחד יעשו כולן בטומאה.
ג היו האנשים מחצה טמאי מת ומחצה טהורים ובזמן שאתה מונה הנשים בכלל האנשים
יהיו הרוב טהורים ,הטהורים עושים את הראשון והטמאין אינן עושין לא את הראשון ולא
את השני ,אין עושין ראשון מפני שהן מיעוט ,ואין עושין את השני מפני שהנשים בשני
רשות ונמצאו הטמאים מחצה ואין מחצה עושין את השני.
ד היו רוב הקהל זבים ומצורעים ובועלי נדות ומיעוטן טמאי מת ,אותן טמאי מת אינן
עושין בראשון לפי שהן מיעוט ואין עושין השני שאין היחידים עושין את השני אלא בזמן
שעשו רוב הקהל את הראשון ,וכאן הואיל ולא עשה רוב הקהל בראשון לא יעשו אלו
המיעוט הטמאים למת את השני.
ה היו רוב הקהל טמאי מת ומיעוטן זבים וכיוצא בהן ,טמאי מת עושין את הראשון והזבין
וכיוצא בהן אינן עושין לא את הראשון ולא את השני ,אינן עושין בראשון שאין נדחית
בצבור אלא טומאת המת בלבד ,ואינן עושין בשני שאין עושין פסח שני אלא אם בא
הראשון בטהרה אבל אם נעשה ראשון בטומאה אין שם פסח שני.
ו היו שליש הקהל טהורים ושליש זבים וכיוצא בהם ושליש טמאי מת אותן טמאי מת אין
עושין את הראשון ולא את השני ,אינן עושין ראשון שהרי הן מועטים לגבי טהורים עם
הזבים ,ובשני לא יעשו שהרי מיעוט עשו בראשון כמו שביארנו ,כיצד משערים הפסח לידע
אם רוב הקהל טמאים או טהורים ,אין משערין בכל האוכלין שאפשר שיהיו עשרים נמנין
על פסח אחד ומשלחין אותו ביד אחד לשחוט עליהן אלא משערין בכל הנכנסים לעזרה ועד
שהן מבחוץ קודם שתכנס כת הראשונה משערין אותן.

ז

יחיד שנטמא בספק רשות היחיד כמו שיתבאר במקומו הרי זה ידחה לפסח שני כשאר
טמאי מת ,וצבור שנטמא בספק רשות היחיד יעשו כולן בטומאה.

ח פסח שהקריבוהו בטומאה הרי זה נאכל בטומאה ,שמתחילתו לא בא אלא לאכילה ,ואינו
נאכל לכל טמא אלא לטמאי מת שנדחית להם הטומאה הזאת ולכיוצא בהן מטמאי מגע
טומאות ,אבל הטמאים שהטומאה יוצאה עליהן מגופן ,כגון זבים וזבות נדות ויולדות
ומצורעים לא יאכלו ממנו ואם אכלו פטורין ,מפי השמועה למדו שהנאכל לטהורין חייבין
עליו משום טומאה והנאכל לטמאין אין חייבין עליו משום טומאה ,אפילו אכלו טמאי המת
מהאימורים שלו פטורין ,במה דברים אמורים שהפסח יאכל בטומאה כשנטמאו הצבור קודם
זריקת הדם ,אבל אם נטמאו לאחר זריקת הדם לא יאכל.
ט שחטוהו בטהרה ונטמאו רוב הצבור קודם זריקה ,זורק את הדם והפסח לא יאכל ,גזירה
שמא יטמאו אחר זריקה בשנה אחרת ויאכלוהו בטומאה ,היו כלי שרת טמאים בשרץ וכיוצא
בו ,הואיל ואינן מטמאין את האדם כמו שיתבאר במקומו ,אף על פי שמטמאין את הבשר
לא יעשוהו אלא הטהורים ויאכל אף על פי שהוא טמא ,מוטב שיאכל בטומאת בשר שהיא
בלאו ולא יאכלוהו טמאי הגוף שהם בכרת כמו שביארנו בפסולי המוקדשין.

פרק ח'
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פרק ח
א

אכילת בשר הפסח בליל חמשה עשר מצות עשה שנאמר ואכלו את הבשר בלילה הזה
צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו.

ב

ואין מצה ומרור מעכבין ,אם לא מצאו מצה ומרור יוצאין ידי חובתן באכילת בשר הפסח
לבדו ,אבל מרור בלא פסח אינו מצוה שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו.

ג מצוה מן המובחר לאכול בשר הפסח אכילת שובע ,לפיכך אם הקריב שלמי חגיגה
בארבעה עשר ,אוכל מהן תחילה ואחר כך אוכל בשר הפסח כדי לשבוע ממנו ,ואם לא אכל
אלא כזית יצא ידי חובתו ,וכן אכילת בשר פסח שני בלילי חמשה עשר לחדש אייר מצות
עשה ,שנאמר בו על מצות ומרורים יאכלוהו.
ד ושניהן אינן נאכלין אלא צלי אש ,והאוכל מהן כזית נא או מבושל בלילי פסחים לוקה
שנאמר אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים ,אכל נא ומבושל כאחת אינו לוקה אלא
אחת ,לפי ששניהן נכללות בלאו אחד ,אכל ממנו נא או מבושל מבעוד יום אינו לוקה
שנאמר כי אם צלי אש בשעה שמצוה לאכלו צלי חייב על אכילת נא ומבושל ,אבל מבעוד
יום פטור.

ה

אכל ממנו כזית צלי מבעוד יום עבר על מצות עשה ,שנאמר ואכלו את הבשר בלילה
הזה ,בלילה ולא ביום ,ולאו הבא מכלל עשה עשה הוא.

ו נא שהזהירה עליו תורה הוא הבשר שהתחיל בו מעשה האור ונצלה מעט ואינו ראוי
לאכילת אדם עדיין ,אבל אם אכל ממנו בשר חי אינו לוקה וביטל מצות עשה ,שנאמר צלי
אש ,הא שאינו צלי אסור ,צלהו כל צרכו עד שנתחרך ואכלו פטור.

ז

מבושל שהזהירה עליו תורה בין שנתבשל במים בין שנתבשל בשאר משקין או במי פירות
שנאמר ובשל מבושל ריבה הכל.

ח צלהו ואחר כך בשלו ,או שבשלו ואחר כך צלהו ,או שעשהו צלי קדרה ואכלו חייב,
אבל מותר לסוך אותו ביין ושמן ודבש ובשאר משקין ומי פירות ,חוץ מן המים ,ומותר
לטבל הבשר אחר שנצלה במשקים ובמי פירות.
ט אין צולין את הפסח על גבי כלי אבן או כלי מתכות שנאמר צלי אש לא צלי דבר אחר,
לפיכך אם היה כלי מנוקב כדי שתשלוט בו האור צולין עליו ,ואין צולין אותו בשפוד של
מתכת שהרי השפוד כולו חם וצולה מקומו .השגת הראב"ד .אין צולין את הפסח וכו' .א"א
והוא שלא יגע בכלי שהרי אמרו נגע בחרסו של תנור יקלוף את מקומו.
י הסיק את התנור וגרף את כל האש ותלהו בתנור וצלהו הרי זה אסור שאין זה צלי אש,
חתכו ותלהו על גבי גחלים הרי זה צלי אש ,צלהו על גבי סיד או חרסית או חמי טבריה
הרי זה אסור שאין זה צלי אש ,כיצד צולין אותו ,תוחבו מתוך פיו עד בית נקובתו בשפוד
של עץ ותולהו לתוך התנור והאש למטה ותולה כרעיו ובני מעיו בתנור חוצה לו ולא יתנם

קסח

רמב"ם הלכות קרבן פסח

בתוכו שזה כמין בישול הוא ,ושפוד של רמון היו בוררין לצלייתו כדי שלא יזרוק את
מימיו ויבשלהו.

יא

נגע הבשר בחרסו של תנור יקלוף את מקומו מפני שהוא צלי החרס.

יב

נטף מרוטבו על החרס וחזר עליו יטול את מקומו שכל המרק והליחה שתפרוש ממנו
כשיצלה אסורה שהרי אינה בשר צלי.

יג

נטף מרוטבו על הסלת יקלוף את מקומו וישליכנו.

יד סכו בשמן של תרומה אם חבורת הכהנים יאכלו ,ואם של ישראל אם חי הוא ידיחנו
וינגב ואם צלי יקלוף את החיצון ,סכו בשמן של מעשר שני לא יעשנו דמים על בני חבורה
שאין פודין מעשר שני בירושלים כמו שביארנו במקומו ,ואין צולין שני פסחים כאחת מפני
התערובות אפילו גדי וטלה.
טו כבר ביארנו בכמה מקומות שאין הפסח נאכל אלא עד חצות כדי להרחיק מן העבירה
ודין תורה שיאכל כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר ,וכבר ביארנו בהלכות חמץ ומצה
שהוא טעון הלל בשעת אכילתו ושאין בני חבורה חוזרין ואוכלין אחר שנרדמו בשינה אפילו
בתחילת הלילה.

פרק ט
א כל האוכל מן הפסח אינו אוכל אלא בחבורה אחת ואין מוציאין ממנו מן החבורה שיאכל
בה ,והמוציא ממנו כזית בשר מחבורה לחבורה בליל חמשה עשר לוקה שנאמר לא תוציא
מן הבית מן הבשר חוצה ,והוא שיניחנו בחוץ ,שהוצאה כתובה בו כשבת לפיכך צריך
עקירה והנחה כהוצאת שבת ,ואין מוציא אחר מוציא בפסח שכיון שהוציאו הראשון נפסל,
מן האגף ולפנים כלפנים מן האגף ולחוץ כלחוץ והאגף עצמו שהוא עובי הפתח כלחוץ,
החלונות ועובי הכותלים כלפנים ,הגגים והעליות אינן בכלל הבית.
ב בשר הפסח שיצא חוץ לחבורתו בין בזדון בין בשגגה נאסר באכילה והרי הוא כבשר
קדשי קדשים שיצא חוץ לעזרה או בשר קדשים קלים שיצא חוץ לחומות ירושלים שהכל
כטריפה ולוקין על אכילתו כמו שביארנו במעשה הקרבנות ,אבר שיצא מקצתו חותך הבשר
ויורד עד שמגיע לעצם וקולף את הבשר כל שבפנים יאכל וכל שבחוץ ישרף ,כשהוא מגיע
לעצם חותך בקופיץ אם היה שאר קדשים ,ואם היה פסח שאסור לשבור בו עצם קולף עד
הפרק ומפרק האבר שיצא מקצתו מן הפרק ומשליכו לחוץ.
ג שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד צריכה כל חבורה מהן לעשות לה היקף שנאמר מן
הבשר חוצה ,מפי השמועה למדו שצריך ליתן לו חוצה למקום אכילתו ,ואלו הופכין את
פניהן אילך ואוכלין ואלו הופכין את פניהן אילך ואוכלין כדי שלא יראו מעורבים.
ד היו המים שמוזגים בו יינם באמצע הבית בין שתי החבורות ,כשהשמש עומד למזוג קופץ
את פיו ומחזיר את פניו עד שמגיע אצל חבורתו ואחר כך אוכל מה שבפיו ,שאסור לאוכל

פרק ט'

קסט

לאכול בשתי חבורות ,ומותר לכלה להחזיר פניה מפני חבורתה ואוכלת מפני שהיא בושה
לאכול בפניהם.
ה שתי חבורות שנפרצה מחיצה מביניהן אינן אוכלין ,וכן אם היתה חבורה אחת ונעשית
מחיצה ביניהן אינן אוכלין עד שתסתלק ,שאין הפסח נאכל בשתי חבורות ואינן נעקרין
מחבורה לחבורה.
ו בני חבורה שנכנסו שלשה מהן או יתר לאכול פסחיהן ולא באו שאר בני חבורה ,אם
נכנסו בשעה שדרך בני אדם לאכול הפסחים וחזר המעורר לכולן על השאר ולא באו הרי
אלו שנכנסו אוכלין עד שישבעו ואין ממתינים לשאר ,ואפילו באו המתאחרין אחר כך
ומצאו אלו השלשה שאכלו הכל אין משלמים להן כדי חלקם ,אבל אם נכנסו שנים בלבד
הרי אלו ממתינים ,במה דברים אמורים בשעת כניסתן לאכול אבל בעת שנפטרין אין אדם
צריך להמתין לחבירו אפילו גמר אחד בלבד מלאכול יצא ואינו צריך להמתין .השגת
הראב"ד .בני חבורה שנכנסו .א"א סבב פני כל השמועה לענין אחר שאין הדעת מתיישב
עליו ואין השכל מסכים עמו שאין זה הענין מתפרש אלא בחבורה שעושין סבולת ושוכרין
להם שמש להשקותם ולסדר להם שולחנם ומאכלם ובא רב הונא לומר שאם שלשה מהם
רוצים להתחיל יכנס השמש עמהם ויסדר לפניהם וישמש אותם ולא יאמר לא אזקק להכנס
עד שתהיו כלכם אלא כיון שהוא זמן הסעודה והוא הרגיש בהם שאינן ממתינין עד שיהיו
כולם אבל יש שממהר יותר מחבירו הילכך יש לו להכנס עם השלשה הראשונים ולשמשם
אבל פחות משלשה לא שאינם ראויים לזימון ובטלה דעתם אצל כל אדם אבל אחר אכילה
אם ימשך אחד או שנים באכילה ושתייה יותר משאר החבורה יש לו להמתין להם ולשמשם
שהמנהג כן הוא יש מאריך ויש מקצר וזו החבורה בין שהן אוכלין מן האמצע בין שהם
אוכלין בפ"ע אמר רבינא ואלו המתאחרים אם הם פחות משלשה נותנין לו יותר על שכרו
ולית הלכתא כוותיה וזה הענין הפשוט בשמועה זו ולא לענין פסח שיראה כשתי חבורות
שלש וארבע גם כל מ"ש בסוף אין בו טעם.
ז המאכיל כזית מן הפסח בין מפסח שני למומר לע"ז ,או לגר תושב או לשכיר ,הרי זה
עובר בלא תעשה ואינו לוקה אבל מכין אותו מכת מרדות ,ובן נכר האמור בתורה זה
העובד אל נכר ,ואין מאכילין ממנו לנכרי אפילו גר תושב או שכיר שנאמר תושב ושכיר
לא יאכל בו .השגת הראב"ד .המאכיל כזית מן הפסח וגו' עד תושב ושכיר לא יאכל בו .א"א
ואפילו לישראל שאינו ממונה עמו אע"פ שהוא תושבו או שכירו ולכך בא מדרשו ואין צורך
לגר תושב שהוא ערל.

ח

ערל שאכל כזית מבשר הפסח לוקה שנאמר כל ערל לא יאכל בו ,בו הוא שאינו אוכל
אבל אוכל הוא מצה ומרור ,וכן מותר להאכיל מצה ומרור לגר תושב ולשכיר.

ט כשם שמילת בניו ועבדיו מעכבתו מלשחוט הפסח כך מעכבתו מלאכול שנאמר ומלתה
אותו אז יאכל בו ,כיצד קנה עבד אחר שנשחט הפסח ,או שהיה לו בן שלא הגיע זמנו
להמול אלא אחר שחיטת הפסח ,הרי זה אסור לאכול עד שימול אותן ,וכיצד יהיה הבן ראוי
למילה אחר שחיטת הפסח ולא יהיה ראוי קודם שחיטה ,כגון שחלצתו חמה שצריך שבעת
ימים מעת לעת מיום הבראתו ,וכגון שכאבה עינו ונרפאת אחר שחיטה ,או שהיה טומטום
ונקרע אחר שחיטת הפסח ונמצא זכר.

קע
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פרק י
א השובר עצם בפסח טהור הרי זה לוקה שנאמר ועצם לא תשברו בו ,וכן נאמר בפסח שני
ועצם לא תשברו בו ,אבל פסח שבא בטומאה אם שבר בו עצם אינו לוקה ,מפי השמועה
למדו לא תשברו בו בטהור ולא בטמא ,אחד השובר את העצם בלילי חמשה עשר או ששבר
בו עצם מבעוד יום או ששבר אחר כמה ימים הרי זה לוקה.

ב

לפיכך שורפין עצמות הפסח בכלל הנותר מבשרו כדי שלא יבואו בהן לידי תקלה.

ג אין חייבין אלא על שבירת עצם שיש עליו כזית בשר או שיש בו מוח ,אבל עצם שאין
בו מוח ושאין עליו כזית בשר אינו חייב על שבירתו ,היה עליו כזית בשר ושבר העצם
שלא במקום הבשר חייב אע"פ שהמקום ששבר פנוי מבשרו.

ד

השובר אחר השובר בעצם אחד לוקה.

ה

השורף עצמות והמחתך גידים אינו חייב משום שבירת עצם.

ו פסח שהוא נא או מבושל ושבר בו את העצם לוקה ,אפילו נפסל בטומאה ויציאה וכיוצא
בהם יש בו איסור שבירת העצם ,במה דברים אמורים כשהיתה לו שעת הכושר ונפסל אבל
אם לא היתה לו שעת הכושר כגון שנתפגל או נעשה מחשבת זמן או מחשבת שינוי השם,
אין בו משום שבירת העצם .השגת הראב"ד .פסח שהוא נא וכו' עד שבר עצם האליה .א"א
בכלן תפס כרבנן ובאליה תפס כרבי.

ז

שבר עצם האליה אינו לוקה שהרי אינו ראוי לאכילה.

ח הסחוסים שהם כמו עצמים רכים ,הרי אלו מותרין לאכלן .השגת הראב"ד .הסחוסים וכו'
עד שעצמותיו רכין לא יאכל אותן .א"א מה נשתנו סברותיו בכמה מקומות ומעולם לא עלה
על דעת מפרש שבאה זו המשנה על איסור שבירת העצם שאם כן היה לו לומר כל שאינו
נאכל בשור הגדול לא יאכל בגדי הרך אבל באה על חיוב אכילה שהוא בבל תותירו.
ט היה גדי קטן ורך שעצמותיו רכים לא יאכל אותן שזה שובר עצם ואם אכל לוקה,
שאחד השובר עצם קשה או עצם רך ,זה הכלל כל שנאכל בשור הגדול אחר שיתבשל הוא
שמותר לאכול כנגדו מן הגדי הרך אחר צלייתו כגון ראשי כנפיים והסחוסים.
י גידין הרכין שסופן להקשות אע"פ שהן ראויין לאכילה עתה ונאכלין בפסח אין נמנין
עליהן ,ונמנין על מוח שבראש מפני שיכול להוציאו בלא שבירת עצם ,ואין נמנין על מוח
שבקולית והוא העצם הסתום משני ראשיו ,שהרי אינו יכול להוציאו אלא בשבירת עצם.
יא כשאדם אוכל את הפסח חותך הבשר ואוכל וחותך העצמות מן הפרק ומפרקן אם רצה,
וכשיגיע לגיד הנשה מוציאו ומניחו עם שאר הגידים והעצמות והקרומות שיוצאין בשעת
אכילה ,שאין מנקין אותו כשאר הבשר ואין מחתכין אותו אלא צולין אותו שלם ,ואם חתכו
חתיכות חתיכות כשר והוא שלא יחסר אבר ,צריך אדם להשתדל שלא ישאיר מבשר הפסח
עד בקר שנאמר לא תותירו ממנו עד בקר ,וכן בשני שנאמר לא ישאירו ממנו עד בקר,
ואם השאיר ממנו בין בראשון בין בשני עבר בלא תעשה ,ואינו לוקה על לאו זה שהרי
ניתק לעשה שנאמר והנותר ממנו באש תשרופו .השגת הראב"ד .כשאדם אוכל את הפסח וכו'
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עד העצמות והקרומות .א"א בחיי ראשי אין איסור גדול מזה שיצלה הפסח עם גיד הנשה
ועם שמנו ועם תרבא דתותי מתנא ועם קרומות שבראש ואם אזכה ואוכל פסח ויביא לפני
כזה הייתי חובטו בקרקע לפניו.
יב כשמקריבין את הפסח בראשון מקריבין עמו שלמים ביום י"ד מן הבקר או מן הצאן,
גדולים או קטנים ,זכרים או נקבות ככל זבחי השלמים ,וזו היא הנקראת חגיגת ארבעה
עשר ועל זה נאמר בתורה וזבחת פסח לה' אלהיך צאן ובקר ,אימתי מביאין עמו חגיגה זו
בזמן שהוא בא בחול ובטהרה ובמועט ,אבל אם חל יום ארבעה עשר להיות בשבת או שבא
הפסח בטומאה או שהיו הפסחים מרובים אין מביאין עמו חגיגה ,ואין מקריבין אלא הפסחים
בלבד.
יג חגיגת ארבעה עשר רשות ואינה חובה ,ונאכלת לשני ימים ולילה אחד ככל זבחי
שלמים ,ואסור להניח מבשר חגיגת ארבעה עשר ליום השלישי שנאמר ולא ילין מן הבשר
אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר ,מפי השמועה למדו שזה אזהרה למניח בשר חגיגת
ארבעה עשר ליום ששה עשר ,שנאמר לבקר עד בקר של יום השני ,והמותיר אינו לוקה
אלא ישרוף הנותר ממנה כשאר הנותרים.

יד

בשר חגיגה שעלה עם הפסח על השולחן וכל התבשילין העולים עמו על השלחן
מתבערין עמו ,ואינן נאכלים אלא עד חצות כפסח עצמו גזירה מפני התערובת.

טו מה בין פסח ראשון לפסח שני ,הראשון אסור בחמץ בבל יראה ובל ימצא ,ואינו נשחט
על חמץ ,ואין מוציאין ממנו חוץ לחבורה ,וטעון הלל באכילתו ,ומביאין עמו חגיגה,
ואפשר שיבא בטומאה אם נטמא רוב הקהל טומאת מת כמו שביארנו ,אבל פסח שני חמץ
ומצה עמו בבית ,ואינו טעון הלל באכילתו ,ומוציאין אותו חוץ לחבורתו ,ואין מביאין עמו
חגיגה ואינו בא בטומאה ,ושניהם דוחין את השבת ,וטעונין הלל בעשייתן ונאכלין צלי
בבית אחד על מצה ומרור ,ואין מותירין מהן ,ואין שוברין בהן את העצם ,ולמה לא ישוה
השני לראשון לכל הדברים מאחר שנאמר ככל חקת הפסח יעשו ,לפי שפירש בו מקצת חקת
הפסח ,ללמד שאינה שוה לראשון אלא בדברים שנתפרשו בו ,והן המצות שבגופו והם חקת
הפסח ,שכלל זה שנאמר במצרים שילקח הפסח מבעשור ,ושהוא טעון הגעת דם באגודת
אזוב למשקוף ולשתי המזוזות ושיאכל בחפזון אין אותן הדברים נוהגות לדורות ולא נעשו
אלא בפסח מצרים בלבד.
סליקו להו הלכות קרבן פסח בס"ד.
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רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח
א סדור עשיית מצוות אלו בליל חמשה עשר כך הוא :בתחלה מוזגין כוס לכל אחד ואחד
ומברך בורא פרי הגפן ואומר עליו קדוש היום וזמן ושותה ,ואחר כך מברך על נטילת ידים
ונוטל ידיו ,ומביאין שלחן ערוך ועליו מרור וירק אחר ומצה וחרוסת וגופו של כבש הפסח
ובשר חגיגה של יום ארבעה עשר ,ובזמן הזה מביאין על השלחן שני מיני בשר אחד זכר
לפסח ואחד זכר לחגיגה.
ב מתחיל ומברך בורא פרי האדמה ולוקח ירק ומטבל אותו בחרוסת ואוכל כזית הוא וכל
המסובין עמו כל אחד ואחד אין אוכל פחות מכזית ,ואחר כך עוקרין השולחן מלפני קורא
ההגדה לבדו ,ומוזגין הכוס השני וכאן הבן שואל ,ואומר הקורא מה נשתנה הלילה הזה מכל
הלילות שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת והלילה הזה שתי פעמים ,שבכל
הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה והלילה הזה כולו מצה ,שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי
שלוק ומבושל והלילה הזה כולו צלי ,שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות והלילה הזה
מרורים ,שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין בין מסובין והלילה הזה כולנו מסובין.

ג

בזמן הזה אינו אומר והלילה הזה כולו צלי שאין לנו קרבן ,ומתחיל בגנות וקורא עד
שגומר דרש פרשת ארמי אובד אבי כולה.

ד ומחזיר השלחן לפניו ואומר פסח זה שאנו אוכלין על שם שפסח המקום על בתי אבותינו
במצרים שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא לה' ,ומגביה המרור בידו ואומר מרור זה שאנו
אוכלין על שם שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים שנאמר וימררו את חייהם ,ומגביה
המצה בידו ואומר מצה זו שאנו אוכלין על שם שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד
שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם מיד שנאמר ויאפו את הבצק
אשר הוציאו ממצרים וכו' ,ובזמן הזה אומר פסח שהיו אבותינו אוכלין בזמן שבית המקדש
קיים על שם שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו וכו'.
ה ואומר לפיכך אנו חייבין להודות להלל לשבח לפאר להדר לרומם לגדל ולנצח למי
שעשה לנו ולאבותינו את כל הנסים האלו והוציאנו מעבדות לחירות מיגון לשמחה ומאפלה
לאור גדול ונאמר לפניו הללויה ,הללויה הללו עבדי ה' וגו' עד חלמיש למעינו מים ,וחותם
ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו ללילה
הזה לאכול בו מצה ומרורים ,ובזמן הזה מוסיף כן ה' אלהינו ואלהי אבותינו יגיענו
למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך
ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים שיגיע דמם על קיר מזבחך לרצון ונודה לך שיר חדש
על גאולתנו ועל פדות נפשנו ברוך אתה ה' גאל ישראל ,ומברך בורא פרי הגפן ושותה
הכוס השני.
ו ואחר כך מברך על נטילת ידים ונוטל ידיו שניה שהרי הסיח דעתו בשעת קריאת ההגדה,
ולוקח שני רקיקין חולק אחד מהן ומניח פרוס לתוך שלם ומברך המוציא לחם מן הארץ,
ומפני מה אינו מברך על שתי ככרות כשאר ימים טובים משום שנאמר )דברים ט"ז( לחם
עוני מה דרכו של עני בפרוסה אף כאן בפרוסה .ואחר כך כורך מצה ומרור כאחד ומטבל
בחרוסת ומברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת

פרק ח'

קעג

מצות ומרורים ואוכלן ,ואם אכל מצה בפני עצמה ומרור בפני עצמו מברך על זה בפני
עצמו ועל זה בפני עצמו .השגת הראב"ד .ואחר כך לוקח מצה ומרור ומטבל כאחד .א"א זהו
כהלל פסחים )קטו( ,ומ"מ זה הסדר לא דייק.
ז ואחר כך מברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת
הזבח ואוכל מבשר חגיגת ארבעה עשר תחלה ,ומברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם
אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת הפסח ואוכל מגופו של פסח ,ולא ברכת הפסח
פוטרת של זבח ולא של זבח פוטרת של פסח.
ח בזמן הזה שאין שם קרבן אחר שמברך המוציא לחם חוזר ומברך על אכילת מצה ,ומטבל
מצה בחרוסת ואוכל ,וחוזר ומברך על אכילת מרור ומטבל מרור בחרוסת ואוכל ,ולא ישהה
אותו בחרוסת שמא יבטל טעמו ,וזו מצוה מדברי סופרים ,וחוזר וכורך מצה ומרור ומטבל
בחרוסת ואוכלן בלא ברכה זכר למקדש .השגת הראב"ד .חוזר ומברך על אכילת מצה ומטבל
בחרוסת .א"א זה הבל.
ט ואחר כך נמשך בסעודה ואוכל כל מה שהוא רוצה לאכול ושותה כל מה שהוא רוצה
לשתות ,ובאחרונה אוכל מבשר הפסח אפילו כזית ואינו טועם אחריו כלל ,ובזמן הזה אוכל
כזית מצה ואינו טועם אחריה כלום ,כדי שיהיה הפסק סעודתו וטעם בשר הפסח או המצה
בפיו שאכילתן היא המצוה.
י ואחר כך נוטל ידיו ומברך ברכת המזון על כוס שלישי ושותהו ,ואחר כך מוזג כוס
רביעי וגומר עליו את ההלל ,ואומר עליו ברכת השיר והיא יהללוך ה' כל מעשיך וכו',
ומברך בורא פרי הגפן ואינו טועם אחר כך כלום כל הלילה חוץ מן המים ,ויש לו למזוג
כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול והוא מהודו לה' כי טוב עד על נהרות בבל ,וכוס זה
אינו חובה כמו ארבעה כוסות ,ויש לו לגמור את ההלל בכל מקום שירצה אע"פ שאינו
מקום סעודה .השגת הראב"ד .ויש לו לגמור את ההלל בכל מקום שירצה אע"פ שאינו מקום
סעודה .א"א אין הדעת מקבלת כן לפי שאין כאן שם לארבעה כוסות אם אינן במקום אחד.
יא מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים אוכלים ,מקום שנהגו שלא לאכול אין אוכלין
גזירה שמא יאמרו בשר הפסח הוא ,ובכל מקום אסור לאכול שה צלוי כולו כאחד בליל זה
מפני שנראה כאוכל קדשים בחוץ ,ואם היה מחותך או שחסר ממנו אבר או שלק בו אבר
והוא מחובר הרי זה מותר במקום שנהגו.
יב מי שאין לו יין בלילי הפסח מקדש על הפת כדרך שעושה בשבת ועושה כל הדברים
על הסדר הזה ,מי שאין לו ירק אלא מרור בלבד ,בתחלה מברך על המרור שתי ברכות
בורא פרי האדמה ועל אכילת מרור ואוכל ,וכשגומר ההגדה מברך על המצה ואוכלה וחוזר
ואוכל מן המרור בלא ברכה.

יג

מי שאין לו מצה משומרת אלא כזית כשגומר סעודתו ממצה שאינה משומרת מברך על
אכילת מצה ואוכל אותו כזית ואינו טועם אחריו כלום.

יד מי שישן בתוך הסעודה והקיץ אינו חוזר ואוכל ,בני חבורה שישנו מקצתן בתוך
הסעודה חוזרין ואוכלין ,נרדמו כולן ונעורו לא יאכלו ,נתנמנמו כולן יאכלו .השגת הראב"ד.
מי שישן בתוך הסעודה והקיץ אינו חוזר ואוכל .א"א אם פסח היה אוכל והוא יחידי אינו
חוזר ואוכל ממנו משום היסח הדעת נפסל ,אם לא היה שם פסח נוטל ידיו ומברך המוציא
ואוכל שהשינה מפסקת והוא שישנו כלן ואתא ר"י למימר פסחים )ק"כ( דאפילו כלן אם
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נתנמנמו יאכלו דלא הוי היסח הדעת לגבי פסח ולגבי אכילה נמי לא הויא הפסקה ,וקיי"ל
כרבי יוסי דרבה יליף מיניה )שם פסחים ק"כ(.

דיני הכנת הסדר

קעה

]הבאנו את הלכות הכנת הסדר וליל הסדר מהקיצור שולחן ערוך ,אולם יש דברים הנוהגין רק
לפני ביאת המשיח ,ובזמן הגאולה יש שינויים ,ויש לשים לב לכך[.

קיצור שולחן ערוך
סימן קיח – דיני הכנת הסדר
א יהדר אחר יין יפה
הוא כשר כמו הלבן,
שחשיבותו של יין הוא
בני ישראל ,ובמדינות

ב

למצות ארבע כוסות ,ואם יש בנמצא יין אדום יפה כמו הלבן ,וגם
מצוה בו יותר מבלבן ,שנאמר אל תרא יין כי יתאדם ,משמע
כשהוא אדום ,ועוד לפי שיש בו זכר לדם שהיה פרעה שוחט ילדי
שהאומות טפשים וסכלים להעליל עלילות שקרים נמנעו מליקח יין
אדום לפסח.

לצורך טיבול הראשון שהוא כרפס נוהגין הרבה ליקח פטרוזיליה וטוב יותר ליקח סלרי
שיש לו טעם טוב כשהוא חי ,והמובחר הוא לקחת צנון.

ג לצורך מרור נוהגין ליקח תמכא ,וכיון שהוא חריף מאד יכולין לפררו במגרדת רק
שיזהרו שלא יפוג לגמרי ,ויש לפררו כשבאין מבית הכנסת )ועיין לעיל סימן צ"ח סעיף ג'
שצריכין לפררו על ידי שינוי( ובשבת אסורין לפררו ,אלא שצריכין לפררו קודם הלילה
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
אינם שכיחים במדינותינו( ,כל המינים שיוצאין בהן מצטרפין זה עם זה לכזית ,ויוצאין בין
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
טוב יותר ליטול העלים והקלח היוצא חוץ לקרקע ,כי יש אומרים שמה שהוא בקרקע נקרא
שורש ,העלים אין יוצאין בהם אלא אם כן הם לחים ,אבל הקלחים יוצאין בהן בין לחים
בין יבשים ,אך לא במבושלין או כבושין.
ד החרוסת צריך שיהיה עב זכר לטיט ,ובשעה שהוא צריך לטבול את המרור ישפוך לתוכו
יין או חומץ שיהיה רך זכר לדם ,וגם שיהא ראוי לטבול בו ,יש לעשות את החרוסת
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
שם ששקד הקדוש ברוך הוא על הקץ לעשות .וצריך ליתן בתוכו תבלין הדומה לתבן ,כגון
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
ויתן את החרוסת לתוך היין והחומץ ,ואת המי מלח )אפילו כשלא חל יום טוב בשבת( יעשה
מערב יום טוב ,ואם עושהו ביום טוב צריך לעשותו בשינוי שיתן תחלה את המים ואחר כך
המלח.

קעו
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ה משחרב בית המקדש תקנו חכמים שיהיו על השלחן בשעת אמירת ההגדה שני מיני
תבשילין אחד זכר לקרבן פסח ואחד זכר לקרבן חגיגה שהיו מקריבין בזמן שבית המקדש
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
מרממא ועושין הביצה בין צלוי הבין מבושלת ,וצריך לצלותן ולבשלן מערב יום טוב בעוד
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
לחבירו ולא מיום טוב לחול ,ולפי שאין אוכלין בשר צלי בשני לילות אלו ,על כן צריך
לאכול את הזרוע דוקא ביום ,ואף כשצולין בערב יום טוב אין לזרקן אחר כך אלא יתנם
ביום טוב שני תוך המאכל שמבשלין ויאכלם.
ו יכין מושבו מבעוד יום במצעות נאות כפי יכלתו ,ובאופן שיוכל להטות ולהסב בשמאלו
ואפילו הוא אטר יסב בשמאל של כל אדם .גם את הקערה יכין מבעוד יום ,כדי שמיד
בבואו מבית הכנסת יוכל לעשות את הסדר בלי עיכוב.
ז אף על פי שבכל השנה טוב למעט בכלים נאים זכר לחרבן ,מכל מקום בליל פסח טוב
להרבות בכלים נאים כפי כחו ,ואפילו הכלים שאינן צריכין לסעודה יסדרם יפה על השלחן
לנוי זכר לחירות.
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:
ביצה

זרוע
מרור

כרפס

חרוסת
מרור

ט

הכוסות יהיו שלימות בלי שום פגימה ,ומודחות יפה ,ויחזיק לכל הפחות רביעית.

י מנהגנו להלביש את הקיטל ויכינו גם כן מבעוד יום .ומי שהוא אבל רחמנא ליצלן אינו
לובשו ,אבל בהסיבה חייב .רק אם לא נהג אבילות כלל קודם יום טוב כגון שקבר מתו
ביום טוב נוהגין שאינו מיסב .והלל אומר כי ההלל הוא חיוב.

יא

בן אצל אביו חייב בהסיבה ,אבל תלמיד אצל רבו אינו צריך.

סדר ליל פסח

קעז

סימן קיט – סדר ליל פסח
א אף על פי שבכל שבת ויום טוב יכולין לקדש ולאכול מבעוד יום להוסיף מחול אל
הקודש ,בפסח אינו כן ,לפי שמצות אכילת מצה הוא דוקא בלילה ,כמו קרבן פסח דכתיב
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
את הקיטל וישב את עצמו על מושבו לעשות את הסדר .ומצוה לחלק לתינוקות שקדים
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
יותר מן המסובין ,וקורין אותה כוס של אליהו הנביא.
ב משרת או אחד מבני ביתו ימזגו את הכוסות ,וכן בכל פעם שמוזגין ימזגו הם ולא הוא
בעצמו כדי להראות דרך חירות .ויזהיר לבני ביתו שישתו מכל כוס לכל הפחות את הרוב
בפעם אחת ומכוס רביעי ישתו רביעית בפעם אחת ,ויכוונו כולם למצות ארבע כוסות
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.
ג אחר כך ירחוץ ידיו ולא יברך עליהן ומנגבן .וחותך מן הכרפס לעצמו ולכל בני ביתו
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
וחולקה לשני חלקים ומניח את החלק הגדול אצל מושבו לאפיקומן .ונוהגין לכרכו במפה
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
הא לחמא עניא די אכלו וכו' עד לשנה הבאה בני חורין .והאומרים כהא לחמא עניא לא
יאמרו תיבת די.
ד אחר כך מוזגין כוס שניה והתינוק שואל מה נשתנה .ואם אין תינוק ישאל בן אחר או
בתו או חברו או אשתו .ואחר כך אומרים עבדים היינו וכו' והנכון לפרש לבני ביתו דברי
ההגדה בלשון שמבינים ,ואם גם בעצמו אינו מבין לשון הקודש ,יאמר מתוך ההגדה שהוא
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
המצות )שלא יראה פת בושתו ,שמניחין אותו( ונוטלין את הכוסות בידיהם ,ואומרים והיא
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
נראה כאילו הקדישו לכך ,וכשמגיע ללפיכך מכסה את המצות ונוטל כל אחד את הכוס
בידו ומגביה עד שחותם גאל ישראל ,ומברכין על הכוס בורא פרי הגפן ושותין בהסבת
שמאל.

קעח
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ה אחר כך רוחצין ידיהם ומברכין על נטילת ידים ומברך המוציא על המצות .ולפי שביום
טוב צריך לבצוע על שתי ככרות שלימות .ומצות אכילת מצה היא מן הפרוסה ,לפי שהמצה
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
ואוחז רק בעליונה וגם בפרוסה ,ומברך על אכילת מצה .ובוצע מן העליונה וגם מן הפרוסה
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.
ו מי שאינו יכול ללעוס מצה ,מותר לשרותה במים לרככה .ובלבד שלא תהא נמחה לגמרי.
ומי שהוא זקן או חולה ואינו יכולה לאכלה שרויה במים ,יוכל לשרותה ביין או בשאר
משקים .כששורין את המצה לצאת בה ,צריכין ליזהר שלא לשרותה מעת לעת כי אז
נחשבה כמבושל ואין יוצאין בה .וגם צריכין ליזהר בשאר דברים שלא יפסיד דין לחם עיין
לעיל סימן מ"ח סעיף ה'.
ז אחר כך נוטל כזית מרור וכן הוא נותן לכל אחד מבני ביתו ,וטובלו בחרוסת ומנער את
החרוסת מעליו ,שלא יתבטל טעם המרור ,ומברך על אכילת מרור ואוכלו בלא הסבה .אחר
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
ביצה ,וכיון דמרור בזמן הזה מדרבנן ,לכן מי שקשה עליו לאכול מרור יכול לסמוך על
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
שירגיש טעם מרירות בפיו לזכר בעלמא בלא ברכה.
ח אחר כך אוכלין הסעודה .ויש לאכול כל הסעודה בהסבה .נוהגין לאכול ביצים ,והחכם
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
בקדירה אין אוכלין .יש נוהגין שלא לאכול בלילות אלו שום טיבול ,חוץ משתי טיבולים
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
זכר לפסח ואחד זכר למצה שהיה נאכל עם הפסח ,ועל כל פנים לא יפחות מכזית .ואוכלו
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
בשעת הסעודה כי אם אינו נקי צריך שטיפה והדחה ומצוה להדר שיהיה לו מזומן ,אבל לא
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.
ט אחר ברכת המזון מוזגין כוס רביעית ,ונוהגין לפתוח את הדלת לזכר שהוא ליל שמורים,
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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כסדר ,וכשמגיע להודו אם הם שלשה אפילו עם אשתו ובניו שהגיעו לחינוך ,יאמר הודו
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
משקה רק מים .אם אין שינה חוטפתו יאמר אחר ההגדה שיר השירים ,ונוהגין שאין קורין
קריאת שמע שעל המטה רק פרשת שמע וברכת המפיל ,להורות שהוא ליל שמורים מן
המזיקין ואין צריך שמירה.
י מי שאינו שותה יין כל השנה מפני שמזיק לו ,אף על פי כן צריך לדחוק את עצמו
לשתות ארבע כוסות כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על רבי יהודה בן רבי אילעי
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.

יא

אם נאבד האפיקומן ,אם יש לו עוד מצה מאלו שנעשו לשם מצת מצוה ,יאכל ממנו
כזית ואם לאו יאכל ממצה אחרת כזית.

יב מי ששכח לאכול את האפיקומן ,אם נזכר קודם ברכת המזון אף על פי שכבר נטל מים
אחרונים ,או שאמר הב לן ונברך ,אוכלו ואינו צריך לברך המוציא ,ואף על גב דאסח
דעתיה מלאכול לא חשיב היסח הדעת ,כיון שמחוייב לאכול ואתכא דרחמנא קסמכינן ,ומכל
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
וישתה ,אבל אם לא נזכר עד לאחר שבירך בורא פרי הגפן על כוס שלישית ישתה את
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
יוכל לברך על הכוס ,משום דהוי מוסף על הכוסות ,ולכן לא יאכל אפיקומן ,ויסמוך על
המצה שאכל תחלה.

קפ
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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,
וזה נקרא קרבן הפסח ,שנאמר )שמות יב ו( ושחטו אתו כל קהל עדת ישראל בין הערבים.
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
הערבים ,ואחר כך לערב אוכלין אותו בין כלם אחר מאכלם ,שמצותו לאכלו על השבע
)פסחים ע.(.
משרשי מצוה זו ,כדי שיזכרו היהודים לעולם הנסים הגדולים שעשה להם השם יתברך
ביציאת מצרים.
דיני המצוה ,כגון זמן שחיטתו ביום אימת) ,שם נח (.ושהוא נשחט בשלש כתות בעזרה,
)שם סד (.וכי דוחין שבת עליו) ,שם סה (.ודיני מנוייו ,וקריאת ההלל עליו ,ותקיעת
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.

ו .מצות אכילת בשר הפסח
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.
דיני המצוה ,כמה חיב כל אחד לאכל ממנו לכל הפחות) ,פסחים סט (.והנמנין עליו איך
יתנהגו עד שיאכלוהו ,שלא לצאת מן החבורה )שם סו (.ושלא ישנו )שם קכ(.
ויתר פרטיה ,מבוארים בפסחים.
ונוהגת בזכרים ובנקבות ,והעובר עליה בטל עשה .וכלל גדול בכל התורה לכל שאומר
שיבטל מצות עשה שכופין אותו בית דין ,אם יש כח בידם ,עד שיקימנה )כתובות פו.
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
נא ובשל מבשל במים כי אם צלי אש .הענין הזה ,שלא יאכל אותו קדם גמר בשולו אפילו
בצלי ,וזהו פרוש נא) ,פסחים מא (.שהבשר שהתחיל בו מעשה האור ונצלה מעט ואינו ראוי
לאכילת אדם ,עדין נקרא נא .אבל כשהוא חי לגמרי שלא התחיל בו האור כלל ,אין בכלל
לאו דנא ללקות עליו משום אל תאכלו ממנו נא .אבל אסור מדאוריתא ,שכל שאינו צלי
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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
דוקא ,לפי שכך דרך בני מלכים ושרים לאכל בשר צלי ,שהוא מאכל טוב ומטעם ,אבל
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
ולא יכלו לשהות עד שיתבשל בקדירה.
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
שניהם כאחד לוקה מלקות אחת ,ששניהם לאו אחד לדעת הרמב"ם ז"ל .והרמב"ן ז"ל מנה
אותן שני לאוין וכתב ,שלוקין עליהן על כל אחד ואחד .דכיון דכתיב לא תאכלו כי אם
צלי אש "נא ומבשל" למה לי ,שמע מנה ,ללקות על כל אחד ואחד מן הפרטים .ואמרו ז"ל
כי בכל המצות יהיה המנין כן ,שכל הנפרטים בתורה אחד אחד והם דברים חלוקים ,נמנה
כל אחד למצוה אחת בחשבון המצות ,כגון זה דנא ומבשל ,וכן אתנן ומחיר ושאור ודבש
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
כל אחד ואחד ,כי רבוי הפרט שלא היה צריך ,יורה על המלקות על כל אחד ואחד כמו
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
עצמה דוקא כשהם חלוקים בענין כמו שכתבנו ,כגון שאור ודבש ,אתנן ומחיר .אבל במקום
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
הבכור ,והפרט אינו אלא צואה אחת .וכן )ויקרא כז לב( כל מעשר בקר וצאן שאין זה אלא
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,
הענין הוא כדרך מלכים ושרים ,שאינם צריכין להותיר מתבשילין מיום אל יום ,ועל כן
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.

קפב
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ונוהגת בזכרים ובנקבות בזמן הבית .והעובר עליה והותיר ,עבר על לאו .ואין לוקין על
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
להסיר כל לחם חמץ ממשכנותינו ביום ארבעה עשר בניסן ,שנאמר )שמות יב לו( אך ביום
הראשון תשביתו שאור מבתכם .ופרושו "הראשון" ,קדם לפסח.
משרשי מצוה זו ,כדי שנזכר הנסים במצרים ,כמו שכתוב בקרבן פסח.
דיני המצוה ,כגון שעת ביעורו מן היום מתי ,ומה היא השבתתו) ,פסחים כא (.ובאי זה
מקום צריך לחפשו) ,שם ה (.ובאי זה מקום אינו צריך ,ומאימתי מוטלת המצוה עליו אם
יוצא לדרך) ,שם ו (.ואם חל ארבעה עשר בניסן בשבת איך יהיה דינו) ,שם מט (.והבטול
בפה )שם ו (:שצריך לעשות נוסף על הבעור ,ויתר פרטיה ,מבוארים בפסח ראשון.
ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות .ועובר עליה ולא השביתו ,בטל עשה
דתשביתו .ואם יש חמץ במשכנותיו עובר גם כן על לא תעשה ,שנאמר :שאור לא ימצא
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
לאכל לחם מצה בליל חמשה עשר בניסן העשוי ממין דגן) ,פסחים לה (.שנאמר )שמות יב
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.
דיני המצוה ,כגון שמור הצריך למצות) ,שם מ (.וענין לישתן) ,שם מב (.ובאיזה מים
נלושות ,ושעור אכילתן לכל הפחות ,ויתר פרטיה ,מבוארים בפסח ראשון.
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
שלא ימצא חמץ ברשותנו כל ימי הפסח ,שנאמר )שמות יב יט( שבעת ימים שאור לא ימצא
בבתיכם .ובארו חכמינו זכרונם לברכה )פסחים ה (:לאו דוקא ביתו ,אלא כל שברשותו.
ולאו דוקא שאור שהוא מחמץ ,דהוא הדין לחמץ .דשאור וחמץ חד הוא לענין אסורו )ביצה
ז.(:
משרשי המצוה ,כדי שנזכר לעולם הנסים שנעשו לנו ביציאת מצרים ,כמו שכתוב בשה
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'.
דיני המצוה ,כגון אם הפקיד חמצו ביד אחרים מה דינו או אחרים בידו ,וכן חמץ הקדש
בידו ,או של גוי באחריות ושלא באחריות ,ודין עכו"ם אלם שהפקיד לו חמץ ,ודין תערבת
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חמץ אם עוברים עליו .והפת שעפשה מה דינה) ,שם מה (:ויתר פרטיה ,מבוארים בפסח
ראשון.
ונוהגת בזכרים ונקבות בכל מקום ובכל זמן .והעובר עליה ונמצא חמץ ברשותו במזיד,
על שני לאוין משום בל יראה ובל ימצא ,ולוקה כל זמן שעשה בו מעשה ,כגון שחמץ
והניחה בביתו ,או שלקח חמץ והצניעו בביתו .אבל אם לא עשה בו שום מעשה,
שנשאר בבית מקודם הפסח ,אין לוקה עליו ,שהלכה היא ,לאו שאין בו מעשה
לוקין עליו ,כמו שאמרנו.

עבר
עסה
אלא
אין

יב .שלא לאכל מכל דבר שיש בו חמץ
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
מג (.שענין הכתוב הזה יורה בזה ,שכך קבלו הפרוש בו .ודעת הרמב"ם ז"ל ,שאם יש
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
מלקות ,אלא מכת מרדות ,לפי שאינו אסור מן התורה אלא מדרבנן ,וכן כתוב בחבודו
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
בא להורות על מה שאמרו חכמינו ז"ל בגמרא )פסחים כח (:אין לי אלא שנתחמץ מאליו,
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
ויש בו כרת .כמו בכל חמץ שהוא בעין .ואם לא יהיה בתערבת כזית בכדי אכילת פרס,
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.(.
ונוהגת בזכרים ונקבות ,בכל מקום ובכל זמן .והעובר עליה לוקה ,ובתנאי שיהיה בהם כזית
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.

יג .שלא נאכיל מן הפסח לישראל משומד
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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משרשי מצוה זו ,כמו שכתוב בשחטתו ,לזכר נסי מצרים ,ועל כן ראוי שלא יאכל בו מומר
]משמד[ ,מאחר שאנו עושין אותו לאות ולזכרון שבאנו באותו הזמן לחסות תחת כנפי
השכינה ונכנסנו בברית התורה והאמונה ,אין ראוי שנאכיל ממנו למי שהוא הפך מזה שיצא
מן הכלל וכפר באמונה .ועל כיוצא בזה נאמר בגמרא לפעמים :סברא הוא ,כלומר ואין
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
שלא להאכיל מבשר הפסח לגר ולתושב ,שנאמר) :שמות יב מה( תושב ושכיר לא יאכל בו.
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.(.
משרשי מצוה זו .מה שכתבנו באחרות לזכר יציאת מצרים .ובעבור שקרבן זה לזכר חרותנו
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(.
ונוהגת בזמן הבית בזכרים ונקבות .ועובר עליה והאכיל לאלו עובר על לאו ,ואין לוקין
עליו ,שאין בו מעשה.

טו .שלא להוציא מבשר הפסח חוצה
שלא להוציא מבשר הפסח ממקום החבורה) ,פסחים פה (:שנאמר )שמות יב מו( לא תוציא
מן הבית מן הבשר חוצה.
משרשי מצוה זו .מה שכתבנו לזכר נסי מצרים .ומפני שנעשנו בני חורין ואדונים באה
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.
דיני המצוה ,כגון זה ,מה דינו של בשר כשיוצא חוץ) ,פסחים שם( וההקף שצריכה החבורה
לעשות ,ודין מחיצה שנפרצה בין החבורות) ,פסחים ס (:ויתר פרטיה מבוארים בפסחים )שם(.
ונוהגת בזמן הבית בזכרים ונקבות .ועובר עליה והוציא מן הבשר לחוץ ,עבר על לאו
ולוקין עליו ,והוא שיעשה בה עקירה מן הבית והנחה לחוץ ,כדין הידוע בהוצאה של שבת
)פסחים שם(.

טז .שלא לשבר עצם מן הפסח
שלא לשבר עצם מכל עצמות הפסח ,שנאמר )שמות יב מו( ועצם לא תשברו בו.
משרשי המצוה .לזכר נסי מצרים כמו שכתבנו באחרות .וגם זה גזע מן השרש הנזכר ,שאין
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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המעלה הגדולה שעלינו בה באותה שעה .ומתוך המעשה והדמיון שאנחנו עושין ,נקבע
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
ישכח מפי זרענו? דע ,כי לא מחכמה תתפשני על זה ,ומחשבת הנער ישיאך לדבר כן.
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
היום ,אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצות ,ואפילו שלא לשם
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
בתורה ובמצות ,אם יעסק תמיד בדברים של דפי ,כאלו תאמר דרך משל שהכריחו המלך
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,
כמו שאמרנו .ועל כן אמרו חכמים ז"ל )מכות כג (:רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך
הרבה להם תורה ומצות ,כדי להתפיס בהן כל מחשבותינו ולהיות בהן כל עסקינו להטיב
לנו באחריתנו .כי מתוך הפעלות הטובות אנחנו נפעלים להיות טובים וזוכים לחיי עד.
ורמזו ז"ל על זה )מנחות מג ,(:באמרם כל מי שיש לו מזוזה בפתחו וציצית בבגדו
ותפלין בראשו ,מבטח לו שלא יחטא ,לפי שאלו מצות תמידיות ,ונפעל בהן תמיד.
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
לפעמים בתענוגי אנשים ,בשוקים וברחובות ,להתלוצץ עם הלצים ,ולדבר צחות ,וכיוצא
באלו הדברים שאין מביאין עליהן אשמות וחטאות ,הלא גם לי לבב כמו הם ,קטני עבה
ממתניהם ,ומדוע ימשכוני הם אחריהם ,אל בני ,השמר מפניהם ,פן תלכד ברשתם .רבים
שתו מתוך כך כוס תרעלתם ,ואתה את נפשך תציל .ואחר דעתך זה ,אל יקשה עליך מעתה
רבוי המצות בענין זכירת נסי מצרים ,שהם עמוד גדול בתורתנו ,כי ברבות עסקינו בהם,
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.(.
ונוהגת בזכרים ובנקבות בזמן הבית .והעובר עליה ושובר עצם בפסח טהור ,לוקה.

יז .שלא יאכל ערל מן הפסח
שלא יאכל הערל מן הפסח ,שנאמר )שמות יב מח( וכל ערל לא יאכל בו .והוא הערל
שמתו אחיו מחמת מילה ,ואין צריך לומר עברין ]משמד[ לערלות ,ובו הוא דאינו אוכל אבל
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(.
ונוהגת בזמן הבית .והעובר עליה ,כגון ערל שאכל כזית ממנו ,לוקה.
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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.
דיני המצוה .כגון מה הן הדברים שנאסר בהן משום חמץ ,והן חמשה מיני דגן ,ודין הלש
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
הם בענין אחד ,כמו שאמרו ז"ל )ביצה ז (:פתח הכתוב בחמץ וסים בשאור ,לומר לך הוא
חמץ הוא שאור ,כלומר ,אין הפרש בין החמץ עצמו ובין דבר המחמץ.
משרשי המצוה .מה שכתבנו בשאר מצות הפסח .דיניה מבוארים בפסחים.
ונוהגת בכל מקום ובכל זמן ,בזכרים ונקבות .והעובר עליה ולקח חמץ בפסח והניחו
ברשותו ,לוקה .אבל אם לא הוציאו מקדם הפסח מביתו אינו לוקה עליו לפי שאין בו
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
יתברך על כל הנסים שעשה לנו שם .שנאמר )שמות יג ח( והגדת לבנך .וכבר פרשו
חכמים) ,מכילתא בא שם( דמצות הגדה זו הוא בליל ט"ו בניסן בשעת אכילת מצה .ומה
שאמר הכתוב לבנך ,לאו דוקא בנו) ,פסחים קטז (.אלא אפילו עם כל בריה.
וענין המצוה ,שיזכר הנסים והענינים שארעו לאבותינו ביציאת מצרים ,ואיך לקח האל
יתברך נקמתנו מהם ,ואפילו בינו ,לבין עצמו ,אם אין שם אחרים ,חיב להוציא הדברים
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,
מצות עשה ומצות לא תעשה ,כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו .ועל כן
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
לנו אותות מחדשים גדולים ועצומים ,הלא זה משתק כל כפר בחדוש העולם ומקים האמונה
בידיעת השם יתברך ,וכי השגחתו ויכלתו בכללים ובפרטים כלם.
דיני המצוה .כגון הסדר שחיבין ישראל לעשות בלילה הזה בענין סעדתן ,והכוסות של יין
שחיבין לשתות ,ושעורן ,ומזיגתן ,וסדורן .והנני כותב לך בני הסדר בקצרה ,כאשר שמעתיו
מפי חכמי הדור בדיוק .בתחלה מביאין מים ונוטלין יד אחת בשביל כוס של קדוש שצריכין
לטל .והכי איתא בברכות בפרק כיצד מברכין) ,מג (.שבכוס מספיק נטילת יד אחת ,ואין
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מברכין על נטילה זו .ואם רצה לטל שתי ידיו לכוס נוטל בלא ברכה .ואחר כך מברך על
היין ומקדש ואינו מברך על היין לאחריו .ואחר כך נוטל שתי ידיו ומברך על נטילת ידים,
ומטבל הירק ומברך עליו בורא פרי האדמה לפניו ,ולאחריו אינו מברך בורא נפשות וכו',
לפי שימתין עד שיאכל המרור ואז יברך בורא נפשות על המרור ועל הירק .ואין כל מה
שעשה בנתים הפסקה ,כמו שנפרש .ואחר שאכלו מן הירק בחרסת ,מוזגין כוס שני ,וקוראין
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,
נוטלין לידים ומברכין על נטילת ידים ,ונוטלין חצי מצה ומניחין אותה על השלמה ומברכין
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
מכח בגמרא) ,פסחים קג (:דלא הוי הפסקה לעולם ,שנצטרך לחזר ולברך ,אלא אם כן יש
בדבר שני ענינים ,שיעקר האדם דעתו מן הענין ,כגון דאמרי הב לן ונברך ,וכיוצא בזה.
וכן שלא יהא באפשר לעשות שני הדברים ביחד ,כגון מה שאמרו ז"ל )חולין פז .ורש"י
שם( משתי וברוכי בהדי הדדי לא אפשר .ואחר שאוכלין מן המרור בטבול ,כורכין ממנו על
גבי מצה ואוכלין .ואחר כך אוכלין סעדתן .ואחר כך אוכל כל אחד ואחד מעט מצה ,זכר
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
שותין גם כן תרי כסי דמצוה ,כי לא נדחה מצוה מטעם זה .ואחר כך נוטלין לידים ואין
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
עליו בורא פרי הגפן ,אבל אחריו מברכין על הגפן ,והוא שלא יהא דעתו לשתות עוד כוס
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.
ונוהגת בזכרים ונקבות )פסחים לו .קטו (:בכל מקום ובכל זמן .והעובר עליה ,בטל עשה.
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קפט

ה'הלל' ב'הקרבת קרבן פסח'
תיאור הקרבת קרבן פסח המורה על
הנסים הגדולים שנעשו לעם ישראל

מאת הרה"ג רבי הלל בריסק שליט"א
ִּבזְמַ ן ּ ֵבית הַ ִּמ ְק ָד ׁש שֶ יִ ּ ָבנֶה ִּב ְמהֵ ָרה ְּביָמֵ ינ ּו ִּת ְהיֶה הַ ְק ָרבַ ת ָק ְר ּ ַבן ּ ֶפסַ ח,
ּשה.
וִ יתוֹ ַאר הַ דָּ בָ ר ִּב ְקצָ ָרה לְ ִפי הֲבָ נ ֵָתנ ּו הַ ְ ּקלו ׁ ָ
יפס הַ ּ ֶמלֶ ְך
הַ ְּגמָ ָרא ) ּ ְפסָ ִחים סדְ (:מסַ ּ ֶפ ֶרת " ּ ָתנ ּו ַר ּ ָבנָןַ ּ ,פעַ ם ַאחַ ת ִּב ֵּק ׁש ַאגְ ִר ּ ָ
יה לְ כֹהֵ ן גָדוֹ לֵ ּ ,תן עֵ ינ ָ
ֶיך ּ ַב ּ ְפסָ ִחים,
לִ ּ ֵתן עֵ ינָיו ְּבאו ְּכלוּסֵ י יִ ְש ָר ֵאלָ ,אמַ ר לֵ ּ
יבוֹ א ז ּוגֵי ְּכלָ יוֹ ת ִּכ ְפלַ יִ ם
שם ִׁש ִׁשים ִר ּ
נָטַ ל ּכוּלְ יָא ִמ ּ ָכל ֶאחָ ד וְ נִ ְמ ְצא ּו ׁ ָ
ָ
ְ
שהָ יָה ְּב ֶד ֶרך ְרחוֹ ָקה .וְ אֵ ין לְ ך ּ ָכל ּ ֶפסַ ח
ְּכיוֹ ְצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ ם חוּץ ִמ ּ ָטמֵ א וְ ׁ ֶ
ש ָרה ְּבנֵי ָא ָדם ,וְ הָ י ּו קוֹ ְר ִאין אוֹ תוֹ ּ ֶפסַ ח
שלֹא נִ ְמנ ּו עָ לָ יו יוֹ ֵתר מֵ ֲע ָֹ
וּפֶ סַ ח ׁ ֶ
ְ
ְמעו ִּּבין" וְ כ ּו' .וּבַ ִּמ ְד ָר ׁש )איכ"ר א' ב'( מוֹ ִסיף עַ ל ּ ַכךָ ּ " :תנֵי ַר ִּבי ִח ּיָיא
אֲ ִפיל ּו ַא ְר ּ ָבעִ ים וַאֲ ִפלּ ּו חֲ ִמ ּ ִׁשיםַ ּ .בר ַק ּ ָפ ָרא ָאמַ ר אֲ ִפיל ּו מֵ ָאה" .וּמַ ְׁשמַ ע
שלֹא הָ ָיה ִמ ְס ּ ַפר ָקבוּעַ  ,וּלְ פָ חוֹ ת הָ י ּו ְּ 11בכָ ל
מֵ הַ ְּגמָ ָרא וּמֵ הַ ִּמ ְד ָר ׁש ׁ ֶ
שהָ י ּו ּ ָבהֶ ם  ,100וְ לָ כֵ ן
שהָ י ּו חֲ בוּרוֹ ת ׁ ֶ
חֲ בו ָּרה ,וְ הַ ִּמ ְד ָר ׁש ַרק מוֹ ִסיף ׁ ֶ
ש ְּבו ַַדאי הָ י ּו הַ ְר ּ ֵבה יוֹ ֵתר.
נְ חַ שֵ ב לְ ִפי הַ ִּמ ְס ּ ָפר הַ ָּקטָ ן ְּביוֹ ֵתר לַ ְמרוֹ ת ׁ ֶ
אתיִ ם ֶאלֶ ף[ ּ ְפסָ ִחים וְ נ ְַכ ּ ִפיל זֹאת לְ ִפי 10
וְ ִהנֵה הָ י ּו ִ ] 1,200,000מלְ יוֹ ן ּומָ ַ
ּשלַ יִ ם ִּבימוֹ ת הַ ּ ֶפסַ ח 12,000,000
שהָ י ּו ִּבירו ׁ ָ
יש לְ ָק ְר ּ ָבן ּ ֶפסַ ח ,עוֹ לֶ ה ׁ ֶ
ִא ׁ
] ְׁשנֵים עָ ָ ׂשר ִמלְ יוֹ ן[ נְ פָ ׁשוֹ ת.
וּנְ ָת ֵאר ֵא ְ
ש ָר ֵאל עוֹ לִ ים לְ ֶרגֶל
יך הַ ָדבָ ר נִ ְר ֶאה .לִ ְפנֵי יְ מֵ י הַ ּ ֶפסַ ח עַ ם יִ ְ ֹ
שהוּא מֵ עוֹ לֵ י הָ ְרגָלִ ים חַ ּיָיב לְ הַ ְק ִריב ָק ְר ְּבנוֹ ָתיו ּ ָב ֶרגֶל
ּ ַבהֲמוֹ נֵיהֶ םָ ּ " .כל ׁ ֶ
ש ָראֵ ל
שהוּא עוֹ לֶ ה" ) ַר ְמ ּ ַב"ם פי"ד ִמ ּ ַמ ֲע ֶֹשה הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת הי"ג(ָ ּ .כל עַ ם יִ ְ ֹ
אשוֹ ן ׁ ֶ
הָ ִר ׁ
ְ
שנָה  -אוֹ ְּבכֶ סֶ ף
שך הַ ּ ׁ ָ
שהֵ ם ִה ְתחַ ְ ּייב ּו ְּבמֶ ׁ ֶ
ּ ָב ִאים עִ ם ּ ָב ָקר ָוצֹאן ׁ ֶ
ּשלַ יִ ם ִּב ְתקוּפָ ה ז ּו?
שחַ ּיָיב לִ ְהיוֹ ת ִּבירו ׁ ָ
לִ ְקנוֹ ָתם - .מַ ה ִמ ְס ּ ַפר הַ ְּבהֵ מוֹ ת ׁ ֶ
ְ
יאים חֲגִ יגַת
ּבֹא ּו חֶ ְׁש ּבוֹ ן 1,200,000 :לְ ָק ְר ּ ָבן ּ ֶפסַ חְּ .בנוֹ סַ ף לְ כַ ך הָ י ּו ְמ ִב ִ
ש ְמחָ הַ ּ .כמָ ה צָ ִריךְ
שלְ מֵ י ִ ֹ
שלְ מֵ י חֲגִ יגָה וְ ׁ ַ
שר ,עוֹ לַ ת ְר ִא ּיָהַ ׁ ,
ַא ְר ּ ָבעָ ה עָ ָׂ

קצ
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שר ְר ׁשוּת וְ ֵאינ ָּה חוֹ בָ ה
ִמ ּ ָכל ֵאל ּו? חֲגִ יגַת ַא ְר ּ ָבעָ ה עָ ָׂ
שה ֲֵרי צָ ִריךְ
הי"ג( וְ הַ ִּמ ְס ּ ָפר הַ ְּמ ׁשוֹ עָ ר הוּא ּ ִפי ַא ְר ּ ַבע יוֹ ֵתר ִמ ָק ְר ּ ַבן ּ ֶפסַ חֶ ׁ ,
ש ּבוֹ עַ קוֹ ֶדם מֵ הַ חֲגִ יגָה ) ַר ְמ ּ ַב"ם פ"ח ִמ ָק ְר ּ ַבן ּ ֶפסַ ח ה"ג( ,זֶה ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכם ִּב ְּכ-
לִ ְ ׂ
שלְ מֵ י חֲגִ יגָה ִה ּנָם
ַ ] 4,800,000א ְר ּ ַבע ִמלְ יוֹ ן ו ְּׁשמוֹ נָה מֵ אוֹ ת ֶאלֶ ף[ .עוֹ לַ ת ְר ִא ּיָה וְ ׁ ַ
שלוֹ ִמ ְׁש ּ ַת ּ ֵתף עִ ם
חוֹ בָ ה לִ גְ בָ ִרים ) ַר ְמ ּ ַב"ם פ"א מֵ חֲגִ יגָה ה"א( ,וְ ִאם אֵ ין לוֹ ִמ ׁ ֶ
אֲ חֵ ִרים ) ּתוֹ סֶ ְפ ּ ָתא חֲגִ יגָה פ"א ו' וְ עַ יֵין ָׁשם ְּבסֵ פֶ ר ֲחזוֹ ן יְ חֶ ז ְֵקאל .טו ֵּרי ֶאבֶ ן חֲגִ יגָה ו'(.
שר לָ צֵ את
ש ְמחָ ה חוֹ בָ ה לַ ּכֹל ) ַר ְמ ּ ַב"ם פ"א מֵ חֲגִ יגָה ה"א(ָ .א ְמנָם ֶא ְפ ָ
שלְ מֵ י ִ ֹ
ַׁ
שיעוּר ) ַר ְמ ּ ַב"ם פ"א
של חֲ בֵ ירוֹ ) ּתוֹ ְס' ּ ְפסָ ִחים צה :ד"ה טָ עוּן(ּ .ולְ כוּלָ ם אֵ ין לָ הֶ ם ִׁ
ְּב ׁ ֶ
יאים יוֹ ֵתר מֵ אֶ חָ ד
שהָ י ּו ְמ ִב ִ
ֵש ׁ ֶ
יאים וְ י ׁ
שלֹא הָ י ּו ְמ ִב ִ
ֵש ׁ ֶ
מֵ חֲגִ יגָה ה"ב וה"ג( ,י ׁ
של ֶאחָ ד לְ כָ ל נֶפֶ ׁש
ּ ַכ ְמב ָֹאר ִּבגְ מָ ָרא וּבָ ַר ְמ ּ ַב"ם ,נִ ּ ָתן לְ הַ ע ֲִריכָ ם ְּבכַ ּמוּת ׁ ֶ
שהֵ ם  .6,000,000וְ הַ ּכֹל ַיחַ ד ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכם ְּב ְּכ ָ 12,000,000 -ק ְר ּ ָבנוֹ ת .וְ כָ ל
ֶׁ
שם ּ ָתלוּי
שמוֹ תָ ,א ׁ ָ
ש ָר ֵאל ,חֲטָ אוֹ ת וְ אֲ ׁ ָ
של עַ ם יִ ְ ֹ
זֶה ִמ ְּלבַ ד הַ ִה ְתחַ יְ יבוּיוֹ ת ׁ ֶ
] ֶשצַ ִד ִיקים הָ י ּו ִמ ְתנ ְַד ִבים ּ ָכל יוֹ ם לְ חַ ד מַ אן ְד ָאמַ ר[ ,יוֹ לֶ ֶדת וְ כ ּו' ו ְּס ָתם ְּנ ָד ִרים
שאֲ ִפלּ ּו יוֹ ֵתר.
ו ְּּנ ָדבוֹ ת .יַחַ ד הָ י ּו ְּבוַדַּ אי ָ 24,000,000ק ְר ּ ָבנוֹ ת ,וְ יִ ּ ָתכֵ ן ׁ ֶ
) ַר ְמ ּ ַב"ם פ"י ִמ ָק ְר ּ ַבן ּ ֶפסַ ח

אשי הַ ּ ַסנְ הֶ ְד ִרין ְמחַ לְ ִקים ֶאת הַ ּ ַת ְפ ִק ִידיםְ .מצַ ִּוים לְ סוֹ חֲ ֵרי הַ ְּבהֵ מוֹ ת
ָר ׁ ֵ
ּשלַ יִ ם ֶאת ּ ָכל הַ צֹאן וְ הַ ּ ָב ָקר הַ ַּקי ִָמים ְּכ ֵדי
לְ הָ ִביא ִמ ְס ִביבוֹ ת יְ רו ׁ ָ
ּשלַ יִ ם,
שר ְס ִביבוֹ ת יְ רו ׁ ָ
שי ְַס ּ ִפיק ּו לְ כָ ל הַ ָק ְר ּ ָבנוֹ ת ,ו ְּבהַ ִּגיעָ ם לֶ הָ ִרים אֲ ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ְ
שאִּ ,כי ּ ֻכלּ וֹ הָ פַ ך לָ בָ ן ִמלַ ְבנוּנִ ית
שלּ ֹא נִ ְר ֶאה הַ דֶּ ׁ ֶ
יבוּי ּ ָכל ּ ַכך עַ ד ׁ ֶ
הָ יָה הָ ִר ּ
שם רוֹ מָ ִאי ֶאחָ ד מוּבָ א לְ הַ ּ ָלן(.
שבֶ ט יְ הו ָּדה" ְּב ׁ ֵ
צמֶ רֵ ּ ) .תאוּר ִמ ּ ֵספֶ ר " ׁ ֵ
הַ ֶ ּ
ש ִ ּי ְהיֶה מַ ְס ּ ִפיק אֹכֶ ל ]מַ צוֹ ת! ו ְּׁש ָאר יְ ָרקוֹ ת[ לְ כָ ל
הַ ּ ַסנְ הֶ ְד ִרין ְּבוַדַּ אי דָּ אֲ ג ּו גַם ׁ ֶ
של ָא ָדם ְּבכָ ל יוֹ ם ִהיא ְּכ ִׁשיעוּר
הָ עָ ם הַ זֶהַ ,וה ֲֵרי אֲ ִכילָ ה ְממוּצַ עַ ת ׁ ֶ
שרוֹ ן ִּכ ְמב ָֹאר ִּבגְ מָ ָרא עֵ ירו ִּבין פ"גִ ,[:אם ּ ֵכן דָּ אֲ ג ּו
ידת הַ ּ ָמן  -עִ ָ ֹ
הַ חַ יָיב ְּבחַ ּ ָלה ] ִּכיְ ִר ַ
ש ּ ָכל הַ ָּקהָ ל
ש ָרה י ִָמים ׁ ֶ
ש ִ ּי ְהיֶה מַ ְס ּ ִפיק אֹכֶ ל לְ ִׁש ְבעָ הְׁ ,שמוֹ נָה אוֹ ֲע ָֹ
ֶׁ
ית וְ ּתוֹ ְס' סֻ ּ ָכה מ"ז ע"א ד"ה
ּשלַ יִ ם ]עַ ּיֵן ְּב ּתוֹ ְס' זְבָ ִחים צ"ז ע"א ד"ה וּפָ נִ ָ
נִ ְׁש ָאר ִּבירו ׁ ָ
ְ
שרוֹ ן הוּא ְּבעֵ ֶרך 2
לִ ינָה וְ עַ ּיֵן ּ ַב ִּמ ְׁשנָה ב"מ כ"חֶ ׁ .ש ַרק לְ ַאחַ ר הָ ֶרגֶל הָ לְ כ ּו הַ ּ ַביְ ָתה[ .עִ ָֹ
ש ָרה י ִָמים זֶה  20ק"ג לְ נֶפֶ ׁש ,לְ  12,000,000-נְ פָ ׁשוֹ ת זֶה
ק"ג וּלְ ֲע ָֹ
שר הַ ָק ְר ּ ָבנוֹ ת
]א ְמנָם גַם ְּב ַ ׂ
 240,000,000ק"ג דְּ הַ יְ ינ ּו  240,000טוֹ נוֹ ת אֹכֶ לָ .
ׁ ֶש ָא ְכל ּו ּ ָכלוּל ָּבזֶה[ וְ ַ ּ 12,000,000-ב ְק ּבוּקֵ י יַיִ ן לְ פָ חוֹ ת לְ ַא ְר ּ ַבע ּכוֹ סוֹ ת
ָשים אוֹ ְכלִ ים .גַם הַ ּ ָפרוֹ ת אוֹ ְכלוֹ ת עַ ד
ּשַ .א ְך לֹא ַרק הָ אֲ נ ִׁ
וּלְ ִקידו ׁ
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קצא

שיִ ְהיֶה מַ ְס ּ ִפיק ּ ֶתבֶ ן ְּכ ֵדי לְ הַ אֲ ִכיל ָ ּ 24,000,000ב ָקר
הַ ּ ְׁש ִחיטָ ה ,וְ דָּ אֲ ג ּו ׁ ֶ
של הָ אֹכֶ ל
ש ָר ְכב ּו עֲלֵ יהֶ ם? הַ ּ ַכמוּיוֹ ת ׁ ֶ
צאן .וּמָ ה עִ ם הַ סו ִּסים וְ הַ חֲ מוֹ ִרים ּ ׁ ֶ
וְ ֹ
ִּבלְ ִּתי נִ ּ ָתנוֹ ת לְ ֵתאוּר.
ְּבנוֹ סָ ף לְ זֶה ּ ָכל הַ ָּקהָ ל הַ זֶּה צָ ִר ְ
יך לָ גוּר ְּבאֵ יזֶה מָ קוֹ ם .הַ ּ ַסנְ הֶ ְד ִרין הֵ ִקימ ּו
ש ּ ָבא דָּ אֲ ג ּו לוֹ לְ ַא ְכסַ נְ יָה
ש ּ ָכל ִמי ׁ ֶ
ְּבו ַַדאי "גְ מַ "ח ִדירוֹ ת" ׁ ֶ
ּשלָ יִ ם" ) ָאבוֹ ת פ"ה(.
ש ָאלִ ין ִּבירו ׁ ָ
"וְ לֹא ָאמַ ר ָא ָדם מֵ עוֹ לָ ם צַ ר לִ י הַ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ְ
ש דִּ ָירה
ּשלַ יִ ם אֵ ינוֹ דּ וֹ אֵ ג ,אֵ ין הוּא צָ ִריך לְ חַ ּ ֵפ ֹ
הַ יְ הו ִּדי הַ ּ ַמ ִּגיעַ לִ ירו ׁ ָ
ש ִּכ ִירין
ש ִכירוּת ,הוּא ְמ ַק ּ ֵבל דִּ ָירה ִח ּנָם ִּכי ]לְ ֵדעָ ה ַאחַ ת  -יוֹ מָ א יב" [.אֵ ין מַ ְ ֹ
ִּב ְ ֹ
ּשלַ יִ ם ,ר' ֶאלְ עָ זָר ְּב ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ מֵ רַ ,אף לֹא ִמ ּטוֹ ת .וְ ּ ַכךְ
ּ ָב ִּתים ִּבירו ׁ ָ
שיִ ְהי ּו
ּשלַ יִ ם לִ ְפנֵי הַ ּמוֹ עֵ דָ ּ ,כל ֶאחָ ד דָּ ַאג ׁ ֶ
ש ָראֵ ל ִּבירו ׁ ָ
ִה ְתמַ ְקמ ּו ּ ָכל עַ ם יִ ְ ֹ
לוֹ מַ ְס ּ ִפיק ְּבהֵ מוֹ ת וְ עוֹ פוֹ ת לְ ָק ְר ּ ָבנוֹ ת וְ ִמ ְת ּכוֹ נְ נִ ים לְ הַ ְק ָרבַ ת ָק ְר ּ ַבן ּ ֶפסַ ח.
]לוֹ וּלְ ִמ ְקנֵה ּו![

ָשים ,וְ עוֹ ד 24,000,000
ֶשנָם ּ ָכעֵ ת  12,000,000אֲ נ ִׁ
ּשלַ יִ ם י ְׁ
ּ ֶפלֶ א ִּ -בירו ׁ ָ
שיָסֵ ב ּו עַ ל ִמ ּ ָטה
ְּבהֵ מוֹ ת ,וְ זֶה לֹא צָ פוּף] .ו ְּבעֶ צֶ ם מֵ ֵאיפֹה הָ י ּו ִמ ּטוֹ ת לְ כֻ ּ ָלם ְּכ ֵדי ׁ ֶ

של
שזֶּה הָ יָה מֵ הַ ִ ּנ ִּסים ׁ ֶ
ישוֹ ן  -ובאדר"נ ּ ֶפ ֶרק ל"ה ְמב ָֹאר ׁ ֶ
ְּכבו ָּד ּה? וּמֵ ֵאיפֹה הָ י ּו ִמטוֹ ת לִ ׁ

יְ רו ָּׁשלַ יִ ם[.
יכים
ש ִ ּי ְהיֶה ִּב ְמהֵ ָרה ְּביָמֵ ינ ּוֻ ּ .כ ּ ָלם ְצ ִר ִ
וְ כָ עֵ ת לְ ֵתאוּר סֵ ֶדר הַ הַ ְק ָרבָ ה ׁ ֶ
לְ הַ ְק ִריב ָק ְר ּ ַבן ּ ֶפסַ ח ,אֲ בָ ל ַר ִּבים הָ י ּו ְטמֵ ֵאי מֵ ת .וְ ַר ִּבים חָ ְׁש ׁש ּו אוּלַ י הֵ ם
שם
ּשלַ יִ ם לִ ְרח' "הַ ּ ַטה ֲָרה" ׁ ָ
שים? הוֹ לְ ִכים ִּבירו ׁ ָ
ְטמֵ אֵ י מֵ ת? מַ ה עוֹ ִ ׂ
שהָ ְרחוֹ ב נִ ְר ֶאה ִּכ ְתעָ לַ ת
שעוֹ בֵ ר עַ ד ׁ ֶ
מֵ הַ חַ לוֹ ן מַ זִּים מֵ י חֲטָ את עַ ל ּ ָכל ִמי ׁ ֶ
שים זֹאת
שנִ ְטהַ ר  -עוֹ ִ ֹ
שה ּוזָה עָ לָ יו י ֵֹדעַ הוּא ׁ ֶ
יש ׁ ֶ
שהָ ָא ָדם מַ ְר ִּג ׁ
מַ יִ ם ְּ -כ ׁ ֶ
ש ִביעִ י ) ִמ ְׁשנָיוֹ ת ּ ָפ ָרה פי"ב  -לְ ִפי ּ ֵפירו ּׁש הָ ַר ְמ ּ ַב"ם
ישי וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁ
ּ ַביוֹ ם הַ ּ ְׁשלִ ִׁ
והרע"ב(.
עז ָָרה חַ יָיב ִּב ְט ִבילָ ה ְּב ִמ ְקוֶה ) ַר ִׁש"י יוֹ מָ א ל .ד"ה לָ עֲבוֹ דה
שנִ ְכנָס לָ ֲ
ּ ָכל ִמי ׁ ֶ
שנִ ְכנָס לָ ֲעז ָָרה
יאת ִמ ְקדָּ ׁש ה"ד ַדוְ ָקא ִמי ׁ ֶ
שם ד"ה ֵאין ָא ָדם( ]וְ לָ ַר ְמ ּ ַב"ם פ"ה ִמ ִּב ַ
וְ ּתוֹ ְס' ׁ ָ

ש ִהז ּ ּו עָ לָ יו חַ ּיָיב לִ ְט ּבוֹ ל לְ ִה ּ ָטהֵ ר ִמ ּ ֻט ְמ ַאת
ש ּ ָכל ִמי ׁ ֶ
לַ עֲבוֹ ד עֲבוֹ ָדה[ ִמלְ בַ ד ׁ ֶ
ְ
שך יוֹ ם ַא ְר ּ ָבעָ ה
ש ְּבמֶ ׁ ֶ
ּשלַ יִ ם הַ ְר ּ ֶבה ִמ ְקוָאוֹ ת ׁ ֶ
מֵ תִ .אם ּ ֵכן הֵ ִכינ ּו ִּבירו ׁ ָ
יש לִ ְט ּבוֹ ל ְּב ִמ ְקוֶה .וְ גַם לְ מָ חֳ ַרת
שר יו ְּכל ּו ּ ָכל הַ ָּקהָ ל ִ 1,200,000 -א ׁ
עָ ָֹ
שי ִָביא ּו עוֹ לַ ת ְר ִאיָה ,יִ ְט ְּבל ּו ּ ֻכ ּ ָלם ְּב ִמ ְקוֶה ,וְ ָאז ְּכ ִדלְ הַ לָ ן יִ ְהי ּו
הַ יוֹ ם ְּ -כ ׁ ֶ

קצב
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ָשים ,וְ צָ ִר ְ
שיִ ְט ְּבל ּו לִ ְפנֵי
יך לְ הָ ִכין ִמ ְקוָאוֹ ת לְ כֻ ּ ָלם ׁ ֶ
שש ִמלְ יוֹ ן אֲ נ ִׁ
ְּכ ׁ ֵ
שר לִ ְט ּבוֹ ל  -י ַָרד וְ טָ בַ ל עָ לָ ה וְ נִ ְס ּ ַת ּ ֵפג? ְּמבוֹ ָאר
שחֲ ִריתְּ .ב ּ ַכמָ ה זְּמַ ן ֶא ְפ ָ
ַׁ
שהוּא ְּכְׁ 27-שנִ יוֹ ת
שזֶה מַ הֲלָ ְך ח ֲִּמ ִׁשים אֲ ּ ָמה ׁ ֶ
ְּב-רא"ש )ז ִָבים פ"א מ"ד( ֶ ׁ -
לִ ְט ִבילָ ה )לְ ִפי ַ 18דקוֹ ת לְ ִמיל(  -וְ זֶה ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכם ְּבְׁ 162,000,000-שנִ יוֹ ת,
ש ּכוּלָ ם ִה ְס ּ ִפיק ּו
שעֵ ר לְ עַ ְצמֵ נ ּו ּ ַכמָ ה ִמ ְקוָאוֹ ת הָ י ּו ׁ ֶ
שעוֹ ת .נְ ׁ ַ
שהֵ ם ָ ׁ 45,000
ֶׁ
שאֶ ְפ ׁ ָשר לַ עֲשׂ וֹ תוֹ
שב ֶאת הַ "נִ ְס ּ ַת ּ ֵפג" ׁ ֶ
בזְּמַ ן לַ ְת ִפ ּ ָלה] .גַם ְּבלֹא לְ חַ ּ ׁ ֵ
לִ ְט ּבוֹ ל וּלְ הַ גִ יעַ ּ ַ
שעוֹ ת
מנֶה וּמֶ חֱצָ ה" ְּב ׁ ָ
שעָ ה " ְׁש ֹ
ִמחוּץ לַ ִמ ְקוֶה[ הַ ְק ָרבַ ת ָק ְר ּ ַבן ּ ֶפסַ ח ִהיא ְּב ׁ ָ
שכֶ ת עַ ד
שעוֹ ת לִ ְפנֵי הַ לַ יְ לָ ה ,וְ נִ ְמ ׁ ֶ
שלֹש וָחֵ ִצי ׁ ָ
זְמַ נִ יוֹ ת ) ּ ְפסָ ִחים נ"ט (.דְּ הַ יְ ינ ּו ׁ ָ
של ֹׁש ִּכ ּתוֹ ת ) ּ ְפסָ ִחים ס"דִּ .(.ב ְׁש ּ ֵתי
הַ ּ ְׁש ִקיעָ ה וּפָ חוֹ ת ִמזֶּה .הַ ּ ֶפסַ ח נִ ְׁשחַ ט ְּב ׁ ָ
של ּ ַכת
אשוֹ נוֹ ת הָ י ּו קוֹ ְר ִאים ּ ַפעֲמַ יִ ם ֶאת הַ הַ ּ ֵלל ,ו ִּמימֵ יהֶ ם ׁ ֶ
הַ ִּכ ּתוֹ ת הָ ִר ׁ
שהָ י ּו ְּבכָ ל
ָשים ׁ ֶ
ישית לֹא ִה ִּגיע ּו לְ " ָאהַ ְב ִּתי"  -לְ ִפי זֶה ּ ַכ ּמוּת הָ אֲ נ ִׁ
ְׁשלִ ִ
של הַ ּ ַכת
אשוֹ נוֹ ת ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכם ִּב ְּכ ,530,000-וְ ׁ ֶ
ַאחַ ת ִמ ְׁש ּ ֵתי הַ ִּכ ּתוֹ ת הָ ִר ׁ
שהֵ ם ְּכ 140,000-וְ נִ ְת ּבוֹ נֵן לְ ִפי זֶה
ישית ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכם ִּב ְּכ ֶרבַ ע ִמזֶה ׁ ֶ
הַ ְׁשלִ ִׁ
ְּבסֵ ֶדר הַ דְּ בָ ִרים.
מנֶה וּמֶ חֱצָ ה"
שעָ ה " ְׁש ֹ
ש ִמ ְת ָק ֶרבֶ ת הַ ּ ׁ ָ
שרְּ ,כ ׁ ֶ
ְּביוֹ ם ַא ְר ּ ָבעָ ה עָ ָֹ
ש אוֹ הָ עֵ ז לְ ִכווּן ּ ֵבית הַ ִּמ ְק ָד ׁש.
ָׁשעוֹ ת לִ ְפנֵי הַ ּ ַליְ לָ ה[ ,צוֹ ע ֲִדים עִ ם הַ ּ ֶכבֶ ֹ
ש ּ ָמא
חֲשוֹ ׁש ׁ ֶ
ֵש לַ ׁ
שים - ,לִ ְכאוֹ ָרה י ׁ
ָשים ו ְּכבָ ִ ֹ
הָ ְרחוֹ בוֹ ת ְמלֵ ִאים ,אֲ נ ִׁ
ְ
ָשים
ש ִמלְ יוֹ נֵי אֲ נ ִׁ
ֲש ׁשַ ,אף ׁ ֶ
ש ֶרץַ ,אך ֵאין ח ׁ ָ
יִ ּ ָט ְמא ּו ּ ָב ֶרגַע הָ ַאחֲ רוֹ ן מֵ אֵ יזֶה ׁ ֶ
ו ִּמלְ יוֹ נֵי ְּבהֵ מוֹ ת הוֹ לְ ִכים ּ ָב ְרחוֹ ב ,הָ ְרחוֹ ב נ ִָקי וּמַ ְב ִריק וְ אֵ ין ּבוֹ לִ ְכלוּך
בד ְּבכָ ל יוֹ ם" ) ּ ָבבָ א
שוּיִ ם לְ ִה ְת ּ ַכ ּ ֵ
ּשלַ יִ ם ֲע ֹ
שה"ִּ ,כי " ׁשוּקֵ י יְ רו ׁ ָ
אֲ ִפיל ּו ּ ַכ"ע ֲָד ָ
שלְ פָ חוֹ ת ֶאחָ ד ִמ ְּבנֵי הַ חֲ בו ָּרה הַ ִּנ ְמנִ ים
ְמ ִציעָ א כ"ו .ובתוד"ה עֲשׂ וּיִ ין(ְּ .כ ַדאי ׁ ֶ
ש ִמ ְצוַת הַ ְׁש ִחיטָ ה
ש ִחיטָ הַ ּ ] ,כ ְמב ָֹאר ְּב ַר ִׁש"י ּ ְפסָ ִחים זֶ ׁ :
עַ ל ָק ְר ּ ַבן ּ ֶפסַ ח י ֵַדע ִהלְ כוֹ ת ְׁ
מוּטֶ לֶ ת עַ ל הַ ְּבעָ לִ ים ׁ ֶשיִ ְׁשחֲט ּו ְּבעַ ְצמָ ם[ הַ לָ ה רוֹ כֵ ׁש לוֹ סַ ִּכין ְׁש ִחיטָ ה וּמַ ְק ִדישוֹ
ש ֵרת ) ּ ְפסָ ִחים סו .ובתוד"ה ּתוֹ חֵ ב לוֹ ( ,ו ִּמ ְת ּכוֹ נְ נִ ים לְ הַ ְק ָרבַ ת
לִ ְהיוֹ ת ְּכלִ י ָ
הַ ָּק ְר ּ ָבן.
] ׁ ָשלֹש וָחֵ ִצי

ש ִׁש ְטחוֹ הַ ּכוֹ לֵ ל ה' מֵ אוֹ ת ַא ּ ָמה עַ ל ה' מֵ אוֹ ת ַא ּ ָמה,
מַ ִּגיעִ ים לְ הַ ר הַ ּ ַביִ ת ׁ ֶ
ָשים ו ְּבהֵ מוֹ ת .לְ ָאן יִ ּ ָכנְ ס ּו ּ ָכל ֵאלּ ּו? ה ֲֵרי
ש ּ ָכל הַ ר הַ ּ ַביִ ת מָ לֵ א אֲ נ ִׁ
וְ רוֹ ִאים ׁ ֶ
כהֲנִ ים זֶה
ש ָר ֵאל וְ עֶ ז ְַרת ּ ֹ
של הָ ֲעז ָָרה הַ ּ ְפנ ּויָה ִמ ִּבנְ יָן  -עֶ ז ְַרת יִ ְ ֹ
ּ ָכל ִׁש ְטחָ ה ׁ ֶ
שהֵ ם ַ 14850אמוֹ ת ְמרו ּ ָּבעוֹ ת ,ו ְּב ַת ְרגוּם
ְּבעֵ ֶר ְך ַ 135א ּ ָמה עַ ל ַ 110א ּ ָמה ׁ ֶ
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קצג

שהֵ ם  3712.5מֶ טֶ ר
לְ מֶ ְט ִרים ]לְ ִפי ִמידוֹ ת ר' חַ יִ ים נ ֶָאה[  67.5מֶ טֶ ר עַ ל ֶ ׁ 55
של ַאמָ ה עַ ל
שטַ ח ׁ ֶ
ָרבוּעַ ,וה ֲֵרי "ג ְַב ָרא ְּב ַא ְמ ָתא י ִָתיב" ָ -א ָדם ּתוֹ פֵ ס ׁ ֶ
ָשים ְּבמֶ טֶ ר ְמרו ּ ָּבע ,וְ כָ עֵ ת ִמ ְת ָק ְר ִבים לְ בֵ ית הַ ִּמ ְק ָד ׁש
ַאמָ הְ ,דהַ יְ ינ ּו  4אֲ נ ִׁ
ְ
יש ֶאחָ דִ - ,אם
חבו ָּרה הָ לַ ך ַרק ִא ׁ
ש ִּמ ּ ָכל ֲ
ָשיםְּ ] ,ב ִאם ַנ ִ ּניחַ ׁ ֶ
אתיִ ם ֶאלֶ ף אֲ נ ִׁ
ִמלְ יוֹ ן וּמָ ַ
שים וְ עִ זִּים ,וְ כֵ יצַ ד
אתיִ ם אֶ לֶ ף ְּכבָ ִ ֹ
הָ לְ כ ּו יוֹ ֵתר הַ חֶ ְׁש ּבוֹ ן יִ גְ דַּ ל[ וְ ִא ּ ָתם ִמלְ יוֹ ן וּמָ ַ
יִ ּ ָכנְ ס ּו ּ ֻכ ּ ָלם? ו ִּב ְכלָ ל ,ה ֲֵרי ּ ָכל הַ זְּמַ ן הַ ְּמיֻעָ ד לְ הַ ְק ָרבַ ת ָק ְר ּ ָבן ּ ֶפסַ ח הוּא ַרק
שעוֹ ת וּמֶ חֱצָ ה ,אֵ ְ
ָשים לְ ִה ּ ָכנֵס לְ בֵ ית
יך יְ כוֹ לִ ים ּ ָכל ּ ַכ ְך הַ ְר ּ ֵבה אֲ נ ִׁ
שלֹש ׁ ָ
ָׁ
ְ
ְ
שך זְמַ ן ּ ָכל ּ ַכך ָקצָ ר ,לְ הַ ְק ִריב אֶ ת ָק ְר ּ ָבנָם וְ לָ צֵ את?
הַ ִּמ ְק ָד ׁש ְּבמֶ ׁ ֶ
שע ֲֵרי ּ ֵבית הַ ִּמ ְק ָד ׁש ,הַ הֲמוֹ נִ ים זוֹ ְר ִמים וְ נִ ְכנ ִָסים 12 ,לְ וִ יִ ים
ִמ ְת ָק ְר ִבים לְ ׁ ַ
יחים עַ ל
שעַ ר ִמ ִּב ְפנִ ים וּמַ ְׁשגִ ִ
שעַ ר ִמ ּ ַבחוּץ וְ עוֹ ד  12לְ יַד הַ ׁ ַ
עוֹ ְמ ִדים לְ יַד הַ ׁ ַ
יש עִ ם 530,000
שר נִ ְכנְ ס ּו ְּכִ 530,000-א ׁ
הַ ּ ֵס ֶדר )עֵ דוּת הָ רוֹ מָ ִאי(ַ ּ ,כאֲ ׁ ֶ
ְ
עז ָָרה וְ הַ דְּ לָ תוֹ ת נִ נְ עָ לוֹ ת ְּב ֶד ֶרך נֵס ]לְ חַ ד מַ אן ְד ָאמַ ר
שים ,נִ ְתמַ לְ ָאה הָ ֲ
ְּכבָ ִ ֹ
אשוֹ נָה.
של הַ ּ ַכת הָ ִר ׁ
ּ ַבגְ מָ ָרא ּ ְפסָ ִחים סד ,[:וְ ָאז מַ ְת ִחלָ ה הַ הַ ְק ָרבָ ה ׁ ֶ
שים,
יש עִ ם ְּ 35כבָ ִ ֹ
לְ ִפי הַ חֶ ְׁש ּבוֹ ן עוֹ ְמ ִדים ְּבכָ ל ַא ּ ָמה ְמ ֻר ּ ַבעַ ת ְּכִ 35-א ׁ
ש ְּבכָ ל מֶ טֶ ר עָ ְמד ּו 140
ֵש ַא ְר ּ ַבע ַא ּמוֹ ת יוֹ צֵ א ׁ ֶ
ו ְּבכָ ל מֶ טֶ ר ְמרו ּ ָּבע ה ֲֵרי י ׁ
ש ְר ִתים .וּבֶ אֱ מֶ ת
כהֲנִ ים הַ ְמ ׁ ָ
שים!! ,וְ זֶה ִמ ְּלבַ ד ִר ְבבוֹ ת הַ ּ ֹ
יש עִ ם ְּ 140כבָ ִ ֹ
ִא ׁ
ֵש עַ ם ַרבַ ,א ְך יַחַ ד עִ ם זֹאת ֵאין ְּכלַ ל ְצ ִפיפוּת ּ ָב ֲעז ָָרה,
ש ּי ׁ
רוֹ ִאים ּ ֻכ ּ ָלם ׁ ֶ
ַאחֶ ֶרת אֵ ְ
שים לְ ִהמָ צֵ א ִּב ְתנוּעָ ה מַ ְתמֶ ֶדת,
ָשים וְ הַ ְּכבָ ִ ֹ
יך י ְָכל ּו ּ ָכל הָ אֲ נ ִׁ
ְבח עַ ל
כהֲנִ ים ע ְֹמ ִדים ְס ִביבוֹ ת הַ ִמז ּ ֵ
של ּ ֹ
ְּכ ִדלְ הַ לָ ןְּ .כ 66-טו ִּרים ׁ ֶ
ִא ְצטַ ּ ָבאוֹ תְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
שלּ ֹא יִ ְתלַ ְכלְ כ ּו ִּבגְ ֵדיהֶ ם ְּב ָדם ) ּ ְפסָ ִחים סהְ ] ,(:מ ׁשוֹ עָ ר לְ ִפי
ֵש לְ הוֹ ִריד 62
יקפוֹ ַ 128א ּ ָמה  -ו ִּמזֶה י ׁ
של ג ְַב ָרא ְּב ַא ְמ ָתא י ִָתיב  -וְ הַ ִמז ּ ְֵבחַ הֵ ֵ
הַ חֶ ְׁש ּבוֹ ן ׁ ֶ
שה ֲֵרי ְׁש ִפיכַ ת הַ דָּ ם ְצ ִריכָ ה לִ ְהיוֹ ת ְּכ ֶנגֶד הַ יְ סוֹ ד[
ש ֵאין ּ ָבהֶ ם יְ סוֹ דֶ ׁ .
ַא ּ ָמה ׁ ֶ

שלּ וֹ  ,וְ הַ ּכֹהֵ ן
כהֲנִ יםׁ ,שוֹ חֵ ט ֶאת הַ ּ ֶכבֶ שׂ ׁ ֶ
ֹאש טוּר הַ ּ ֹ
ִמ ְת ָק ֵרב ָא ָדם לְ ר ׁ
שחוּט,
ְמ ַק ּ ֵבל אֶ ת דָּ מוֹ ְּ .באוֹ תוֹ ֶרגַע לוֹ קֵ חַ ּ ַבעַ ל הַ ּ ֶכבֶ שׂ ֶאת הַ ּ ֶכבֶ שׂ הַ ׁ ָ
ו ִּמ ּיַד ּ ָבא ַאחֵ ר וְ ׁשוֹ חֵ ט ְּבאוֹ תוֹ מָ קוֹ ם וְ הַ ּכֹהֵ ן ְמ ַק ּ ֵבל ֶאת הַ דָּ ם .הַ ִמז ְָר ִקים
ְבחַ וְ נִ ְמסָ ִרים ִמ ּכֹהֵ ן לְ כֹהֵ ן ְּכ ִח ִּצים ְּביַד ִּג ּבוֹ ר וְ לֹא הָ יָה
הָ י ּו טָ ִסים ֶאל הַ ִמז ּ ֵ
נִ ְר ֶאה ּ ֵכיצַ ד הֵ ם נִ ְמסָ ִרים ִמ ּיָד לְ יָד מֵ רוֹ ב הַ ְּמ ִהירוּת ) ּ ֵתאוּר הָ רוֹ מָ ִאי( .לְ ִפי
יש הַ ְּמחוּלָ ִקים לְ  66-טו ִּרים,
ּשלוֹ ִׁשים ֶאלֶ ף ִא ׁ
הַ חֶ ְׁש ּבוֹ ן ,לְ חָ מֵ ׁש מֵ אוֹ ת ו ְׁ
שים ,וְ הֵ ם נִ ְׁשחָ ִטים לְ כָ ל
ּשלוֹ ִׁשים ְּכבָ ִ ֹ
עוֹ לֶ ה לְ כָ ל טוּר ְׁשמוֹ נַת אֲ לָ ִפים ו ְׁ
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ש
הַ יוֹ ֵתר ְּבמֶ שֶ ְך ִּת ְׁשעִ ים דַּ קוֹ ת דְּ הַ יְ ינ ּו ְׁ 5400שנִ יוֹ תִ ,אם ּ ֵכן ּ ָכל ּ ֶכבֶ ֹ
נִ ְׁשחַ ט ְּבפָ חוֹ ת ִמ ּ ְׁשנִ יָה.
של הַ ָּק ְר ּ ָבן
ִמיָד ַאחַ ר הַ ּ ְׁש ִחיטָ ה הוֹ לְ ִכים לְ הַ ְפ ִׁשיט ֶאת הָ עוֹ ר ׁ ֶ
שלֹא מוֹ צֵ א לוֹ קֵ חַ
ימים לְ כַ ְךִ .מי ׁ ֶ
שהֵ ם הַ ּוָוִ ים הַ ּ ַמ ְת ִא ִ
עַ ל "אוּנְ ְקלִ יוֹ ת"ֶ ׁ ,
שם וְ תֹלֶה אוֹ ָתם עַ ל ְּכ ֵתפוֹ וְ כָ ֵתף חֲ בֵ רוֹ ּ ,תוֹ לֶ ה
שהָ י ּו ׁ ָ
מֵ הַ ּ ַמ ְקלוֹ ת הַ דַּ ִקים ׁ ֶ
שם הוּא
עֲלֵ יהֶ ם אֶ ת הַ ּ ֶכבֶ שׂ וּמַ ְפ ִשיט אוֹ תוֹ ּ ָבאֲ וִ ירָ ּ .כל ֶאחָ ד מֵ הַ ִּנ ְמצָ ִאים ׁ ָ
ש ֵרת] ,הֵ יכָ ן
שם אוֹ ָתם ִּב ְכלִ י ׁ ָ
מֻ ְמחֶ ה לְ "נִ יקוּר" ,מוֹ ִציא ֵאת הָ ֵאימו ִּריםָֹ ,
ש ִה ְס ּ ִפיק ּו
כהֲנִ ים ׁ ֶ
הָ יָה מָ קוֹ ם לְ הַ נִ יחַ ּ ָכל ּ ַכ ְך הַ ְר ּ ֵבה ְּכלֵ י ָׁש ֵרת ְמלֵ ִאים?[ וּמַ ְׁש ִאיר לַ ּ ֹ
ִּבז ְִריזו ָּתם לְ הַ ְק ִריב אוֹ ָתם עַ ד ְׁש ִקיעַ ת הַ חַ ּ ָמה ַ ) -ר ְמ ּ ַב"ם פ"א ִמ ָק ְר ּ ַבן ּ ֶפסַ ח(,
] ִמ ְּלבַ ד ִּבזְמַ ן ׁ ֶשחָ ל עֶ ֶרב ּ ֶפסַ ח ְּב ׁ ַש ָּבת ׁ ֶש ָאז ֶא ְפ ָׁשר הָ יָה לְ הַ ְק ִריבָ ם ּ ָכל הַ ּ ַליְ לָ ה ) ַר ְמ ּ ַב"ם ָׁשם([.
וְ ִה ְס ּ ִפיק ּו גַם לִ ְׁשטוֹ ף אֶ ת הָ ֲעז ָָרה לִ ְפנֵי הַ ְׁ
ש ִקיעָ הִ ) .מ ְׁשנָה ּ ְפסָ ִחים ס"ד(
אשוֹ ָנה - ,עוֹ ד לִ ְפנֵי
של הַ ּ ַכת הָ ִר ׁ
ּתוֹ ְך זְמַ ן ָקצָ ר נִ גְ מֶ ֶרת הַ הַ ְק ָרבָ ה ׁ ֶ
) ּ ְפסָ ִחים ס"ד(.

ישית אֶ ת הַ הַ ּ ֵלל ) ִמ ְׁשנָה ּ ְפסָ ִחים סד.(.
שהַ ְּלוִ יִ ים ִה ְס ּ ִפיק ּו לְ הַ ְת ִחיל ּ ַפעַ ם ְׁשלִ ִ
ֶׁ
וְ ִהיא יוֹ צֵ את ו ְּמפַ נָה אֶ ת הָ ֲעז ָָרהִ .מיָד נִ ְכנֶסֶ ת ּ ַכת ְׁשנִ יָה וְ גַם ִהיא גוֹ מֶ ֶרת
ֲשיהָ ִּבז ְִריזוּת ו ְּמפַ נָה מָ קוֹ ם לַ ּ ַכת הַ ּ ְׁשלִ ִׁ
ֶאת מַ ע ֶׂ
ישית ] ְּכ ֵדי לְ צַ יֵיר ֶאת גוֹ ֶדל הַ נֵס

שאוֹ ֵר ְך לְ כֻ לָ ם לָ צֵ את ִמ ּ ֵבית הַ ִּמ ְד ָר ׁש וּלְ פַ נוֹ תוֹ לְ ַאחַ ר גְ מַ ר
ש ְך הַ זְּמַ ן ׁ ֶ
ֵש לְ ִהזָכֵ ר ֶאת מֶ ׁ ֶ
י ׁ
יאה ִאל ּו הָ יָה ָקהָ ל גָדוֹ ל
שעֵ ר לְ ִפי זֶה ּ ַכמָ ה י ִָמים הָ יְ ָתה אוֹ ֶרכֶ ת הַ יְ ִצ ָ
ְּת ִפילַ ת נְ עִ ילָ ה וּלְ נַסוֹ ת לְ ׁ ַ

ְּכ ִפי ׁ ֶשהָ יָה ְּבבֵ ית הַ ִּמ ְק ָד ׁש[.
שגָמַ ר לְ הַ ְק ִריב הוֹ לֵ ְך הַ ּ ַביְ ָתה לִ ְצלוֹ ת אֶ ת הַ ּ ֶפסַ חְ .צלִ יַית הַ ּ ֶפסַ ח
ִמי ׁ ֶ
ש ּו ) ּ ְפסָ ִחים פה(:
שגַגִ ין ַועֲלִ יוֹ ת לֹא נִ ְת ַק ְד ׁ
וַאֲ ִכילָ תוֹ ַרק ְּבקוֹ מַ ת ַק ְר ַקע ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶ
ש ּ ָכל ֶאחָ ד צָ לָ ה
בע] ,וְ יִ ּ ָתכֵ ן ׁ ֶ
ש ִאם ּ ָכל ּ ַתנּ וּר ג ְָדלוֹ מֶ טֶ ר ְמ ֻר ּ ָ
וּלְ ִפי הַ חֶ ְׁש ּבוֹ ן יוֹ צֵ א ׁ ֶ
ש ָאז ּ ֻכלָ ם י ְָצא ּו יַחַ ד לִ ְצלוֹ ת ֶאת הַ ּ ֶפסַ ח[
ש ּ ָבת ׁ ֶ
שעֶ ֶרב ּ ֶפסַ ח חָ ל ְּב ׁ ַ
ְּב ַת ּנוּר נִ ְפ ָרד  -ו ִּב ְפ ָרט ְּכ ׁ ֶ

אתיִ ם
שלֵ ם עַ ל ִקילוֹ מֶ טֶ ר וְ מָ ַ
ִיקים ִקילוֹ מֶ טֶ ר ׁ ָ
אֲ זַי הַ ּ ַתנו ִּרים ִּבלְ בָ ד הָ י ּו מַ חֲ ז ִ
ּשלַ יִ ם הָ יָה
ש ִמ ִ ּנסֵ י יְ רו ׁ ָ
ּשלַ יִ ם] .וּבֶ אֱ מֶ ת ְ -מב ָֹאר באדר"נ ׁ ֶ
של יְ רו ׁ ָ
מֶ טֶ ר ִמ ּ ִׁש ְטחָ ה ׁ ֶ
שר ִמלְ יוֹ ן ַא ּמוֹ ת
ּשנֵים עָ ָׂ
אתי ּ ַת ּנוּר לִ ְצלִ יַית ּ ְפסָ ִחים[ ו ְׁ
שלא ָאמַ ר ָא ָדם לֹא מָ צָ ִ
ֶׁ
שזֶּה ִ 3קילוֹ מֶ טֶ ר ְמ ֻר ּ ָבע ]לְ ִפי ר' חַ יִ ים נ ֶָאה[,
ָשיםֶ ׁ ,
ְמרו ּ ָּבעוֹ ת הָ יָה צָ ִריך לָ אֲ נ ִׁ
ְ
שר לֹא ְמסֻ ִּביםַ ּ ,בהֲסֵ בָ ה ,צָ ִריך הַ ְר ּ ֵבה יוֹ ֵתר .ו ְּבכַ מוּת ּ ָכזֹאת
וְ זֹאת ּ ַכאֲ ׁ ֶ
ש ִמקוֹ ל הַ הַ ּ ֵלל " ּ ָפ ַקע ִאיגְ ָרא"  -נִ ְב ָקעוֹ ת ּגַגּ וֹ ת
ָשים לֹא ּ ֶפלֶ א ׁ ֶ
של אֲ נ ִׁ
ֶׁ
ּשלַ יִ ם ) ּ ְפסָ ִחים פד(.
יְ רו ׁ ָ
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ש ְמחָ ה",
שלְ מֵ י ִ ֹ
שלְ מֵ י חֲ גִ יגָה" וְ " ׁ ַ
ֵש חוֹ בַ ת " ׁ ַ
של ּ ֶפסַ ח י ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶ
ְּביוֹ ם טוֹ ב הָ ִר ׁ
אשוֹ ן
יק ִרית ִהיא ּ ַביוֹ ם הָ ִר ׁ
ֵש לָ הֶ ם ּ ַת ְׁשלו ִּמיםַ ,א ְך הַ ִּמ ְצוָה הָ עִ ָ
וְ ָא ְמנָם י ׁ
ְ
ְ
של ּ ֶפסַ ח
אשוֹ ן ׁ ֶ
) ַר ְמ ּ ַב"ם פ"א מֵ חֲגִ יגָה ה"ה(ְּ .בנוֹ סַ ף לְ כַ ך ִמי לֹא ֵילֵ ך ּ ַביוֹ ם הָ ִר ׁ
שהוֹ לֵ ְך לְ בֵ ית הַ ִּמ ְק ָד ׁש חַ ּיָיב גַם ְּב"עוֹ לַ ת
לְ ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלל ְּבבֵ ית הַ ִּמ ְק ָד ׁש ,ו ִּמי ׁ ֶ
שה ) ַר ְמ ּ ַב"ם פ"א מֵ חֲגִ יגָה
ְר ִא ּיָה" ּבוֹ ּ ַביוֹ ם וְ ִאם לֹא הֵ ִביא עָ בַ ר עַ ל לֹא ַת ֲע ֶֹ
ה"א(.
של חַ ג הַ ּ ֶפסַ חָ ּ ,בא ּו לְ בֵ ית הַ ִּמ ְק ָד ׁש ּ ָכל 6,000,000
אשוֹ ן ׁ ֶ
ִאם ּ ֵכן ּ ַביוֹ ם הָ ִר ׁ
ּשלַ יִ ם ,עִ ם ּ ַט ּ ָפם ]נ ִָׁשים ּ ְפטוּרוֹ ת[ וְ כֻ ּ ָלם ִה ְצלִ יח ּו לְ ִה ּ ָכנֵס
שהָ י ּו ִּבירו ׁ ָ
הַ ְּגבָ ִרים ׁ ֶ
לְ בֵ ית הַ ִּמ ְק ָד ׁש ,וּלְ הַ ְק ִריב ְּכִ 6-מלְ יוֹ ן ָק ְר ּ ָבנוֹ ת ,הַ ּכוֹ לְ לוֹ ת "עוֹ לַ ת ְר ִאיָה",
שה ֲֵרי הַ ּ ְׁשלָ ִמים נֶאֱ כָ לִ ים
ש ְמחָ ה ,וְ אוּלַ י יוֹ ֵתרֶ ׁ ,
שלְ מֵ י ִ ֹ
שלְ מֵ י חֲגִ יגָה וְ ׁ ַ
ַׁ
ְ
שר צָ ִריך לְ הַ ְס ּ ִפיק לְ כָ ל הַ זְמַ ן .לְ ִפי
לִ ְׁשנֵי י ִָמים וְ לַ יְ לָ ה אֶ חָ ד ,וְ הַ ּ ָב ָׂ
שים
יש וְּ 404-כבָ ִ ֹ
שטַ ח הָ ֲעז ָָרה ,עָ ְמד ּו ְּכִ 404-א ׁ
של ׁ ֶ
הַ חֶ ְׁש ּבוֹ ן ִדלְ עֵ יל ׁ ֶ
שךְ
ְ
ְּב ַא ּ ָמה ְמ ֻר ּ ַבעַ ת!! ] ׁ ֶשהֵ ם 1616 :אֲ נ ִָׁשים ּוְּ 1616-בהֵ מוֹ ת לְ מֶ טֶ ר ָרבוּעַ [ ַאך ְּבמֶ ׁ ֶ
ש ָר ֵאל לַ ֲעמֹד ,וְ ִאם ּ ֵכן
ש ּ ֻמ ּ ָתר לְ יִ ְ ֹ
הַ ְת ִפ ּ ָלה הֵ ם עָ ְמד ּו ַרק ְּבַ 11-א ּ ָמה ׁ ֶ
ש ָר ֵאל
מה! ]לְ ִפי סֵ פֶ ר נִ ְדחֵ י יִ ְ ֹ
יש ְּב ַא ּ ָ
הַ ְּצ ִפיפוּת הָ יְ ָתה ּ ִפי  10וְ הָ י ּו כִ 4040-א ׁ
ש ֵרה ַא ּ ָמה ִמ ְּמקוֹ ם ְּכנִ יסַ ת הָ ֲעז ָָרה
ש ְּב ַאחַ ת עֶ ְ ׂ
ּ ֶפ ֶרק מ"ג לְ בַ עַ ל הֶ חָ פֵ ץ חַ ִ ּיים ,וְ זֶה לְ ׁשוֹ נוֹ ֶ ׁ :
שהָ יָה
ש ְר ֵאלִ ים לַ ֲעמֹד ׁ ָשם ,עָ ְמד ּו ּ ָכל הַ ָּקהָ ל ִּבזְמַ ן הָ ֶרגֶל ׁ ֶ
שהָ י ּו מֻ ּ ָת ִרין יִ ְ ׂ
וְ לִ ְפנִ ים לְ צַ ד הַ ִמז ּ ְֵבחַ ׁ ֶ
שהָ יָה צָ ִר ְ
יד ָתן הָ יָה
יד ָתן ּ ַכ ּ ָמה ִמילִ ין וְ ע ֲִמ ָ
יך לְ רֹחַ ב ע ֲִמ ָ
ָשים ׁ ֶ
ִמ ְס ּ ָפ ָרם אֲ לָ ִפים ו ְּרבָ בוֹ ת אֲ נ ִׁ

ְבחַ
שה ֶרוַח ׁ ֶשהָ י ּו ִמ ְׁש ּ ַת ֲחוִ ים ְרו ִָחים[ ְּבנֹסָ ף לְ זֹאת הַ ִּמז ּ ֵ
ח ָויָה ַנ ֲע ָ ֹ
ְצפו ִּפים ו ְּבעֵ ת ִה ְׁש ּ ַת ֲ
ש ּ ֻכ ּ ָלן ּ ָכלִ יל לָ ִא ִׁשים,
ש ְך לַ יְ לָ ה ֶאחָ ד ֶאת ּ ָכל הָ עוֹ לוֹ ת ְר ִאיָה ׁ ֶ
ש ַרף ְּבמֶ ׁ ֶ
ָֹ
של הַ ָּק ְר ּ ָבנוֹ ת.
של ּ ָכל הַ ּ ַכ ּמוּת הָ עֲצוּמָ ה הַ זֹּאת ׁ ֶ
וְ ֵאת הָ ֵאימו ִּרים ׁ ֶ
ש ּ ָכתוּב ) ֵאיכָ ה ב' ז'( "קוֹ ל נ ְָתנ ּו ְּבבֵ ית ד' ְּכיוֹ ם
לְ ִפי זֶה מוּבָ ן ְמאֹד מַ ה ׁ ֶ
שא דה' ְּכ ַקל עַ מָ א ּ ֵבית
מוֹ עֵ ד" וְ אוֹ מֵ ר הַ ּ ַת ְרגוּםָ " :קלָ א יְ הָ ב ּו ְּבבֵ ית מו ְּק ְד ׁ ָ
ֵיה ְּביוֹ מָ א ְד ִפ ְסחָ א" .וְ לָ מָ ה דַּ וְ ָקא ְּביוֹ מָ א ְד ִפ ְסחָ א?
יִ ְ ֹ
ש ָר ֵאל ִד ְמצַ לְ יָין ְּב ַגו ּ
ש ָר ֵאל עָ ל ּו לָ ֶרגֶל לְ הַ ְק ִריב ָק ְר ּ ַבן ּ ֶפסַ ח ,וְ זֶה הָ יָה הַ יוֹ ם
ש ָאז רוֹ ב יִ ְ ֹ
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶ
שר
שה לְ צַ יֵיר אֵ יזֶה קוֹ ל גָדוֹ ל הָ יָה ּ ַכאֲ ׁ ֶ
הֶ עָ מוּס ְּביוֹ ֵתר ְּבבֵ ית הַ ִּמ ְק ָד ׁש ,וְ ָק ׁ ֶ
ּ ֻכ ּ ָלם ּ ָבא ּו לְ ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלל ,וְ עָ נ ּו " ָאמֵ ן יְ הֵ א ְׁשמֵ יה ַר ּ ָבה ְמבָ ַרך" ְּבכָ ל ּכוֹ חָ ם!!

קצו
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ִמנְ חַ ת נְ סָ ִכים

ּ ָכ ָאמוּרְּ ,בעֶ ֶרב ּ ֶפסַ חִ ,ה ְק ִריב ּו ְּכַ -א ְר ּ ַבע ִמלְ יוֹ ן ְׁשמוֹ נֶה מֵ אוֹ ת אֶ לֶ ף
ש ְמחָ הִ ,מ ְּלבַ ד ָק ְר ּ ַבן ּ ֶפסַ ח .ו ְּביוֹ ם טוֹ ב
שלְ מֵ י ִ ֹ
)ָ (4,800,000ק ְר ְּבנוֹ ת חֲגִ יגָה וְ ׁ ַ
שלְ מֵ י
של עוֹ לַ ת ְר ִא ּיָה ,וְ ׁ ַ
ש ׁש ִמלְ יוֹ ן )ָ (6,000,000ק ְר ּ ָבנוֹ ת ׁ ֶ
אשוֹ ן ִה ְק ִריב ּו ְּכ ׁ ֵ
ִר ׁ
ש ְמחָ ה.
ִֹ
ׁ ֶש ּ ָפטוּר( ,חַ ּי ִָבים לְ צָ ֵרף גַם נְ סָ ִכים

לְ כָ ל הַ ָּק ְר ּ ָבנוֹ ת הָ ֵאלּ ּו
שה הַ ָּק ְר ּ ָבנוֹ ת הֲלָ כָ ה ב' ַוהֲלָ כָ ה ג'(
ב"ם ) ּ ֶפ ֶרק ב' ִמ ּ ַמ ֲע ֶֹ
ו ְּמנָחוֹ ת ,נְ סָ ִכים ּ ַכ ּ ָכתוּב ּ ָב ַר ְמ ּ ַ
שה
ש( ) ּ ֶפ ֶרק ב' ִמ ּ ַמ ֲע ֶֹ
שהֵ ם ִמנְ חַ ת וְ נִ ְס ּ ֵכי הַ ּ ֶכבֶ ֹ
שיעו ָּרם )יְ חֻ ׁ ָשב ּ ָבזֶה לְ ִפי הַ ָּקטָ ן ְּביוֹ ֵתר ׁ ֶ
וְ ִׁ
שמֶ ןֶ ,רבַ ע הַ ִהין יַיִ ן .ו ְּב ִמידוֹ ת
שרוֹ ן סֹלֶ ת ֶ -רבַ ע הַ ִהין ׁ ֶ
הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת הֲלָ כָ ה ד'( עִ ָׂ
זְמַ ּנֵנ ּו )לְ ִפי הַ ִּׁשעוּר הַ ָּקטָ ן יוֹ ֵתר ׁ ֶשל ר' חַ ִ ּיים נ ֶָאה( עוֹ לֶ ה ְקצָ ת יוֹ ֵתר מֵ  -לִ יטֶ ר יַיִ ן,
שמֶ ן ,וְ  2.4לִ יטֶ ר סֹלֶ ת .נֶפַ ח ּ ֻ
לִ יטֶ ר ׁ ֶ
כ ּ ָלם יַחַ ד הוּא  4.4לִ יטֶ ר )לְ ִפי ִמדּ וֹ ת
יש זֶה ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכם ְּב ָקרוֹ ב לְ ִפי ְׁשנַיִ ם(.
חזוֹ ן ִא ׁ
הַ ֲ
) ִמ ְּלבַ ד ָק ְר ּ ַבן ּ ֶפסַ ח

ֵאיפֹה ָקנ ּו נְ סָ ִכים ֵאלּ ּוְ .מב ָֹאר ּ ָב ַר ְמ ּ ַב"ם
ש ְּל ִמים,
ש ְּבבֵ ית הַ ִּמ ְק ָד ׁש הָ י ּו ְׁשנֵי דֶּ לְ ּ ֵפ ִקיםְּ .באֶ חָ ד מֵ הֶ ם הָ י ּו ְמ ׁ ַ
י"ב( ׁ ֶ
ְ
שנִ י הָ י ּו ְמ ַק ְּבלִ ים ְּתמו ַּרת הַ ּ ֶפ ֶתק
ו ְּמ ַק ְּבלִ ים ִא ּ ׁשוּר עַ ל ּ ָכך ,וּבַ דֶּ לְ ּ ֵפק הַ ּ ׁ ֵ
ֶאת הַ ְּמנָחוֹ ת וְ הַ ְּנסָ ִכים לָ הֶ ם הֻ ְצ ְרכ ּו.
שה הַ ָּק ְר ּ ָבנוֹ ת
ב"ם ) ּ ֶפ ֶרק ב' ִמ ּ ַמ ֲע ֶֹ
ש ּו עִ ם הַ ִּמנְ חָ ה וְ הַ ּנֶסֶ ְך? ְמב ָֹאר ּ ָב ַר ְמ ּ ַ
מָ ה ֲע ֹ

) ּ ֶפ ֶרק ז' מֵ ִהלְ כוֹ ת ְּכלֵ י הַ ִּמ ְק ָד ׁש הֲלָ כָ ה

ַבי
הֲלָ כָ ה א'( ִּכי ֶאת הַ ִּמנְ חָ ה )הַ ְּמ ִכילָ ה ֶאת הַ סֹלֶ ת הַ ְּבלוּלָ ה ּ ַב ּ ׁ ֶשמֶ ן( ִה ְק ִריב ּו עַ ל ּג ּ ֵ
ש ִּביסוֹ ד
ְבחַ  .הַ ּ ֶכסֶ ף ִמ ְׁשנֶה ,אוֹ מֵ ר ׁ ֶ
ש ְפכ ּו ִּביסוֹ ד הַ ִּמז ּ ֵ
ְבחַ  ,וְ ֶאת הַ ּיַיִ ן ׁ ָ
הַ ִּמז ּ ֵ
שדַּ עַ ת הָ ַר ְמ ּ ַב"ם ְּכ ַדעַ ת
ְבחַ הַ ּ ַכ ָ ּונָה ִּכ ּ ְפ ׁשוּטוֹ  ,וְ הַ " ּ ֶלחֶ ם ִמ ְׁשנֶה" אוֹ מֵ ר ׁ ֶ
הַ ִּמז ּ ֵ
ְ
שהָ יָה ְּבצַ ד
ש ְפכ ּו ְּבתוֹ ך סֵ פֶ ל ְמנו ָּקב ׁ ֶ
שאֶ ת הַ ּיַיִ ן ׁ ָ
שאוֹ מֵ ר ׁ ֶ
הָ ַר ַאבַ "ד ׁ ֶ
ְבחַ ,
הַ ִּמז ּ ֵ
יכים
שהָ י ּו ְצ ִר ִ
שמֶ ן ,הַ ּיַיִ ן וְ הַ ֶּקמַ ח ׁ ֶ
של הַ ּ ׁ ֶ
וְ עַ ּ ָתה ּבוֹ א ּו חֶ ְׁש ּבוֹ ן .מָ ה הַ ּ ַכ ּמוּת ׁ ֶ
לִ ְהיוֹ ת ְּבבֵ ית הַ ִּמ ְק ָד ׁש ִּב ְׁשנֵי י ִָמים ֵאלּ ּוְּ ,כ ֵדי לְ סַ ּ ֵפק לְ כָ ל דּ וֹ ֵר ׁש אֶ ת
נְ סָ כָ יו.
נ ִַּניחַ ִּ ,כי ְּבעֶ ֶרב ּ ֶפסַ ח ּ ָכל הַ ְּמלַ אי לְ יוֹ מַ יִ ם הָ יָה מוּכָ ן ּ ַב ּ ַמ ְחסָ נִ יםִ .אם ּ ֵכן
ש ִּנ ְצ ְרכ ּו
ּשמוֹ נֶה מֵ אוֹ ת ֶאלֶ ף ָק ְר ּ ָבנוֹ ת ׁ ֶ
שר ִמלְ יוֹ ן ו ְׁ
לְ ִפי הָ ָאמוּר הָ י ּו עֶ ֶֹ
שנ ְַכ ּ ִפיל זֹאת
לִ נְ סָ ִכים .הַ ּ ָמנָה לְ כָ ל ָק ְר ּ ָבן ִמ ְס ּ ַת ּ ֶכמֶ ת ְּב 4.4-לִ יטֶ ר ,ו ְּכ ׁ ֶ

ההלל בהקרבת קרבן פסח

קצז

שבַ ע
שם ַא ְר ּ ָבעִ ים וְ ׁ ֶ
שהָ י ּו ׁ ָ
מנֶה מֵ אוֹ ת ֶאלֶ ף ַיעֲלֶ ה ְּבי ֵָדינ ּו ׁ ֶ
שר ִמלְ יוֹ ן ְׁש ֹ
ְּבעֶ ֶֹ
שמֶ ן ,קֶ מַ ח ,וְ יַיִ ן .וְ כָ ל
של ׁ ֶ
ש ִרים מֶ טֶ ר ְמע ָֻקב )ֶ ׁ (47520
ֶאלֶ ף חֲמֵ ׁש מֵ אוֹ ת וְ עֶ ְ ֹ
ש ִ ּי ּ ָתכֵ ן וְ הֵ ם ִה ְכ ּ ִפיל ּו
חזִיק ּו ֶאת הַ ְּמנָחוֹ ת הָ ֵאלּ ּוֶ ׁ ,
זֶה ִמ ְּלבַ ד הַ ּ ֵכלִ ים ּ ָבהֶ ם הֶ ֱ
שטַ ח הַ ִּנ ְצ ָר ְך לְ ִא ְכסוּן.
ֶאת הַ ּ ׁ ֶ
של לְ פָ חוֹ ת  69מֶ טֶ ר
יכים מַ ְחסַ נִ ים ְּבג ֶֹדל ׁ ֶ
ְּכ ֵדי לְ ַא ְחסֵ ן ּ ַכ ּמוּת ּ ָכזֹאת ְצ ִר ִ
ֵש לָ ַדעַ ת
יש ְקצָ תִ ,מדּ וֹ ת ֵאלּ ּו ,י ׁ
של  10מֶ טֶ ר .לְ הַ ְמ ִח ׁ
עַ ל  69מֶ טֶ ר ְּבגֹבַ ּה ׁ ֶ
ִּכי ַאחַ ד הַ ּ ָב ּ ֵתי ִמ ְד ָר ׁש הַ ְּגדוֹ לִ ים ְּביוֹ ֵתר ּ ָב ָא ֶרץ נִ ְכנָס ְ ּ 10פעָ ִמים ְּבנֶפַ ח
שהוּא מַ ִּכיר ,וְ יוּכַ ל לְ הַ ע ֲִריך
שעֵ ר לְ ִפי ּ ֵבית ִמ ְד ָר ׁש גָדוֹ ל ׁ ֶ
זֶה ,וְ כָ ל ֶאחָ ד יְ ׁ ָ
שוֶה לְ נֶפַ ח
ש ּנֶפַ ח זֶה ׁ ָ
ש ִּנ ּ ָתן לְ ָת ֵאר ,הוּא ׁ ֶ
ֶאת ּג ֶֹדל הַ ּ ַמ ְחסָ נִ יםֵ ּ .תאוּר נוֹ סָ ף ׁ ֶ
של
של ּ ָכל ֶאחָ ד הוּא ְּבג ֶֹדל ׁ ֶ
ש ּ ָתא הַ ִּמ ְטעָ ן ׁ ֶ
ש ִאיּוֹ ת ׁ ֶ
של ְּכ  670מַ ָׂ
ֶׁ
אוֹ טוֹ ּבוּס.
שטַ ח זֶה ּתוֹ פֵ ס.
של  670אוֹ טוֹ ּבו ִּסים ְרגִ ילִ ים ,אֵ יזֶה ׁ ֶ
נְ ָת ֵאר לעַ ְצמֵ נ ּו חֲ ָניָה ׁ ֶ
ש ּו ִמ ְּת ִח ּ ַלת חֲ ל ַֻּקת הַ ְּנסָ ִכים
ש ַּנ ֲע ֹ
שב וְ נ ְַח ׁשֹב אֶ ת ּג ֶֹדל הַ ִּנ ִּסים ׁ ֶ
וְ עַ ּ ָתה נְ חָ ׁ ֵ
ש ָתה
לְ כָ ל נִ ְצ ָר ְך וְ עַ ד ְּגמַ ר הַ ְק ָרבַ ת עוֹ לַ ת הָ ְר ִא ּיָה וְ הַ ְּנסָ ִכיםֵ ּ .כיצַ ד נֶעֶ ְ ֹ
ש ִמ ְּליוֹ ן )(6,000,000
ש ׁ
אשוֹ ן ,עָ ְמד ּו לְ יַד הַ דֶּ לְ ּ ֵפק ׁ ֵ
הַ חֲ ל ָֻּקהְּ ,ביוֹ ם טוֹ ב ִר ׁ
ש ּ ָכל ֶאחָ ד יְ ַק ּ ֵבל אֶ ת הַ ְּנסָ ִכים ְּבתוֹ רוֹ ,
ָשים ,וְ ִה ְמ ִּתינ ּו ְּבסַ ְבלָ נוּת עַ ד ׁ ֶ
אֲ נ ִׁ
ָשים אֶ ת ּ ָכל
של אֲ נ ִׁ
וְ הַ ְּממֻ ִּנים עַ ל הַ חֲ ל ָֻּקהִ ,ה ְס ּ ִפיק ּו לְ חַ ּלֵק לְ כַ ּמוּת ּ ַכז ּוֹ ׁ ֶ
ש ִּב ְק ׁש ּו.
מַ ה ּ ׁ ֶ
וְ צָ ִר ְ
ְבחַ  ,וְ כָ ָאמוּר ְּביוֹ ם
שמֶ ן עַ ל הַ ִּמז ּ ֵ
יך ְּבאוֹ תוֹ יוֹ ם לְ הַ ְק ִריב ֶאת הַ ּסֹלֶ ת וְ הַ ּ ׁ ֶ
שה ִמלְ יוֹ ן ָק ְר ּ ָבנוֹ ת הַ חַ ּיָבוֹ ת ִּבנְ סָ ִכים ,וּלְ ִפי הַ חֶ ְׁש ּבוֹ ן
טוֹ ב הָ י ּו ִׁש ּ ׁ ָ
ְ
ש ָ ּצ ִריך לְ הַ ע ֲִביר ְּביוֹ ם ֶאחָ ד וּלְ הַ ְק ִריב עַ ל
ש ְבנ ּו ,עָ לֵ ינ ּו לְ ָתאֵ ר ׁ ֶ
ש ִח ּ ׁ ַ
ֶׁ
שזֶּה
מה ) 12מֶ טֶ ר עַ ל  12מֶ טֶ ר ׁ ֶ
שכָ ל ִׁש ְטחוֹ הָ יָה כ"ד ַא ּ ָמה עַ ל כ"ד ַא ּ ָ
ְבחַ ּ ׁ ֶ
הַ ִּמז ּ ֵ
ְ
של ְּכ 250-אוֹ טוֹ ּבו ִּסים הַ ְּמ ִכילִ ים 14,400
ׁ ֶשטַ ח ְּבעֶ ֶרך ׁ ֶשל  7אוֹ טוֹ ּבו ִּסים( נֶפַ ח ׁ ֶ
שים לֵ ב ִּכי
ֵש לָ ִ ֹ
שמֶ ןַ ) ,א ּגַב ,י ׁ
של קֶ מַ ח וְ  6,000-מֶ טֶ ר ְמע ָֻּקב ׁ ֶ
מֶ טֶ ר ְמע ָֻּקב ׁ ֶ
שמֶ ן ,הֵ ם חֹמֶ ר ְּבעֵ ָרה ַרב וְ עָ צוּם ,וְ ִאל ּו הַ דְּ בָ ִרים הָ י ּו ִמ ְת ַנהֲגִ ים
שת אֲ לָ ִפים מֶ טֶ ר ְמעו ָּקב ׁ ֶ
ש ֶׁ
ֵׁ
ְ
שמֶ ן ,דְּ לֵ ָקה
של ׁ ֶ
יקה עֲצוּמָ ה ִמ ּ ַכ ּמוּת עֲצוּמָ ה ּ ָכזוֹ ׁ ֶ
שט דְּ לֵ ָ
ְּב ֶד ֶרך הַ ּ ֶטבַ ע ,הָ יְ ָתה ְצ ִריכָ ה לְ ִה ְת ּ ַפ ּ ׁ ֵ

שׂ ֵרף
ש ְּצ ִריכוֹ ת לְ ִה ּ ָ
שרוֹ ף עִ יר ְׁשלֵ מָ ה( וְ כָ ל זֶה ִמ ְּלבַ ד הָ "עוֹ לוֹ ת" ׁ ֶ
ש ְּבכוֹ חָ ּה לִ ְ ֹ
ֶׁ
ש
ּ ָכלִ יל ,וְ ִאם ַנע ֲִריך אוֹ ָתם ִּב ְׁשנֵי ִמ ְּליוֹ ן ) (2,000,000ו ִּמ ְׁש ַקל ּ ָכל ּ ֶכבֶ ֹ

קצח

ההלל בהקרבת קרבן פסח

שעוֹ לֶה הַ ּכֹל יַחַ ד ְּכ 20,000-מֶ טֶ ר ְמע ָֻקב ִאם ּ ֵכן צָ ִר ְ
יך
לְ פָ חוֹ ת ִ 10קילוֹ ֶ ׁ ,
ְ
ְבחַ ּבוֹ
ֵש לְ הַ ְק ִריבָ ם עַ ל הַ ִמז ּ ֵ
שי ׁ
של עוֹ ד ְּבעֶ ֶרך  200אוֹ טוֹ ּבו ִּסיםֶ ׁ ,
נֶפַ ח ׁ ֶ
ּ ַביוֹ ם וְ  6,000מֶ טֶ ר ְמעו ָּקב יַיִ ן ,אוֹ ָתם הָ יָה צָ ִר ְ
יך לְ נ ּ ֵַס ְך ְּבאוֹ תוֹ יוֹ ם -
ש ְפכ ּו ֶאת ּ ָכל
וּלְ ִפי הָ ַר ַאבַ "ד וּלְ ִפי דַּ עַ ת הַ ּ ֶלחֶ ם ִמ ְׁשנֶה ּ ָב ַר ְמ ּ ַב"םָ ׁ ,
שהָ יָה לְ יַד הַ ִּמז ּ ֵ
יט ִרים ,לְ תוֹ ְך הַ ּ ֵספֶ ל ׁ ֶ
 6,000,000הַ ִּל ְ
ְבחַ ]נְ ָת ֵאר לְ עַ ְצמֵ נ ּו ּ ַכ ּ ָמה
זְמַ ן אוֹ ֵר ְך לִ ְׁש ּפ ְֹך ּ ַב ְק ּבוּק יַיִ ן אֶ חָ ד .ו ְּבבֵ ית הַ ִּמ ְק ָד ׁש ׁ ָש ְפכ ּו ַ ּ 6,000,000ב ְק ּבו ִּקים לְ תוֹ ְך אוֹ תוֹ
סֵ פֶ ל ,וְ זֶה ְּבמֶ ׁ ֶש ְך ּ ַכ ּ ָמה ָׁשעוֹ ת[.

שיִ ּ ָבנֶה ּ ֵבית הַ ִּמ ְק ָד ׁש ִּב ְמהֵ ָרה ְּביָמֵ ינ ּו
שמַ יִ ם ׁ ֶ
ש ּ ַב ּ ׁ ָ
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ִּל ְפנֵי ָא ִבינ ּו ׁ ֶ
שם.
ש ִּנ ְצטַ ּוֵינ ּו ׁ ָ
וְ נִ ז ּ ְֶכה לַ עֲלוֹ ת לָ ֶרגֶל וּלְ ַק ּיֵם ּ ָכל הַ ִּמ ְצוֹ ת ׁ ֶ

מצוות קרבן פסח

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
הזה ,ובהיות שפסקיו מקובלים גם בחוגים שלהם ,על ידי זה להסיר
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
חטאת ,וכל העוסק בתורת אשם כאילו
הקריב אשם )מנחות קי.(.

מצוה רבה לעמוד לעזרתנו
להדפסת הספרים הנוספים
ניתן להקדיש לע"נ וכדומה
אמר לו הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבנינה,
לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית
בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה
אני מעלה עליהם כאלו הם עוסקים בבנין
הבית )תנחומא צו י"ד(.
אפשר לתרום בטלפון05041-94471 :
או בת.ד 8031 .בית שמש

כתב החפץ חיים זיע א
והנה לפי מה שביארנו עד כה גודל
ענין קדושת לימוד הזה ]לימוד
ההלכות השייכות לקרבנות ולבית
המקדש[ ,וגודל החיוב להכין עצמנו
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
מנכסיהן לקבוע ...שילמדו הסדר ההוא
ויהיו בקיאים בכל הלכותיו ...ללמוד
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
שכתב השל"ה בספר 'יש נוחלין' )מתוך
דברי החפץ חיים זיע"א במאמר 'תורה אור'(.

