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  ד"בס

  הגדה של פסח 
  לזמן בית המקדש

  'ם בהלכות חמץ ומצה פרק ח"על פי פסקי הרמב
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  א שקני המנורה באלכסון ולא בעיגול"ח קנייבסקי שליט"כך פסק מורנו הגר
  ב "אות מ' הלכה י' בספרו דרך חכמה הלכות בית הבחירה פרק ג

  

  י "ל ע"יו

  המרכז לבית המקדש והמשכן -" באר החיים"
 ע"תש' האדר
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ב

  
  

וזאת למודעי כי לא באנו בזה לקבוע פסק הלכה 
  ,כלל וכלל

  .ויש לעשות בכל דבר שאלת חכם
  
  
  

ידוע מאמר החכם כשי שאי אפשר לבר בלי תבן כך אי : ל"התנצלות המו
, יתכן שנפלו שגיאות ונבקש שלא יקפידו עלינו, אפשר לספר בלי טעויות

 אמנם לא ניתנה תורה ,דלנו להגיה ככל שידינו משגתואפילו שהשת
  .'וכו, למלאכי השרת

  , וכן נבקש מכל אחד ואחד שיואיל בטובו לשלוח הארות והערות
, וכדומה, או תיקונים, וכל דבר המתחדש ומתברר, מ"חידושים וציונים ומ

ויבורך מפי , ה יכנסו למהדורות הבאות"ובעז, לפי הכתובת הרשומה מטה
  .  אמן,עליון

  
  
  
  
  
  
×  

  , כל הזכויות אינן שמורות
 לאחסן , לתרגם, להקליט, לשכפל, להפיץ, לצלם, להדפיס,כל אחד מוזמן בזאת להעתיק

, בכל אמצעי שהוא, בארץ הקודש ובכל הארצות', וכו'  וכו, לפרסם, להמחיז,במאגר מידע
  .להרבות כבוד שמים, ובין למטרות מסחר ורווח, בין לזיכוי הרבים

 
  

  : אצל, ניתן להשיג את ההגדה של פסח לזמן בית המקדש
  , המרכז לבית המקדש והמשכן-"באר החיים"

  02-9924486: טל
  בית שמש 8031. ד.ת
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ג

  ד"בס
  

  הארץ ומלואה' לה
  

  הגדה של פסח 
  לזמן בית המקדש

  

  ם "על פי פסקי הרמב
  'בהלכות חמץ ומצה פרק ח

  
שינוי והוספת נערך כפי נוסח ההגדה הנהוגה מדורי דורות ב

 ם"פ פסקי הרמב"פרטים לזמן בית המקדש ע
 

  כלל לפני שאלת חכם אין לסמוך על ההגדה הזאת להלכה
  

  נוסח ספרד
  

אֹוִתיֹות  ַּאּשוִריתְּכָתב  - ֵעיַנִיים ְמִאירֹותּבְ ׁ  
  

  ם הנוגעים למעשה" ההלכות מהרמבעם
  עם תמונות מדגמי כלי בית המקדשו 

  
  י "ל ע"יו

  רכז לבית המקדש והמשכן המ-" באר החיים"
  ג"ע לפ"תש אלפים'  האדר

  



 
 
 
 

ד

  הגדה בכתב אשוריתה
  ת "ה אדנו"בשילוב שם הוי

 בראש כל עמוד
  

ג רבי ישראל יצחק רייזמאן "זה לשונו של מורינו הרה
ח "בהסכמתו לסידור בכתב אשורית של הרה, ל"זצוק

סידור תפילה בכתב : "ל"רבי אשר אנשיל ברוין זצוק
ני אשר תועלת רבה היא "ה אד"הויאשורית בשילובי 

להעוסקים בעבודה שבלב זו תפילה  שהשמות 
כמבואר , הקדושים שנכתבו בטהרה יהיו נגד עיניהם

ט "ידי אור שבעת הימים הבעשל ותלמ"בכתבי האריז
   .א"ע ועכי"זי

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 

ה

  נ"לע

  ל "אברהם חיים זצוק' ח ר"יעקב צבי בן הרה' ח ר"הרה

  ח"תשנ'טבת ה' ז
  

  ל"משה זצוק' ח ר"גדליה בן הרה' ח ר"ההר

  ט"תשס'ה אב ה"כ

  

   קניגורחלחיים שמחה ' יעקב בן ר' נ ר"לע
   זכרונם לברכה

   ארץ ישראל-' לודז
  ע "ד אדר תש"כ

  

  
  

  לזכר עולם
שאול מנחם הלוי עליו השלום ' אהרן בן ר' המחותן ר

ד"ד חשון תשס"ע י"נלב  
.עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר  

 
שבת . ה"שלמה הכהן ע' אשתו המיוחסת מרים בת רו

.ו"תשרי תשס' שובה ה  
.תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה  

 

  
  
  
  



א 

  שלום יהודה גראס
  למיןהָאק "אבדק

  

ו "קובץ ספרי שחיטה כ, 'ן חל"קובץ ספרי כשרות ג, 'ן חל"שמירת המצוות כהלכתן ח, ו חלקים"קובץ ספרי ארץ ישראל כ :ס"בעהמח
  ,ח"ת ז"דברי תורה עה, ח"ישמירת הברית , ח"מקוואות ח קובץ ספרי, ח"שבת ד שמירת קובץ ספרי, ’חל ג"לניקור  קובץ ספרי 'חל
  .ועוד, ח"אור הזוהר ה, ח"ת זבחו זבחי צדק ג"שו, ח"שכר ועונש ו, ’חלז "נ י"קדושת ביהכ קובץ ספרי, ’חל ב"כם "סת קובץ ספרי   

   רמת בית שמשΦ 24/8נחל לכיש  רחוב Φהאלמין ' קהל עטרת ישעי
CONG, OF HOLMIN ,NACHAL LACHISH 24/3 RAMAT BEIT SHEMESH, 99093 ISRAEL , TEL: 02-995-1191 

  
חדש שבט " קץ"גימטריה " למען" "למען תהיה תורת השם בפיך"ערב שבת קודש לסדר , ה"ב

  .ע חושבן דדין כחושבן דדין"בגימטריה תש" ספר אור הזוהר "-. ק"לפ" ע"תש"שנת 
עומד להעלות על מכבש הדפוס הגדה של פסח לזמן בית המקדש ...... 'ג וכו"יות כאשר ידידינו הרהה

כי היות שבניסן , והמחבר הכין הספר הזה לדפוס, ה"ץ זצללה"ם ומהיעב"ם בירורים ומקורות מהרמבע
וכמו שכתב , ע נזכה להגאולה שלימה במהרה"ומקוים אנו שבניסן הזה תש, נגאלו ובניסן עתידים להיגאל

הלכות וכל שאמר שצריכים להיות מוכן לגאולה שלימה וידעו כל ה, ל בספרו על קדשים"החפץ חיים זצ
ת יהא "והשי, אמינא לפעלא טבא יישר, פ לזמן בית המקדש"ובשמו יקבנו הגש', ענין הקרבת קרבן פסח וכו

  .ויתקבל לרצון לפני שוחרי התורה והחסידות, בעזרו שיוכל להוציאו לאור עולם ולהפיצו בישראל
 שוחרי תורה להביא ואבקש בזה מכל, אשרי חלקו שזכה להיות ממצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד

שנהיה מוכנים , ה כמה ספרים"וגם אני אקח אי, ולקנות את הספר בכסף מלא, הברכה הזאת לתוך ביתם
  .וממני יראו וכן יעשו, לאכול בחבורה מן הזבחים ומן הפסחים

א ביקש ממנו לכתוב איזה ענינים שנוגע להגאולה שלימה במהרה בימינו  על כן "ח שליט"היום והגהמ
ע ולקרב "י זי"מוד תורת הרשבילזכות את הרבים בלק "דברי התעורורות בענין נחיצות לימוד הזוהאכתוב 
ז "ועי, ד הזהר הקדושוטלת על כל אחד ואחד ללמוכמובא בספרים הקדושים החובה הקדושה המ, הגאולה

  .א"נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב
נו ידהי,  והנסתרם לתורה בתורת הנגלהע עתיולקבעל כן כל אחד מחויב , שאנו בימי הגאולההיות 

אר בספר סור מרע וכמב, פ"בכל יום לכהלמוד ספר הזהר הקדוש על פרשת השבוע משך חמש דקות ל
, תדבק נפשך בספרי יראים שתראה בכל עת חיובך לבורא כל עולמים: וזה לשונו:) ז"דף ט(ועשה טוב 

ספר הזהר , בך בשלהבת אש לעבודה התמימהוהוא ילהב ל, ובפרט בספר הזהר שהוא עקר כל ספרי מוסר
  .עד כאן לשונו. הוא המפתח והוא הסוגר

מוסר השם שיש בזהר ", )'דף לג עמוד ג' חלק א(ל "י זצ'ובספר זכירה לחיים להגאון רבי חיים פאלאג
  .עד כאן, "וכל תבה ותבה נוקב ויורד בתווני דלבא, הקדוש מוסר השכל יתר על כל בעלי ספרי מוסר

פת ומידי יום ביומו ועל ידי זה להטעים את נ, ל"שתקן האריז, "חק לישראל"אפשר ללמד הזהר ובקל 
שאין עוד למוד בעולם המזכך הנשמה , ל"א זצ"כמו שכתב החיד, ע לצבור הלומדים"י זי"צוף דברי הרשב

  .כמו למוד הזהר הקדוש
וכך אמרו . ברוך הוא מתקן דבריוהקדוש , אפלו אינו יודע ואינו מבין מה שמוציא מפיו, הרווהלומד הז

א בקונטרס טוב עין "ועין בהרב חיד. אל תקרי ודגלו אלא ודלוגו, קמאי וסמכוהו אקרא ודגלו עלי אהבה
  .'א וכו"א ז"בשם ה

ק בספר אור הנערב כי בעת למוד סתרי תורה מתעורר בנפש רגש נפלא להשם יתברך כי "וכתב הרמ
והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע :): ד"דף קכ(,  בזהר פרשת נשאומובא ברעיא מהימנא, עזה כמות אהבה

ובגין דעתידין , באלין לא צריך נסיון. מן זוהרא דאימא עלאה תשובה, בהאי חבורא דילך דאיהו ספר הזהר
דברים (, ויתקיים בהון, יפקון ביה מן גלותא ברחמי, דאיהו האי ספר הזהר, מאילנא דחיי" למטעם"ישראל 

משום שעתידים ישראל לטעם מאילן החיים ]: תרגום ללשון הקדש. [ינחנו ואין עמו אל נכרבדד ' ה) לב
  . על ידו יצאו מן הגלות ברחמים, שהוא ספר הזהר הזה

  



ב 

רוש מאמרי ילומר שעתיד להתגלות פ, דוק לישניה דקאמר למטעם) לרעיא מהימנא כאן(ובמקדש מלך 
נו זה שהוא יכמו בזמנ, רושי אמריו כי נעמוישיטעמו פואז יפקון ביה מן גלותא כ, הזהר בטוב טוב השם
כי אמירת הזהר לבד , ועוד, ל"א זצ"ועל פי זה אפשר להבין מה שכתב החיד. גאולהאחרית הימים וזמן ה
שזה מורה על אמירה לבד שאם טועמים רק את " למטעם"ק המקדש מלך יכמו שדי, בלי להבין מועיל מאד

  .יהזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמ
ויקרא (ובגיניה , כד יתגלי לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא, מהאי חבורא דילך', ובתקונים סוף תקון ו

כמה גדול חיוב על תלמידי : "וזה לשונו, בספר כסא מלך' ובתקון ל. וקראתם דרור בארץ וגומר) י, כה
לה וכי הם מעכבים הגא, רך גלותאווגורם א, וענשם כמה גדול אם אינם לומדים קבלה, חכמים ללמד קבלה

כי , דש ימים בפשטי התורהוכי יעשה בשעה אחת בלמוד הקבלה מה שלא נעשה בלמוד ח, רחמנא ליצלן
כי למוד הזהר הקדוש בגירסא בעלמא בונה ", ב שם בכסא מלך"ובתקון מ". גאולהחה לקרב הוגדול כ
קון למעלה בשעה אחת מה י תיעשה בו, רוש מאמר אחדיוכל שכן אם יזכה ללמד ולהבין אפלו פ, עולמות

ויהיה מרואי פני , ומבטח לו שהוא בן עולם הבא מבני היכלא דמלכא, שלא יעשה בלמוד הפשט שנה תמימה
ואין נחת רוח להשם כעסק בנשמת התורה שהיא החכמה . המלך היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא

  . עד כאן". ...האמתית המקבלת כי ממנה יודע רצונו יתברך בעבודתו ומצוותיו
פנימיות התורה הם חיים לפנימיות הגוף שהוא ) ל"א ז"ו להגר"אות כ' פרק ח(וכתוב באבן שלמה 

וכתב עוד שם . והעוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגרות בהם, הנפש והחיצוניות לחיצוניות הגוף
  .מוד הקבלהילה בלוקר הגאיוע, רק על ידי למוד התורה, לה לא תהיהודהגא) 'א אות ג"בפרק י(

אין אדם יכול לבוא אל קצת השגת : וזה לשונו) 'פרק ג' שער ו(וכתב בספר יסוד ושרש העבודה 
מוד ספר זהר הקדוש יוביחוד מל, מוד חכמת הקבלהיכמו מל, מודנויתו ורוממותו יתברך שמו מכל לוגדל
  .'חכמת אדם תאיר פניו וכו, קוניםיוהת

לדעת כי , אחי, וראוי לך): וזה לשונו' פרק ו(תב בשער אהבת השם והרב החסיד בעל חובת הלבבות כ
ואלו היה קרוב , קון נפשו לאלהים יתברךיזכות המאמין אפלו אם יהיה מגיע אל התכלית הרחוקה בת

למלאכים במדותיהם הטובות ומנהגיהם המשבחים והשתדלותם בעבודת הבורא ואהבתם הזכה בו אינם 
שזכיותיו נכפלות בעבור זכיותם , ל הדרך הטובה ומישרם אל עבודת הבוראכזכיות מי שמורה בני אדם א
  .עד כאן דברי קדשו. 'בכל הימים ובכל הזמנים וכו

הנה מבאר מכאן שחבור הזהר היה עתיד : "שכתב על כך, ה הקדוש"וכאור לעינים באורו של השל
, ובזכות העוסקים יבוא משיח. וניםשאז יתגלה לתחת, עד שיבוא הדור האחרון בסוף הימים' להיות גנוז וכו

ושבתם איש אל "וזה שאמר ובגינה , כי אז תמלא הארץ דעה בסבתו אשר זה תהיה סבה קרובה לביאתו
צרך הקדוש ברוך הוא וכשם שלא נגאלו ישראל ממצרים עד שה, כדי שבזכות זה יגאלו ישראל', וכו" אחזתו

, שה הזוולה עד שיזכו לתוספת הקדו יהיה הגאלה העתידה לאוכן הגא, לקדשם בדם הפסח ובדם המילה
  ). שני לוחות הברית, עשרה מאמרות מאמר ראשון" (ואשרי הזוכה בה, והוא רצון האל יתברך

מוד והקריאה בספר הזהר יגלים הלומס, לה ברחמיםובנוסף למעלה הנפלאה של קרוב הגא, כמו כן
  .  צרה רחמנא ליצלןהקדוש לבטל כל גזרות קשות ולהיות כחומה בצורה מפני כל

, רבנו משה חיים לוצאטו זכר צדיק וקדוש לברכה זכותו יגן עלינו אמן, ל"וכידוע רבנו הקדוש הרמח
תקן בישיבתו סדר למוד מיחד של גירסא בספר הזהר הקדוש במשמרות ללא , ועוד" מסלת ישרים"בעל ה

 מעלת הדבר באגרת לחכמי וכותב על, וקבע דבר זה כתקנה הראשונה בישיבתו, הפסק כלל מעת לעת
ובודאי היה להם , זאת העצה היעוצה לכל קהלות קדש להנצל מרשת זו טמנו שונאיהם: "ישראל בזה הלשון

  ... כי רב הדבר ועצום מאד, לפקח על זאת ולא יחדלו
כי אני אלמלא נתישר חילי הייתי קובע דבר , ועתה אל ישליכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גום... 

כי אין כמוה לטובה לכל , אבל כבוד תורתכם יקח את העצה הזאת ויהיה לו לזכות, בכל מקום ומקוםזה 
  ". וכל אחד במקומו יכול לעשותו כי לא דבר קשה הוא כלל, ישראל

ל זכותו יגן עלינו אמן אשר היה בקי עצום בכל מכמני התורה ולא מצא עצה "ומי לנו גדול כהרמח
שבכח הקדשה העליונה , למוד בספר הזהר ברצף ללא הפסק,  את העצה הזולבטל גזרות מעם ישראל אלא

  .   ברחמיםגאולהשל ספר הזהר הקדוש לבטל כל גזרות ולקרב ה



ג 

חסד לאברהם מעין (וגם על ידי החבור ההוא יהיה בטול הקלפות וקלות הגלות והשבתת הקטרוגים 
  ).ד"ראשון נהר כ

תעסק בה היא גורמת אחור ועכוב בנין בית מקדשנו ומניעתנו מלה, הכל תלוי בעסק החכמה הזאת
  ).הקדמת הרב חיים ויטאל לעץ חיים(ותפארתנו 

לא יפלא אם כן , ואחרי שזכינו להכיר מעלת דברי הזהר הקדוש ופעלם הנפלא והשפעתם הברוכה
לקחם ואף המליצו לרבים ולשומעי , שבכל החוגים נמצאו גדולי הדורות שקבעו למודם ועיונם בזהר הקדוש

  .על התועלת מהלמוד בו כמו שיתבאר
כי בכל דור ודור יש (הינו כשיתגלה , וזהו דרש דרש משה: ולשון דגל מחנה אפרים פרשת שמיני

הינו רבי שמעון , וידרש מה שדרש כבר משה, )ואיתא דרבי שמעון בן יוחאי היה בחינת משה, בחינת משה
 שיבנה במהרה בימינו גאולהו כל הקלפות וממילא יהיה ההינו שיתבטל, אז והנה שרף, ספר הזהר, בן יוחאי

  .אמן סלה ועד
א "שהיה מרואי פני אדוננו הגר(ח "שחבר בעל פרוש המשניות מהרי, )ו"פרק ט(בספר אמרי קודש 

', כמו להתפלל או להניח תפלין וכו, חיובם גדול ממש, וספרי מוסר' והלמוד ביום יהיה וכו: "וזה לשונו, )ל"ז
אלא אפילו ללמד לפי פשוטו גם יש בו מוסר , פשיטא למי שמבין עמקותו מעט, ב מאד ללמוד טו–וזהר 
  .עד כאן, "ולשונו מסגל, גדול

עד , "גם בכל שבת תקבעו ללמד שעור בזהר הקדוש", )'אות ג(ובצואת רבנו הגאון רבי יעקב מליסא 
  .כאן

מצאנו : כתב וזה לשונו, )'פרק א, השער התשוב" (אהל ישרים"ל בספרו "והגאון רבי אברהם ענתבי זצ
אף על פי שאינו מבין , ל שלמוד בספר הזהר והתקונים הם יועילו לנשמה להזדכך מאד"ראינו משם האריז
דאפילו לפי פשטות דבריו הם דברי מוסר השכל וכל דבריו כגחלי אש ונכנסים בלב , האדם עומק כונתו
, אין ספק שנמחלים עונותיו, לבב כשלומד בספר הזהרובפרט אם יתעורר בבכיה ושברון , הלומד והשומע

ומכל שכן אם ילמדו למוד זה בלילה מחצות , ויברחו המזיקים והסטרא אחרא ממנו הרחק כמטחוי קשת
ואחר כך ישב וילמד , רבן והגלותואחר שבוכה על גלות השכינה והח, שיועיל מאד לזכך נשמתו, לילה ואילך

שחוט של חסד משוך עליו , "יומם יצוה השם חסדו"ועליו נאמר , לה ויוםויחבר לי, עד שיעלה עמוד השחר
דש וספר הזהר ושהשבת ק, וגם בשבתות לא ילמד אלא בספר הזהר". בלילה שירה עמי"כל היום משום ד

  .ויהיה לו סיוע גדול בלמודו, ואם לאל ידו בחכמת הקבלה ילמדו ביום השבת, דשוק
ומכלל התקונים שמסר בידו , בא לפניו ורצה תקון לעונותיו ממנול על אחד רשע ש"וכתב בשבחי האריז

  .מוד ספר הזהר יועיל לאדם להכניס יראת השם בלבוילת לווסג, שילמד בכל יום כמה דפים מספר הזהר
ד ממה שהרב ויש ללמ, ועד כמה היה חביב למוד תורת הסוד על תלמידי הבעל שם טוב וממשיכיו

שלמד ושנה הפרי , העיד בעצמו ואמר, יזיק מזידיטשוב זכותו יגן עלינו אמןהקדוש מורנו הרב רבי יצחק אי
  .עץ חיים מאה פעמים ואחד

מספר שפעם אחת בשעה שהתבודד עצמו רבנו , )ח"ג אות קס"עמוד פ' חלק א" (אביר הרועים"ובספר 
ל שעל ראשו והנה משך את כובע השטריימ', ל ללמד הזהר הקדוש וכו"ר מסוכטשוב זצ"הקדוש ונורא אדמו

ואחר כך התחיל ללמד בהתלהבות עצומה ובאימה , סהולמטה עד גבות עיניו באפן שכל המצח שלו היה מכ
ורק לפרקים התפרץ מלבו הטהור נהימה גדולה על איזה , אדויראה שאין לשער ובנהימה בקול דממה דקה מ

ולא רמו עיניו הטהורים ולא הגביה את גבות עיניו להביט חוצה מן ספר הזהר הקדוש בכל משך , רגעים
, וכשהביט אחר כך על המורה שעות ראה שלמד רבנו הקדוש כן יותר מארבע שעות שלמות', למודו וכו

א מתחלה עד סוף בלי הפסק רגע אחת ובלי הבט חוצה מספר הזהר הקדוש והכל היה בהתעוררות וחד קטיר
  .עד כאן, בכל זמן רב ההוא

וצריך האדם לקבע לו עת : "כתב בשם ברכי יוסף וזה לשונו, )סימן א סעיף קטן יב(ובמשנה ברורה 
 היצר הרע ותבלין, ללמד ספרי מוסר בכל יום ויום אם מעט ואם הרבה כי הגדול מחברו יצרו גדול הימנו

, כתב בשם החיי אדם שהוא יותר חיוב מלמוד משניות, )ו"אות כ(ובשער הציון ". ל"הוא תוכחת מאמרי חז
  .עד כאן



ד 

תלמיד (ל "מובא שמקורבו של רבי שלמה בלוך זצ, )ו"ג עמוד תקנ"כ" (מאיר עיני ישראל"ובספר 
כל שבת קודש למד את הזהר של ש, ע"שרבי שלמה ספר לו על רבו מרן החפץ חיים זי, כותב) החפץ חיים

  .בו כמדרשווהיה אומר שר. אפילו בחורים, גם היה אומר לאחרים שילמדו הזהר של הפרשה, הפרשה
שספר בנו הרב אריה ליב על אביו מרן , )בדפוס החדש' דף יד אות ג(ל "ובמכתבי מרן החפץ חיים זצ

וכעין מאמרם ( תורה היותר נעלים שהחזיק מאד בחכמת הקבלה באמרו כי הוא אחד מחלקי, החפץ חיים
ואי אפשר לבא , ומרגלא בפומיה תמיד כי בלי סתרי תורה מגששים אנו באפלה, ")דבר גדול מעשי מרכבה"

בשביל למודיו הנגלים , אמנם דאג כי לא יספיק לו הזמן להתעמק בה, עד חקר אלוה בהנהגתו עם הבריאה
כה זוכר אנכי מימי , על פי רוב בלילה בשעה מאחרתו, ועין בספרי הקבלה רק לפעמים, שהם צרך רבים

, א"וספרא דצניעותא עם באורי הגר, כמו ספר יצירה, ספרי קבלה היה לו רק מהמחברים הקדמונים, נעורי
כן ספר , וספרי עץ חיים ופרי עץ חיים, כן ספר הפרדס משה לקורדובירו, וספרי הזהר, כן ספר התמונה

זולתם לא , בי יוסף גיקטליא הלא הם שערי אורה וגינת אגוז וספר שפע טלוספרי הר, עבודת הקדש להגבאי
  ).82ראה אור הזהר דף , ב אות צא"ועוד עין שם עמוד קע(

ל אמר להגאון רבי שמריהו "מובא שמרן החזון איש זצ, )ח"עמוד צ' חלק ג(ובספר מעשה איש 
ואף הוא עצמו למד ספר , אמרו ללמד זהרשאין ספר מוסר כל כך טוב כמו ספר הזהר ופעם : ל"גריינימן זצ

  .עד כאן, ל"הזהר עם הגאון רבי שמריהו זצ
א שאל פעם את מרן החזון "מובא שהגאון רבי שמואל הלוי וואזנר שליט, )עמוד צג' חלק ד: (ועוד שם

אבל , מוד אסורילמען הל, ל"והשיב מרן ז, מוד הזהר הקדוש למי שלא הגיע לחכמה זויל אודות ל"איש זצ
ל שמלהיבים כל כך כמו מאמרי הזהר "כי אין לך מאמרי חז, תר ומצוה גדולה היאולמען יראת אלקים מ

  .הקדוש
) ד שטרסבורג"אב(א "מובא שהרב רבי שמואל עקיבא שלזינגר שליט, )בשולי העמוד: (ועוד שם

ואז , א"יטבהיותי עדין בחור צעיר לאחר בר מצוה נתלויתי פעם להגאון רבי שמואל וואזנר של: מספר
נראה : ואמר הגאון רבי שמואל וואזנר, )שהיה ללא כריכה" (הזהר"רוני שהיה מנח על השלחן ספר וזכ

  ).86ראה אור הזהר דף (והחזון איש חיך . שלומדים הרבה בספר זה
ל בכל "מובא שהגאון רבי אליהו לאפיאן זצוק, )ה"במעשים והנהגות עמוד ע(' ובספר לב אליהו חלק א

  .צהרים היה לומד זהר הקדוש בנעימות קולו והתלהבות גדולהיום אחר ה
ל בהיותו "מובא שהגאון רבי משה אהרן שטרן זצ, )ח"עמוד פ' פרק ו" (המשגיח דקמניץ"ובספר 

  .תלמיד בישיבת קמניץ היתה לו קביעות בכל לילה לפני השינה בספר זהר הקדוש עין שם
נהג אחר סעודת ליל שבת ללמד דברי הזהר , פקיםל ראש ישיבת או"והרב הגאון רבי חיים קמיל זצ

  .הקדוש ומדרש תנחומא על פרשת השבוע
כמו שכתב מורנו הרב רבי חיים ויטאל , ועוד ישיג תועלת מרבה מלמוד הזהר אפילו בדרך בקיאות

להרב רבי אברהם ) י הקדוש"דהינו האר(ל "וכן אמר מורי ז: "וזה לשונו, :)דף יא(ל בשער רוח הקדש "זצ
, עלים בכל יום' או נ' לוי עצה טובה לענין השגה שילמד בזהר דרך בקיאות בלבד בלי שיעמיק בעיון מה

  .עד כאן לשונו, "ושיקרא בספר הזהר פעמים רבים
למוד ספר הזהר מרומם על כל למוד , )ד"מורה באצבע אות מ(ל "א ז"ובספר עבודת הקדש להגאון חיד

  ).82, 76ראה אור הזהר דף . ('ריאתו והוא תקון גדול לנשמתו וכוואף שיטעה בק, בשגם לא ידע מאי קאמר
הגם דבכל התורה שלומד : וזה לשונו, )'פרק ו" (לוח ארז"ל בספרו "י זצ'וכתב הגאון רבי חיים פאלאג

מכל מקום בלומד בדברי קבלה זהר הקדוש חדש וישן ותקונים וכתבי גורי רבנו , האדם הנה שכרו אתו
ומסגל להבריח , שכרו מרבה, כי אפילו אינו מבין מה שלומד, נשגב הלמוד מאד, ה להםא וכדומ"י זיע"האר

  .ממנו היסורין
ל בגליון הזהר הקדוש סדר חיי "ואת זה כתב הרב ז: כתב וזה לשונו, )בהקדמה" (זכירה לחיים: "ובספר

עד כאן , ם הבאדמי שישיג בלמוד ספר הזהר ופרושו בדיוק ובעיון מבטח לו שהוא בן עול, :)קל(שרה 
  .דבריו

דאין לנו ' נקוט מיהא פלגא דבלמוד מה שיוכל להבין אפילו שהוא לפי הפשט בלתי דיוק ועיון כמני וכו
מה .) רכה(ועין סדר ויחי . עסק בנסתרות כבן זומא מבחוץ אהני ליה מיהא דמסתמא לא יראה פני גיהנם



ה 

ל העוסק בספר הזהר יהא נשמר מכל דבר דכ, :)ן"ג(וראה עוד מה שהביא בספר הלולא רבא . שכתב שם
  .ר"שמור גימטריה זוה"סידיו י"גלי ח"דראשי תבות ר, רע

דהלומד בספר הזהר מכניע את יצרו הרע וקונה שלמות בעולם הזה ובעולם הבא :) בדף נה(עוד כתב 
  .והקלפות כרת יכרתון כמו שכתב שם פעמים רבות, ועל הכל דלמוד הזהר מקרב הגאולה. יעין שם

ר "גימטריה ספ" גם כי יתנו בגוים"הבאתי מספר קרבן מנחה , )ד"אות מ' חלק ב(ובקונטרס חיים ומזון 
, והא שמיע לי דבספר הזהר ירגיל יותר מהתקונים ביום. כי על ידי זה עתה אקבצם עין שם, ר"הזוה

הוא " אור הקטןהמ"ו, הוא ספר הזהר" מאור הגדול"לפי מה שכתוב , ובתקונים ירגיל בלילה יותר מביום
  .).דף נ(כמו שכתוב שם בספר הלולא רבא , ספר התקונים

דהא , אנא שכיח בעלמא"י עליו השלום "על מאי דאמר רשב, )'ד עמוד ד"דף י' חלק א(וכתב עוד שם 
מזה תבין דהלומד בזהר ישן וחדש : וזה לשונו, .)זהר בראשית דף רכח" (בחיי לא יתיב עלמא בצערא

מה .) ח"דף ס(ועין סדר יתרו ... ות ורגילות מבטח לו דיגן עליו דגדולים צדיקים במיתתןותקוני הזהר בקביע
ועוד יתרה על , יעין שם, דאם אינו לומד בזהר הקדוש יכסיפו לו בעולם הבא) רבי משה זכות(ז "שכתב הרמ

כי , " התקלקלווכל הגבעות): "ירמיה ד כד(אמר עוד : וזה לשונו, ע"זאת דברי מורנו רבי חיים וויטאל זי
הנה הגבעות אלו , הגבעות הם התלמידי חכמים הבחורים הנקראים גבעות אצל בחינות ההרים הנזכר

כי בראות התלמידים הקטנים את הגדולים ההרים הרמים רודפים יומם ולילה אחרי , נתקלקלו לגמרי
,  מלהתעסק בה כנזכרהפשטים ואינם עסוקים בחכמה הזאת ואינם יודעים כי מיראתם לכנס בה הם נמנעים

ועל כן גבעות אלו נתקלקלו ולבם שרש פורה ראש ולענה ועלתה בהם חלודת טיט ורפש לכפר בחכמת 
ואין ספק , ואומרים שאין בתורה אלא פשטיה ולבושיה בלבד על דרך הנזכר לעיל בפרשת בהעלתך, האמת

בה כי תורת עולם הבא איננה וכבר נתבאר למעלה הס. כי לא יהיה להם חלק בעולם הבא כנזכר שם בזהר
וזה שלא בחר בה ולא טרח בעולם הזה מערב שבת לא , כפשטה רק עד שם עוסקים ברזי התורה וסודותיה

  ).493אור הזהר דף . ('וגו" הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו"ועליהם נאמר , יאכל בשבת
חזק את ידי עושי מלאכת אין לנו אלא ל, חזינן השתא עד כמה גדול ועצום כחו של הלמוד בספר הזהר

אמצו מתנים וחגרו עז להמשיך ולהפיץ את אורו של , להוסיף להם אמץ וכח וחזק בעבודתם הקדושה, הקדש
והוסיפו לעשות חיל ולהרבות חילים , לפרסם כחו בעולם ולסיע בכל מה דאפשר, רבי שמעון בר יוחאי

  .לקודשא בריך הוא ואוריתא לאוקמא שכינתא מעפרא
ואודיעך בזה סוד גדול מה שאמר : וזה לשונו) ך"ל לרב"רמח(ו "ל אגרת ט" מורנו הרמחועוד למדנו

כי , דע, )ל, דברים ד(' וכו" ושבת עד השם אלהיך' בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה וכו: "הכתוב
כי , נמשך לפי עליתה להתאחז ולינק במדרגות, התגברות הסטרא אחרא לגזר חס ושלום גזרות על ישראל

עד . ק אחר דוחקואז נדחקים ישראל דוח, ן"והנה היא עולה ומתגברת בספירות זו.  עלותה כך מתגברתכפי
אך , .)סה' זהר חלק ג (אימא דינין מתערין מינה בסוד, א חושבת להתדבק שם גם כןוהי, שהיא מגעת לאימא
ולכן היה , וד התשובהישראל מתדבקין בה ובורחין בס, ואז אדרבה. כי אימא היא חרות, באמת אינה יכולה

כי אדרבה , שהולך ומתגבר מספירה לספירה עד שמגיע לאימא ושם נשבר כחו, צריך המלך שגזרותיו קשות
י "ועל כן גם בריחת משה ורשב, )יח, משלי טז" (לפני שבר גאון"והוא סוד . מתעוררת התשובה לישראל

בר ענין התבה קים ועומד לכל מי שיזדמן הנה כ, וכיון שבבריחה זאת נעשה ספר הזהר, היו על ידי הגזרה
כמזכר , ואין צריך לו חבלי משיח,  ויצא מן הסטרא אחראהנדבק בספר הזהר כבר מגיע לאימא: דהינו, אליו

לא נתגלה הזהר אלא בזמן , עם כל זה, והנה. בענין שהבאתי למעלה בתחלה, ברעיא מהימנא פרשת נשא
שיברחו ישראל בסוד : פרוש, ינה צריכה להמצא אלא בזמנהכי הלא הפעלה הזאת א, הרבה אחרי העשותו

. בדורו של מלך המשיח,  בסוף הימים-כי פעלתו אינו אלא בסוף יומיא בדרא דמלכא משיחא , הזהר הזה
  ).ך"ל לרב"רמח, ו"ל אגרת ט"אגרות רמח(

, ונת הדבריםוכפי הנראה שזו כ, זכינו שספר הזהר מצוי לכל אדם בכל קצוות תבל, בימינו אנו, והנה
צריכה להמצא לכלל ישראל  )י"חרת יחסית לתקופת רשבושאמנם נתגלה בתקופה מא(לת ספר הזהר ושפע

וכקריאת כל גדולי הדור את הצבור ללמוד בספר הזהר , כלומר בדורנו אנו, בדורו של משיח, בסוף הימים
של דבר מועט בספר הזהר מדי יקציב לעצמו אפילו קריאה   שנכון שאדם, ואמרו רבותינו .דוקא בתקופה זו

ר ומלבד כחו של ספר הזהר לבטל את חבלי משיח עבו. ובכך יוכל בעזרת השם לדבק בספר הזהר, יום



ו 

והקריאה בו היא סגולה לכל , הרי ידוע שספר הזהר ממרק את נשמת האדם מכל דבר רע, האדם הדבק בו
  ).ך"ל לרב"רמח, ו"ל אגרת ט"אגרות רמח. (הישועות וההצלחות

דאף על גב שאדם הוא כבהמה ואינו יודע , נרמז לו, וגם מי שאינו מבין... דרשו דורשי רשומות ו
דתבות ', ה"אדם ובהמה תושיע הוי') תהלים לו ז(ויש רמז בפסוק . עם כל זה משמיא יכפלו לו שכרו, לקרות

הקדמת . (ח"דקדוק צב' ם"ר תקוני"זה'עם התבות ושתי כוללים של תבות יעלו כמספר תבות ' ה"תושיע הוי'
  )המוציאים לאור ספר התקונים דפוס ליוורנו

שנאמר , כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא) 'משנה א' פרק י(ל במשנה מסכת סנהדרין "ואמרו חז
חזוק "ראשי תבות " ק"חל. "ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר) ישעיה ס(

 ספר הזהר הקדוש –שעל ידי למוד הקבלה , ועוד,  ישראל יש חלק בזהר הקדושללמדנו שלכל, "למוד קבלה
את צמח דוד עבדך מהרה "דעל ידי זה נזכה ל"  צמח"גימטריה " חלק"ועוד ] ראה לעיל[, יזכו לעולם הבא

ולפי זה מובן מה ". ע גאולה"תש] "עם האותיות[גימטריה – בישועתך -" בישועתך"וקרנו תרום , "תצמיח
רבי משה (ז "ועוד כתב הרמ, דכל חלקו בעולם הבא תלוי בלמוד זה, ע"מורנו רבי חיים ויטאל זישכתב 
  , יעין שם, דאם אינו לומד בזהר הקדוש יכסיפו לו בעולם הבא) אזכות

ויהי הברכה , יתאיהוסיפו לעשות חיל להרבות חילים לקודשא בריך היא ואור, נשאר לנו איפה לברככם
שלם והכסא ' ויהי שם ה, להביא את העולם לשלמותו האמתית,  תשלם כל המלאכהעד אשר במעשי ידיכם

התנא האלקי זכותו , י"וכדאי הוא רשב. שלם ותכון מלכותו לעד בביאת מלכנו ומשיחנו במהרה בימינו אמן
ועינינו תחזינה בהגלות נגלות אור , להור את כל העולם כלו מן הדין ולקרב את הגאולפט, יגן עלינו אמן

בביאת , ונזכה להבטחת והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותםהשם ומלאה הארץ דעה את השם 
  .גואל צדק במהרה בימינו אמן

  

  
  שלום יהודה גראס            

  האלמין ק עטרת ישעיה"אבדק            
                               בית שמש   



 



 
 
 
 

ו

  בסייעתא דשמייא 
  

מטרתנו בהוצאה הזו של הגדה של פסח לזמן שבית המקדש השלישי יהיה עומד על 
מההגדה של היא כדי שלכל אחד ואחד יהיה בביתו חוץ , ה"תילו בקרוב בימנו בעז

פסח הישנה גם הגדה זו מוכנה בתקוה שבמהרה יבנה בית המקדש שהרי כתוב 
 באין שלשה"ואיתא בגמרא ) 'א' מלאכי ג ("'וגו ופתאם יבוא אל היכלו האדון"

ואז בודאי נהיה זקוקים להגדה .) צז דף סנהדרין ("' וכומשיח הן אלו הדעת בהיסח
בסדר ובמנהגי ההגדה בדברים שלא היינו כזאת ובלאו הכי איך נוכל להיות זהירים 

הגדה זו תקל עלינו בהרבה בעת אמורגלים בהם בעבר ולא מוכנים להם ובודאי 
ל "ועוד כדי שנוכל עכשיו לקיים בזה את מה שאמרו לנו חז. גאולתנו ופדות נפשנו

שבת " (לישועה צפית 'וכואמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו "בגמרא 
שאומרים בכל יום לאחר ם "רמבלה  בשלשה עשר עיקריםם הא דאיתאוג.) א"ל

אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה עם " תפילת שחרית
  . במהרה בימינו אמן". כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא

  
  
  
  
  

  
           

  
  

  
  
  

)מתערוכת דגמי כלי בית המקדש שעל ידינו( .הציץ  



 
 
 
 

ז

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כי ההגדה הינה בנוסח הרגיל בלא , יש לשים אל לב
מקומות אשר יש שינוי לזמן בית חלק מהוב, נוישי

  .כזה, המקדש הוקף במסגרת
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ח

  

החפץ להשתתף מחר במעמד , הטמא בטומאות שצריך להם הערב שמש
הקבת קרבן פסח צריך ליטהר מכל שאר הטומאות ולטבול כבר היום במקוה 

  . לפני השקיעה בכדי שיעריב עליו השמש ויהיה מחר ראוי ליכנס לעזרה

  
  מץ חבדיקת
  

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

 
רוך ַאָתה ְי ּּבָ ְ ּ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ֲאֶשר ִקְדָשנו הָוהֹּ ּׁ ּׁ ְ

יעור ָחֵמץ ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ַעל ּבִ ּּבְ ּ ּ: 
  

  : הבדיקה יבטלנו ויאמרומיד אחר
 

ָּכל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיָכא ִבְרשוִתי ְדָלא ֲחִמֵתיה  ּ ּ ׁ ּ ּ
ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהפֵקר  ְוְדָלא ִבַעְרֵתיה וְדָלא ְיַדְעָנא ֵליה ִלּבָ ּ ּ ּּ ּ

ְְכַעפָרא ְדַאְרָעא ּ:  
  

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

  

ָׁכל ָחֵמץ ְוָכל ְשאֹור ֶשִנְמָצא  ׁ ּ ְרשוִתיּ ּּבִ , ֶׁשלֹא ְרִאיִתיו ,ׁ
ְּוֶשלֹא  יַעְרִתיוׁ ְּוֶשלֹא , ּּבִ ֵטל , ָּידוע ִליׁ ְּוֶשִיְהֶיה ֶׁשִיָבּ ְֶהפֵקר ׁ

ְַכַעפר ָהָאֶרץ ּ :  
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ט

ין ִאִָוואס ֶגעפיְנט ִזיך ֶגעֵזֶייעְרֶטע  ַאֶלע ןּ אוץֵמָחַאֶלע ב
ְּרשויין ַמ ָּוואס ִאיך ָהאּב ִניְשט ֶגעֶזעהן או, תׁ ׁ ׁ ִניְשט ןְ

ִּניְשט פון וייס ֵוְִאיך ן ּ או,ְמַבֵער ִגיֶווען ְּמבוְטל ָזאל  ,עםֶדׁ
  :דְרֶעּּב פון יטֹוֶׁדעם ְשוי ִוְֶהפֵקר ַזיין  ןּ או,ֶוועְרן
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  שריפת חמץ
  

  :ואומר מבטלו מכן ולאחר, החמץ את שורף חמישית שעה בסוף פסח בערב
 

ּל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיָכא ִבְרשוִתי ַדֲחִזֵתיה וְדָלא ָּכ ּּ ּ ׁ ּ
ֲּחִזֵתיה ַדֲחִמֵתיה וְדָלא ֲחִמֵתיה ְדִבַעְרֵתיה וְדָלא  ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהפֵקר ְכַעפָרא ְדַאְרָעא ְִבַעְרֵתיה ִלּבָ ְּ ּ ּ:  

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

  :לשונות
  

ָׁכל ָחֵמץ ְוָכל ְשאֹור ֶשִנְמָצא  ׁ ּ ְרשוִתיּ ּּבִ ֶׁשלֹא  ְו,יוֶׁשְרִאיִת, ׁ
יַעְרִתיוֶׁש, ְרִאיִתיו ְּוֶשלֹא , ּּבִ יַעְרִתיוׁ ֵטל , ּּבִ ְּוֶשִיְהֶיה ֶׁשִיָבּ ׁ

ֶַהפֵקר ְכַעפר ָהָאֶרץ ְּ :  
  

ין ִאְנט ִזיך ִָוואס ֶגעפיֶגעֵזֶייעְרֶטע  ַאֶלע ןּ אוץֵמָחַאֶלע ג
ְּרשותיין ַמ ָהאּב  ְָוואס ִאיך ןּאו ,ֶגעֶזעהן ְָוואס ִאיך ָהאּב, ׁ

 ָוואס ןּאו ,ְ ָוואס ִאיך ָהאּב ְמַבֵער ִגיֶווען,ִׁניְשט ֶגעֶזעהן
ִׁאיך ָהאּב ִניְשט ְמַבֵער ִגיֶווען  ןּ או,ְּמבוְטל ֶוועְרןָזאל  ,ְ

  :דְרֶעּּב פון יטֹוֶׁדעם ְשוי ִוְֶהפֵקר ַזיין 
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  סדר הקרבת קרבן פסח ד
  

 ומזין (הפסח לפני ימים שבעה מת מטומאת ליטהר צריך ממת שטמא מי
  :)ובשביעי בשלישי עליו

  

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

 על ונמנים, )לכתחילה ממשפחת בית אבותיו (יחד יהודים קבוצת מתקבצים
 מצרים בפסח רק (ממום אותו ובודקים .פסח לקרבן ,שנה בן עז או כבש

 אותו ומקריבים, )צריך אין וכאן, הפסח קודם ימים ארבעהבדוק ל הוצרכו
, כיתות בשלשה, הערבים בין של תמיד לאחר, חצות לאחר המקדש בבית

  :אנשים משלושים פחותה כת ואין
  

 בשמונה וקרב ומחצה בשבע נשחט התמיד בשבת בין בחול בין פסח ערב
 וקרב ומחצה בשש אותו שוחטין שבת ערב להיות פסח ערב חל ואם ,ומחצה

  :אחריו והפסח ומחצה בשבע
 

 מלעשות מעכב נימול אינו) אמהותיו וטבילת, ועבדיו (מבניו אחד או הוא אם
 :פסח בקרבן חיב הפסח שחיטת בשעת לירושלים להגיע שיכול כל ,הפסח

  

 היה אפילו החמץ על חלבה מקטירין ולא הדם זורקין ולא הפסח שוחטין אין
, פסח קרבן של מהעבודות אחת בשעת החבורה מבני אחד של ברשותו כזית

  :כשר והפסח לוקה הוא
  

 בשום טמא אינו אם ואפילו, במקוה לטבול יש למקדש שנכנסים יום באותו
  :טומאה
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  :לכהן רק) 'וכו זריקה קבלה (העבודות ושאר, וניתוח הפשט וכן בזר כשרה שחיטה

  
  :הברכות בבית המקדש כלהערה גדולה ל. ב. נ

" על קבלת דם הזבח"או " על קבלת הדם"סיום הברכות האם מסיימים בנוסח 
או " לקבל את דם הזבח"או " לקבל את הדם"או " על קבלת דם הפסח"או 

לקבל את דם הפסח "או " על קבלת הדם במזרק"או " לקבל את דם הפסח"
, עדיין לא הוכרע, ל הפרטים היוצאים מכךוכדומה עוד אופנים על כ" בכלי

או עד שיורו בה משיח צדקנו , ונמתין עד אשר יבררוהו גדולי התורה
  .א"בב, והסנהדרין

  
   
  :מברך השוחט

  
רוך ַאָתה ְיה ּּבָ ְ    לֵאָרְׁשִי ּ ֱאלֵֹהינו ֱאלֵֹהיהָוהֹּ
ִמְצֹוָתיוָהעֹוָלם  דַעְוָהעֹוָלם  ןִמ ֲּאֶשר ִקְדָשנו ּבְ ׁ ּׁ  

  :ַׁהְשִחיָטהּנו ַעל ּ ְוִצָו
  

  :עונים, אמן במקום ברכה כל על מקדשה בבית
 

רוך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם  ּּבָ ּּ ׁ   : ָוֶעדְ
  

 עד) בעזרה מקום בכל הפסח את לשחוט מותר (השחיטה ממקום בשורות עומדים הכהנים
 עד, לחבירו וחבירו לחבירו ומוסרו, במזרק הדם מקבל השורה בראש הכהן. למזבח
 הריקן הכלי ומחזיר. היסוד כנגד אחת בזריקה הדם את זורק המזבח ליד העומד שהכהן

  :הריקן את ומחזיר המלא את מקבל, לחבירו וחבירו לחבירו
  

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

רוך ַאו ְּבָ  דַעְוָהעֹוָלם  ןִמ לֵאָרְׁשִי ּ ֱאלֵֹהינו ֱאלֵֹהיהָוהָֹּתה ְיּ
ֲּאֶשר ִקְדָשנו  ָהעֹוָלם ׁ תֹו ֶשל ַאֲהרֹן ּׁ ְקֻדּשָ ּׁבִ ׁ  

ְּוִצָונו ַלת ַהָדםּ   : ַעל ַקָבּ
  

  :עונים, אמן במקום ברכה כל על המקדש בבית
 

רוך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם  ּּבָ ּּ ׁ   : ָוֶעדְ
  

   :םמברכי בהולכה
  

רוך ַאָתה ְי ּּבָ ְ  דַעְוָהעֹוָלם  ןִמ לֵאָרְׁשִי ּ ֱאלֵֹהינו ֱאלֵֹהיהָוהֹּ
ֲּאֶשר ִקְדָשנו  ָהעֹוָלם ׁ ןּׁ תֹו ֶשל ַאֲהרֹ ְקֻדּשָ ּׁבִ ׁ  

ְּוִצָונו    : ַעל הֹוָלַכת ַהָדםּ
  
  :עונים השומעים
 

רוך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם  ּּבָ ּּ ׁ   : ָוֶעדְ
  

  :מברכים הדם בזריקת
  

ּרוך ַאָתה ְיּבָז ְ  דַעְוָהעֹוָלם  ןִמ לֵאָרְׁשִי ּ ֱאלֵֹהינו ֱאלֵֹהיהָוהֹּ
ֲּאֶשר ִקְדָשנו  ָהעֹוָלם ׁ ןּׁ תֹו ֶשל ַאֲהרֹ ְקֻדּשָ ּׁבִ ׁ  

ְּוִצָונו    : ַעל ְזִריַקת ַהָדםּ
  
  :עונים השומעים
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רוך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם  ּּבָ ּּ ׁ   : ָוֶעדְ

  
  :ההלל את קוראים הלוים הפסח הקרבת בזמן

  
  :ותקיעה תרועה תקיעה, בחצוצרות תקיעות שלש תוקעין וקריאה קריאה כל על

  

רוך ַאָתה ְי ּּבָ ְ  דַעְוָהעֹוָלם  ןִמ לֵאָרְׁשִי ּ ֱאלֵֹהינו ֱאלֵֹהיהָוהֹּ
ֲּאֶשר ִקְדָשנו  ָהעֹוָלם ׁ ִמְצֹוּׁ ָּתיו ְוִצָונו ִלְקרֹא ֶאת ַהַהֵללּבְ ּ ּ: 

  
  :עונים השומעים
 

רוך ֵש  ּׁבָ ְ ּם ְכבֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלםּ   : ָוֶעדּ
   

ַּהְללוָיה ַהְללו ַעְבֵדי  ְׁיִהי ֵשם : ְיהָֹוהֵׁשם  ּ ַהְללו ֶאתְיהָֹוהּּ
ְּמבָֹרך ֵמַעָתה  ְוַעד עֹוָלםְיהָֹוה  ִׁמִמְזַרח ֶשֶמש ַעד : ְ ׁ ּ

ְׁמבֹואֹו ְמֻהָלל ֵשם  ַעל ְיהָֹוה ּגֹוִים  ָּכל ַעל ָרם: ְיהָֹוהּ
ַמִים ְכ ַּהּשָ יִהי ּ ֱאלֵֹהינוְיהָֹוהִּמי ַכ: בֹודֹוׁ  ָׁלָשֶבת ַּהַמְגּבִ
ִַהַמְשפיִלי ּ ׁ ַמִים וָבָאֶרץ ּ ּשָ ִּלְראֹות ּבַ ְּמִקיִמי ֵמָעפר ָדל: ׁ ָ 

ֵּמַאְשפֹת ָיִרים ֶאְביֹון ְׁלהֹוִשיִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי  ׁ
ִית: ַּעמֹו ִנים ְש ׁמֹוִשיִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ַּהְללוָיה ָחהֵמֵׂאם ַהּבָ ּ :  

  
ֵצאת ית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֵֹעז ָריםְצִּמִמִמ ִׂיְשָרֵאל ּבְ ָהְיָתה , ּבֵ

ְׁיהוָדה ְלָקְדשֹו ּ ׁ ִיְשָרֵאל ַמְמְשלֹוָתיו,ּ ַּהָים ָרָאה ַוָינֹס: ׂ ּ 
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ָּרְקדו ְכֵאיִלים ְגָבעֹות ֶהָהִרים: ַּהַיְרֵדן ִיּסֹב ְלָאחֹור ִּכְבֵני  ּ
ַּמה ְלך ַהָים ִכי: צֹאן ּ ָ  ֶהָהִרים: ִּתּסֹב ְלָאחֹור ַּהַיְרֵדן ּ ָתנוסּ

ִּתְרְקדו ְכֵאיִלים ְגָבעֹות ּ ִּמְלפֵני ָאדֹון חוִלי  : ִּכְבֵני צֹאן ּ ְ ּ
ְִמְלפֵני ָאֶרץ ַּההֹפִכי ַהצור ֲאַגם ָמִים: ֱאלֹוַה ַיֲעקֹב ּ ּ ְ 

  : ְלַמְעְינֹו ָמִים ַּחָלִמיש
  

ִָכי ְלִשְמך  ּלֹא ָלנו ְיהָֹוהּלֹא ָלנו  ׁ ֵּתן ָכבֹודּ ַָעל ַחְסְדך ּ ַעל  ּ
ֲָאִמֶתך ָּלָמה יֹאְמרו ָלָמה יֹאְמרו ַהגֹוִים ַאֵיה ָנא : ּ ּ ּּ ּ

ָמִים כֹל ֲאֶשר ָחפץ ָעָשה: ֱאלֵֹהיֶהם ֵׂואלֵֹהינו ַבּשָ ֵ ׁ ּׁ ּ :
יֶהם ֶכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵשה ְיֵדי ָאָדם ֲׂעַצּבֵ ֶּפה ָלֶהם ְולֹא : ּ

רו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִי ָּאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְשָמעו: ְּראוְּיַדּבֵ ׁ. 
ְּיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמישון: ַּאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחון ַרְגֵליֶהם ְולֹא  ׁ

ְגרֹוָנם ְּיַהֵלכו לֹא ֶיְהגו ּבִ ּּ ְׂכמֹוֶהם ִיְהיו עֵֹשיֶהם: ּ ּ ׁכֹל ֲאֶשר  ּ ּ
ֶהם ַטח ּבַ: ּבֵֹטַח ּבָ ּ ֶעְזָרם וָמִגָנם הואְיהָֹוהִׂיְשָרֵאל ּבְ ית : ּּ ּבֵ

ְטחו ּבַ ּ ֶעְזָרם וָמִגָנם הואְיהָֹוהַּאֲהרֹן ּבִ ְטחו  ְיהָֹוהִיְרֵאי: ּּ ּ ּבִ
ּ ֶעְזָרם וָמִגָנם הואְיהָֹוהּבַ ּּ: 

  
ית ְיהָֹוה ית ִיְשָרֵאל ְיָבֵרך ֶאת ּבֵ ְ ְזָכָרנו ְיָבֵרך ְיָבֵרך ֶאת ּבֵ ְ ְׂ ּ
ן ּ ַהְקַטִנים ִעם ַהְגדֹ ְיהָֹוהְְיָבֵרך ִיְרֵאי: ַאֲהרֹ יֵֹסף : ִליםּּ
ֵניֶכםְיהָֹוה רוִכים ַאֶתם ַל:  ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְ ּּבְ  ְיהָֹוהּ

ׁעֵֹשה ָשַמִים ָוָאֶרץ ַמִים ָשַמִים ַל: ׂ ַׁהּשָ  ְוָהָאֶרץ ָנַתן ְיהָֹוהׁ
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ּלֹא ַהֵמִתים ְיַהְללו ָיה: ִלְבֵני ָאָדם ּ ְּולֹא ָכל יֹוְרֵדי דוָמה ּ ּ :
ַּוֲאַנְחנו ְנָבֵרך ָיה ֵמ ְ ַּעָתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללוָיהּ ּּ: 

 

ָׁאַהְבִתי ִכי ִיְשַמע  ּ ּ ֶאת קֹוִלי ַתֲחנוָניְיהָֹוהּ ִּכי ִהָטה ָאְזנֹו : ּ ּ
ֲּאפפוִני ֶחְבֵלי ָמֶות: ּוְבָיַמי ֶאְקָרא ִלי ּוְמָצֵרי ְשאֹול ְמָצאוִני ָ ּׁ 

ׁוְבֵשם : ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא ָטה ּ ַמְל ְיהָֹוהּ ֶאְקָרא ָאָנהְיהָֹוהּ
ַׁנפִשי ַּחנון : ְ ְשֵֹמר פָתאִים : ֵּואלֵֹהינו ְמַרֵחם ּ ְוַצִדיקְיהָֹוהּ ּ ׁ
ׁ ַדלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִשיַעְיהָֹוה ּ ּשוִבי ַנפִשי ִלְמנוָחְיִכי: ּ ּׁ  ְיהָֹוהִּכי  ְׁ

ִּכי ִחַלְצָת ַנפִשי ִמָמֶות: ָּגַמל ָעָלְיִכי ׁ ְ ּ ּ  ֶּאת ֵעיִני ִמן ִדְמָעה ּ
ְֶאְתַהֵלך ִלפֵני : יֶּאת ַרְגִלי ִמֶדִח ַאְרצֹות ַהַחִייםְיהָֹוהְ : ּ ּבְ

ר ֶּהֱאַמְנִתי ִכי ֲאַדּבֵ ְֲאִני ָאַמְרִתי ְבָחפִזי: ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד ּ ּ 
ָּכל ָהָאָדם כֵֹזב ּ:   

  
ּ ָכל ַתְגמולֹוִהי ָעָליְיהָֹוהָׁמה ָאִשיב ַל ּ א: ּ ׂכֹוס ְישועֹות ֶאּשָ ּ ׁ ּ 

ׁוְבֵשם  ֶּנְגָדה ָנא ְלָכל  ׁ ֲאַשֵלםְיהָֹוהַרי ַלְנָד:  ֶאְקָראְיהָֹוהּ ּ
ֵעיֵני: ַּעמֹו ּ ִכי ְיהָֹוהָּאָנה : ַּהָמְוָתה ַלֲחִסיָדיו ְיהָֹוה ָיָקר ּבְ

ֲָאִני ַעְבֶדך ן ֲאָמֶתך פַתְחָת ְלמֹוֵסָרי ּ ֲּאִני ַעְבְדך ּבֶ ּ ִ ּ ָ ָ ְָלך : ּ
ח ֶזַבח תֹוָדה וְבֵשם  ֶׁאְזּבַ ּ  הָֹוהְיְנָדַרי ַל:  ֶאְקָראְיהָֹוהּ

ֲּאַשֵלם ֶּנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו ׁ ּּ ַחְצרֹות: ּ ית  ּבְ תֹוֵכִכי ְיהָֹוהּבֵ  ּבְ
ְׁירוָשָלִים ַּהְללוָיה ּ ּ:  
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ּ ָכל גֹוִיםְיהָֹוהַּהְללו ֶאת  חוהו ָכל ָהֻאִמים ּ ַּשּבְ ּ ּ ּ ִּכי ָגַבר : ׁ
ָּעֵלינו ַחְסדֹו ֶוֱאֶמת  ּ ְלעֹוָלם ַהְללוָיהְיהָֹוהּ ּ: 

  
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּ ִכי טֹובהְיהָֹוּהֹודו ַל ּ: 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ׂיֹאַמר ָנא ִיְשָרֵאל ּ: 

ית ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּיֹאְמרו ָנא ּבֵ ּ: 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ְיהָֹוה ּיֹאְמרו ָנא ִיְרֵאי ּ: 

  
ִּמן ַהֵמַצר ָקָראִתי ָיה ֶמְרַחב ָיה ּ ָּעָנִני ּבַ  ִלי לֹא ְיהָֹוה: ּ

עֹוְזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְיהָֹוה: ִׂאיָרא ַמה ַיֲעֶשה ִלי ָאָדם  ִלי ּבְ
ָאָדםְיהָֹוהטֹוב ַלֲחסֹות ּבַ: ְׂבשְנָאי טַֹח ּבָ טֹוב ַלֲחסֹות :  ִמּבְ

ְנִדיִביםְיהָֹוה ּבַ טַֹח ּבִ ָּכל גֹוִים ְסָבבוִני: ִמּבְ ּ ֵשם  ּ ּ ִכי ְיהָֹוהּׁבְ
ַּסּבוִני ַגם ְסָבבוִני: ֲאִמיַלם ֵשם ּ ַּסּבוִני : ּ ִכי ֲאִמיַלם ְיהָֹוהּׁבְ

ִׁכְדבֹוִרים דֲֹעכו ְכֵאש קֹוִצים ּ ּ ֵשם  ּ : ּ ִכי ֲאִמיַלםְיהָֹוהּׁבְ
ָּדחֹה ְדִחיַתִני ִלְנפֹל ַו ָּעִזי ְוִזְמָרת ָיה ַוְיִהי ִלי :  ֲעָזָרִניְיהָֹוהּ ּ

ִּלישוָעה ָאֳהֵלי ַצִדיִקים ְיִמין : ׁ ּקֹול ִרָנה ִוישוָעה ּבְ ּ ׁ  הָֹוהְיּ
לֹא : ׂ עָֹשה ָחִיל ְיהָֹוה רֹוֵמָמה ְיִמיןְיהָֹוהְיִמין : ׂעָֹשה ָחִיל

ָּאמות ִכי ֶאְחֶיה ַוֲאַספר ַמֲעֵשי ָיה ׂ ֵ ּ ּ ַרִני ָיה: ּ ַּיּסֹור ִיּסְ ְּוַלָמֶות  ּ
ׁפְתחו ִלי ַשֲעֵרי ֶצֶדק: לֹא ְנָתָנִני ּ ִ ֶזה : ָּאבֹא ָבם אֹוֶדה ָיה ּ
ַער ַל ּאֹוְדך ִכי ֲעִניָתִני: ִּקים ָיבֹאו בֹוּ ַצִדיְיהָֹוהַׁהּשַ ַּוְתִהי  ָ
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ִּלי ִלישוָעה ֶּאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאש פָנה: אודך. ׁ ִ ּ ׁ ּ .
ֵעיֵנינוְיהָֹוהֵמֵאת : אבן ּ ָהְיָתה זֹאת ִהיא ִנפָלאת ּבְ ֶזה : מאת. ְ

ַׂהיֹום ָעָשה   :זה. ׂ ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה בֹוְיהָֹוהּ
  

ּ הֹוִשיָעה ָנאהָֹוהְיָּאָנא  ׁ: 

ּ הֹוִשיָעה ָנאְיהָֹוהָּאָנא  ׁ: 

 :ּ ַהְצִליָחה ָנאְיהָֹוהָּאָנא 
 :ּ ַהְצִליָחה ָנאְיהָֹוהָּאָנא 

  
ֵשם  א ּבְ רוך ַהּבָ ּׁבָ ְ ית ְיהָֹוהּ ַרְכנוֶכם ִמּבֵ ֵאל : ברוך. ְיהָֹוהּ ּבֵ

ֲעבֹוִתיםְיהָֹוה ּ ַוָיֶאר ָלנו ִאְסרו ַחג ּבַ ּ ַח ַעד ַקְרנֹות ַהּ . ִּמְזּבֵ
ֵּאִלי ַאָתה ְואֹוֶדָך ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמָך: אל ּ  ְיהָֹוהּהֹודו ַל: אלי. ּ

ִּכי טֹוב ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּ   :הודו. ּ
 

ְָיַהְללוך  ּ ֱאלֵֹהינו ַעל ָכל ַמֲעֶשיך ַוֲחִסיֶדיך ַצִדיִקים ְיהָֹוהּ ָ ָ ׂ ּ ּ
ית ִיְשָרֵאל ׂעֹוֵשי ְרצֹוֶנך ְוָכל ַעְמך ּבֵ ָׂ ִרָנה יֹודו ָלםֻּכ ָּ ּ ּבְ ּ

חו ִויפֲארו ִוישֹוְררו ִוירֹוְממו ְוַיֲעִריצו  ִּויָבְרכו ִויַשּבְ ּ ּ ּ ּ ּׁ ָׁ
ְּוַיְקִדישו ְוַיְמִליכו ֶאת ִשְמך ַמְלֵכנו ָתִמיד ּ ּ ּּ ָ ׁ ׁ ִָכי ְלך טֹוב . ּ ּ

ְּלהֹודֹות וְלִשְמך ָנֶאה ְלַזֵמר ִכי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתה  ּ ּ ּ ָ ׁ ּ
רוך ַאָת :ֵאל ּּבָ ְ חֹותְיהָֹוהה ּ ִתְשּבָ ׁ ֶמֶלך ְמֻהָלל ּבַ ּ ּ ְ: 
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 ועדיין גמרו ואם שניה פעם קוראים להקריב סיימו לא ועדיין ההלל את לקרוא גמרו אם
  :שלישית פעם קוראים להקריב סיימו לא

  
 על מניח פנוי מסמר אין ואם, שם קבועיםה רותבמסמת הקרבן פסח א תולים

  :ותולהו דק מקל חבירו כתף ועל כתפו
  

  :עורו כל את מפשיט
  

 ושתי הכבד ויותרת הכרס שעל החלב ,אימורים ומוציאין בטנו וקורעין
 נותן, העצה לעומת הכבשים ממין היה אם והאליה שעליהן וחלב הכליות
, לבדו וזבח זבח כל חלבי, המערכה על הכהן ומקטירן ומולחן שרת בכלי
 מקטירין בשבת פסח ערב חל אם אבל, טוב יום שהוא בלילה ולא ביום בחול

 כדי (הפרש מהן שמסיר עד אותן וממחה קרביו ומוציא, הלילה כל והולכין
  :)עמם כשצולהו נקיים שיהיו

  

 ושאר, השבת את דוחין חלביו והקטר קרביו ומיחוי דמו וזריקת שחיטתו
  :דוחין אין עניניו

 
 דלתות עלונ שניה כת נכנסה, ראשונה כת יצאה העזרה פותחין, להקריב אחת כת גמרה

 השניה מעשה כך, הראשונה כמעשה, שלישית נכנסה, שניה יצאה, גמרה, העזרה
  :והשלישית

  
 עוברת היתה המים אמת, בשבת ואפילו הדם מלכלוכי העזרה רוחצין כלן שיצאו אחר

 כל על מתמלאה והיא המים יציאת מקום סותמין הרצפה להדיח שכשרוצין, בעזרה
אחר כך פותחין ,  ומקבצין אליהם כל דם ולכלוך שבעזרהגדותיה עד שהמים עולין וצפין

 :זהו כבוד הבית, נמצאת הרצפה מנוקה, הסתימה ויוצאין המים עם הלכלוך

   
כיצד צולין אותו מביאין , וצלו אותם) ועור שלו(יצאו כל אחד עם פסחו 

ותולהו לתוך התנור , שפוד של רמון תוחבו מתוך פיו עד בית נקובתו
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ואין מנקרין את הפסח . ולה כרעיו ובני מעיו חוצה לוות, והאש למטה
אלא כת הראשונה ,  בשבת אין מוליכין את הפסח לביתם.כשאר בשר

השניה יוצאין עם פסחיהן ויושבין , יוצאין בפסחיהן ויושבין בהר הבית
  :חשכה יצאו וצלו את פסחיהן, השלישית במקומה עומדת, בחיל

   
  
  

ויש לשאול , עולות שעושים בקרבן הפסחנראה שמברכים על כל הפ, הערה[
  .'חכם מהוא נוסח הברכה וכו

א האם מברכים על הפשט "ח קנייבסקי שליט"נכנסנו לשאול את מורנו הגר
 לסדר הברכות ברכה והצלחהובירכנו בברכת . (יכול להיות, וענה, וניתוח

  ])האלו

  
  

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

 קבעה ולא ובקר צאן אלהיך' לה פסח וזבחת בתורה נאמר זה על, עשר
 כדי סופרים מדברי כחובה היא מקום מכל בלבד רשות אלא חובה הכתוב
 בא שהוא בזמן חגיגה עמו מביאין אימתי .השובע על נאכל הפסח שיהא

 זבחי תורת ככל ודינה אחד ולילה ימים לשני ונאכלת ובמועט בטהרה ולבח
 שירים ושפיכת ארבע שהן שתים דמים ומתן ונסכים סמיכה טעונה שלמים

 :ליסוד
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  ַׁקֵדש
  

 :היין על ומקדש ראשון כוס לו מוזגין
  

ְדִחילו וְרִחימוח ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ ׁ ּ וְרִחימו ְׁ ּ
ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ ו"יּ ו"י: אלא יאמר, אסור לומר בפירוש(ה "ה ּבְ ) ק"ק ּבְ

ִיחוָדא ְשִלים  ּׁבְ ֵשם ָכל ִיְשָרֵאלּ ּׂבְ ּ ֲׁהֵריִני מוָכן וְמזוָמן ְלַקֵדש ַעל . ׁ ּ ּ ּ ּ
ַרך ְשמֹו ְו ֶזה ַנַחת רוַח ְליֹוְצִרי וּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ַׁהַיִין ַלֲעשֹות ּבָ ְ ּ ּ ׂ . ִּיְתַעֶלהּ

ִׂויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה  ּׂ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָּיֵדינו כֹוְנֵנהו ּּ:  

 
ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו  ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ ׁ ְׁ

ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ ו"יּ ו"י: אלא יאמר, לומר בפירושאסור (ה "ה ּבְ ) ק"ק ּבְ
ִיחוָדא ְשִלים  ּׁבְ ֵשם ָכל ִיְשָרֵאלּ ּׂבְ ּ ֲּהֵריִני מוָכן וְמזוָמן ְלַקֵיים ִמְצַות . ׁ ּ ּ

ֶזה ַנַחת רוַח ְליֹוְצִרי וּבֹוְרִאי  ע כֹוסֹות ַלֲעשֹות ּבָ ּכֹוס ִראשֹון ֵמַאְרּבַ ּ ׂ ּ ּׁ
ַרך ְשמֹו ְוִיְתַעֶלה ִּיְתּבָ ׁ ּ ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו ִויִהי נַֹעם. ְ ּ ּ ּׂ

ּכֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּ ּ ּּ ּׂ:  
 

  

  :כאן מתחילין בשבת כשחל(
  

  ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר: בלחש
י ּשִ ׁיֹום ַהּשִ ם. ׁ ַׁוְיֻכלו ַהָשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאַ ּ ים ִהַוְיַכל ֱאלֹ: ּ

יֹום ַהּשְ ִׂביִעי ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשהּׁבַ ׁ ִביִעי ִמָכל  ּ יֹום ַהּשְ ַּוִיְשּבֹת ּבַ ׁ ׁ ּ
ְׂמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה ׁ ִביִעי ַוְיַקֵדש ִהְַוְיָבֶרך ֱאלֹ: ּ ׁים ֶאת יֹום ַהּשְ ּׁ

ָרא ֱאלֹ אֹותו ִׁכי בֹו ָשַבת ִמָכל ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ּבָ ּׁ ּ   ):ׂים ַלֲעשֹותִהּ
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  :אןכ מתחילין חולב כשחל
  

ָנן ְוַרּבֹוַתי   :ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרּבָ
רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלםְיהָֹוהּ ּ  

ְּבֹוֵרא פ   :ִֶרי ַהָגפןּ
  

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלםְיהָֹוהּ נו , ּ ַחר ּבָ ֲּאֶשר ּבָ ׁ
ִמְצֹו ִּמָכל ָעם ְורֹוְמָמנו ִמָכל ָלשֹון ְוִקְדָשנו ּבְ ּׁ ּׁ ּ ַּוִתֶתן ָלנו . ָתיוּ ּ ּ

ַאֲהָבה ְיהָֹוה תֹות ִלְמנוָחה ו: בשבת(ּ ֱאלֵֹהינו ּבְ ַּשּבָ ּ מֹוֲעִדים ) ׁ
ַׂחִגים וְזַמִנים ְלָששֹון, ְׂלִשְמָחה ׂ ּ ּ ת ַהֶזה : בשבת(ֶאת יֹום , ּ ַׁהַשּבָ
ְּזַמן ֵחרוֵתנו , ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה) ְוֶאת יֹום ַאֲהָבה: בשבת(ּ ) ּבְ

ִּכי ָבנו ָבַחְרָת ְואֹוָתנו . ֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִיםֵז, ִׁמְקָרא קֶֹדש ּּ ּ
ִּקַדְשָת ִמָכל  ָהַעִמים ּ ּ ׁ ת :בשבת(, ּ ָומֹוֲעֵדי ָקְדֶשך ) ְׁוַשּבָ : בשבת(ּ

ַאֲהָבה וְבָרצֹון ִשְמָחה וְבָששֹון ִהְנַחְלָתנו) ּּבְ ּּבְ ּּ ׂ ׂ רוך ַאָתה . ׂ ּּבָ ְ ּ
ְׁמַקֵדש , ְיהָֹוה ת ְו: בשבת(ּ ְּשָרֵאל ְוַהְזַמִניםִי) ַׁהַשּבָ ּ ׂ:  

  
  :)ז"יקנה וסימנך (מוסיפין שבת במוצאי(

  

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלםְיהָֹוהּ   :ּׁבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאש, ּ
  

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ין קֶֹדש ְיהָֹוהּ ׁ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ַהַמְבִדיל ּבֵ ְ ּ
ין אֹור ְלחֶשך, ְלחֹל ְּבֵ ין ִיְש, ׁ ִביִעי , ָּרֵאל ָלַעִמיםּׂבֵ ין יֹום ַהּשְ ּׁבֵ

ְׂלֵשֶשת ְיֵמי ַהַמֲעֶשה ּ ׁ ת יֹום טֹוב . ׁ ת ִלְקֻדּשַ ת ַשּבָ ין ְקֻדּשַ ּׁבֵ ׁ ׁ
ִּהְבַדְלָת ֶשת ְיֵמי ַהַמֲעֶשה ִקַדְשָת, ּ ִביִעי ִמּשֵ ְּוֶאת יֹום ַהּשְ ׁ ׁ ׁ ּׁ ׂ ּ .
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כג

ְקֻדּשָ ִׁהְבַדְלָת ְוִקַדְשָת ֶאת ַעְמך ִיְשָרֵאל ּבִ ׁׂ ָ ּ ּ ּּ רוך ַאָתה . ֶָתךּ ּּבָ ְ ְיהָֹוה ּ
ין קֶֹדש ְלקֶֹדש ַׁהַמְבִדיל ּבֵ ׁ ּ:(  

  
רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלםְיהָֹוהּ ֶּשֶהֱחָינו , ּ ׁ

ְּוִקְיָמנו ְוִהִגיָענו ַלְזַמן ַהֶזה ּ ּּ ּ:  
  

  :שמאל לצד בהסיבה ראשון כוס ושותין

  
  
  

  ּוְרַחץ
  

ִריך  ְְלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ׁ ּׁ ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו ּ ּהוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ
ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ ו"יּ ו"י: אלא יאמר, אסור לומר בפירוש(ה "ה ּבְ ) ק"ק ּבְ

ִיחוָדא ְשִלים  ּׁבְ ֵשם ָכל ִיְשָרֵאלּ ּׂבְ ּ ֲּהֵריִני מוָכן וְמזוָמן ִלְרחֹץ ֶאת . ׁ ּ ּ
ַּהָיָדִים ִלפֵני ִטּבול ִראשֹון ְכמ ׁ ּ ְ ֹּו ֶשִתְקנו ָלנו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּ ּ ּ ּ ּ ׁ

ַרך ְשמֹו ְוִיְתַעֶלה ֶזה ַנַחת רוַח ְליֹוְצִרי וּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ַּלֲעשֹות ּבָ ׁ ְ ּ ּ ִויִהי . ׂ
ּנַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו  ּ ּ ּ ּ ּ ּׂ ּׂ

ּכֹוְנֵנהו ּ:  
  

  :ידים נטילת על מברכין ואין ,לסעודה ידים בנטילת כמו הידים את ליןנוט
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כד

ַַכְרפס ּ ּ  
  

ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו  ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ ׁ ְׁ
ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ ו"יּ ו"י: אלא יאמר, אסור לומר בפירוש(ה "ה ּבְ ) ק"ק ּבְ

ִיחוָדא ְש ּׁבְ ֵשם ָכל ִיְשָרֵאלִלים ּ ּׂבְ ּ ֲּהֵריִני מוָכן וְמזוָמן. ׁ ּ ל ְוֶלֱאכֹל  ּ ְלַטּבֵ
ֶזה ַנַחת  ַׂכְרפס ְכמֹו ֶשִתְקנו ָלנו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַלֲעשֹות ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ׁ ּ ַּ ּ

ַרך ְשמֹו ְוִיְתַעֶלה ּרוַח ְליֹוְצִרי וּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ׁ ְ ּ ּינו ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹה. ּ
ָּעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּׂ ׂ:  

  
 ויכוון, האדמה פרי בורא ומברכין, מלח במי מכזית פחות כרפס טובלין

  :המרור את לפטור
  

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלםְיהָֹוהּ ְּבֹוֵרא פִרי , ּ ּ
  :ָהֲאָדָמה

  
  :מכזית חותפ ואוכלין

  
  
  

  ץַחַי
  

ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו  ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ ׁ ְׁ
ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ ו"יּ ו"י: אלא יאמר, אסור לומר בפירוש(ה "ה ּבְ ) ק"ק ּבְ

ִיחוָדא ְשִלים  ּׁבְ ֵשם ָכל ִיְשָרֵאלּ ּׂבְ ּ ֲּהֵריִני מוָכן וְמזוָמ. ׁ ּ ְִלפרֹס ֶאת  ןּ
ַרך ְשמֹו  ֶזה ַנַחת רוַח ְליֹוְצִרי וּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ַׁהַמָצה ִלְשַנִים ַלֲעשֹות ּבָ ׁ ְּ ּ ּ ׂ ּ
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כה

ִּויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו . ְּוִיְתַעֶלה ּ ּ ּ ּּ ׂ
ּוַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּ ּּ ׂ:  

 
 החלק הגדולאת , לשניים האמצעית המצה את פורס השולחן בראש היושב

   :ואת החלק הקטן משאיר בין שני המצות השלמות, לאפיקומןמצניע 

  
 שתהיה בכדיט ,לשניים האמצעית המצה את פורס השולחן בראש היושב

  :עוני לחם משום פרוסה המצה

  

  
  ידִּגַמ

  
  :ההגדה את אומרים

  
  :ואומר הקערה ומגביה המצות את מגלה

  
ַאְרָעא ְדִמְצָרִיםָהא ַלְח . ָּמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלו ַאְבָהָתָנא ּבְ

ִָכל ִדְכפין ֵייֵתי ְוֵייכֹל ְָכל ִדְצִריך ֵייֵתי ְוִיפַסח, ּ ְ ָּהַשָתא  י ּ ׁ
ַאְרָעא ְדִיְשָרֵאל, ָהָכא ָאה ּבְ ְׂלָשָנה ַהּבָ ּ ָהַשָתא ַעְבֵדי.ׁ ּ ׁ ,

ֵני חֹוִרין ָאה ּבְ   :ְׁלָשָנה ַהּבָ
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כו

  :שואל הבן וכאן שני כוס לו מוזגין
  
  

ַתָנה ַהַלְיָלה ַהֶזה ִמָכל ַהֵלילֹות ַּמה ִנּשְ ּּ ּ ּ ׁ ּ:  
  

ָכל ַהֵלילֹות ָאנו אֹוְכִלין ָחֵמץ וַמָצה ֶּשּבְ ּׁ ּ ַּהַלְיָלה ַהֶזה, ּ ּ 
ֻּכלֹו ַמָצה ּ:  

  
ָכל ַהֵלילֹות ָאנו אֹוְכִלין ְשָאר ְיָרקֹות ֶׁשּבְ ּׁ ַּהַלְיָלה ַהֶזה ,  ּ ּ

  :ָמרֹור
  

יִלין ֲאפילו פַעם ֶאָחתֶׁשּבְ ַָכל ַהֵלילֹות ֵאין ָאנו ַמְטּבִ ִּ ּ ּ ּ ,
ְַהַלְיָלה ַהֶזה ְשֵתי פָעִמים ּ ׁ ּ ּ:  

  

ָכל ָשר ָצִלי אֹוְכִלין  ָּאנו, ַּהֵלילֹות ֶׁשּבְ ָׁשלוק וְמבוָשלּׁבָ ּׁ ּ ּ ,
  :ָצִליֻּכלֹו  ַּהֶזה ַּהַלְיָלה

  
ין יֹוְשִב ָכל ַהֵלילֹות ָאנו אֹוְכִלין ּבֵ ֶׁשּבְ ּׁ יןּ , ּין וֵבין ְמֻסּבִ

ַּהַלְיָלה ַהֶזה ֻכָלנו ּּ יןּ   : ְמֻסּבִ
  

  
ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו יא ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ ׁ ְׁ

ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ ו"יּ ו"י: אלא יאמר, אסור לומר בפירוש(ה "ה ּבְ ) ק"ק ּבְ
ִיחוָדא ְשִלים  ּׁבְ ֵשם ָכּ ּּבְ ֲּהֵריִני מוָכן וְמזוָמן ְלַקֵיים ִמְצַות . ׂל ִיְשָרֵאלׁ ּ ּ
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כז

ִיחוד  יִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ַרך ְשמֹו ְלַספר ּבִ ָּעָשה ְשִצַוִני ּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ֵ ּ ׁ ְׁ ׂ
ַלְיָלה ַהֶזה ּּבַ ְּוִהְנִני מוָכן ְלַספר ְלָבַניי ְוִלְבֵני ֵבִתי ַהִניִסים ְוַהְגבורֹות , ּ ּּ ֵ ּ

ְְוַהִנפָלאֹו ַרך ְשמֹו ְוִיְתַעֶלה ִזְכרֹו ָלַעד ִעָמנו ּ ּת ֶשָעָשה ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּ ּ ׁ ְׁ ׂ
ֶזה ַהִסיפור ַנַחת רוַח ְליֹוְצִרי  ֵעת ְיִציַאת ִמְצַרִים ְוַכָווָנִתי ָלֵתת ּבָ ּּבְ ּ ּּ

רוך הוא וָברוך ְשמֹו ׁוּבֹוְרִאי ּבָ ְ ְּ ּ ּ ּ ִּויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו . ּ ּ
ֵּשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהוּוַמֲע ּ ּ ּ ּּ ּׂ ׂ:  

  
  

ִמְצָרִיםיב ֲַעָבִדים ָהִיינו ְלפְרעֹה ּבְ ַּויֹוִציֵאנו , ּ ּ ֱאלֵֹהינו ְיהָֹוהּ
ָיד ֲחָזָקה וִבְזרֹוַע ְנטוָיה ם ּבְ ִּמּשָ ּ ְׁוִאלו לֹא הֹוִציא ַהָקדֹוש . ׁ ּ ּ ּ
רוך הוא ֶאת ֲאבֹוֵתינו ִמִמ ּּבָ ּ ּ ֲּהֵרי ָאנו וָבֵנינו וְבֵני , ְצָרִיםְּ ּ ּ ּ

ִמְצָרִים ִדים ָהִיינו ְלפְרעֹה ּבְ ַָבֵנינו ְמֻשְעּבָ ּ ַּוֲאפילו ֻכָלנו . ּׁ ּּ ִ
ֻּכָלנו ְנבֹוִנים, ֲחָכִמים ֻּכָלנו ְזֵקִנים, ּ ֻּכָלנו יֹוְדִעים ֶאת , ּ ּ
יִציַאת ִמְצַרִים, ַּהתֹוָרה ִֵמְצָוה ָעֵלינו ְלַספר ּבִ ּ ְוָכל . ּ

חַה יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻשּבָ ה ְלַספר ּבִ ַׁמְרּבֶ ֵ ּ :  
  

ן  י ֶאְלָעָזר ּבֶ י ְיהֹוֻשַע ְוַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ ַׂמֲעֶשה ּבְ
ְבֵני  ין ּבִ י ַטְרפֹון ֶשָהיו ְמֻסּבִ י ֲעִקיָבא ְוַרּבִ ֲּעַזְרָיה ְוַרּבְ

יִציַאת ִמְצַרִים, ְבַרק ְְוָהיו ְמַספִרים ּבִ ּ ּ ָכל אֹותֹו ַהַלְיָלה ּ ּ
או ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרו ָלֶהם ַּעד ֶשּבָ ּ ּ ַרּבֹוֵתינו ִהִגיַע ְזַמן ,ׁ ּ

ְׁקִריַאת ְשַמע ֶשל ַשֲחִרית ׁ ׁ :  
  

ן ֲעַזְרָיה ָאַמר י ֶאְלָעָזר ּבֶ ֲׁהֵרי ֲאִני ְכֶבן ִשְבִעים ָשָנה, ַרּבִ ׁ ,
ֵל ְּולֹא ָזִכיִתי ֶשֵתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרים ּבַ ּ ׁילֹות ַעד ֶשְדָרָשה ׁ ּׁ
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כח

ן זֹוָמא ּ ֶשֶנֱאַמר,ּבֶ ְָלַמַען ִתְזכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ , ׁ ּ ּ
ָל ְיֵמי ַחֶייךִּמְצַרְים כֹ ַָחֶייך ַהָיִמים  ְיֵמי,ּ ָל ְיֵמי ַחֶייךּכֹ, ּ ּ 
ְָיֵמי ַחֶייך, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ַּהֵלילֹות ל ּכֹ ,ָּהעֹוָלם ַהֶזה ּ

ְָיֵמי ַחֶייך ְל   : ָׁהִביא ִלימֹות ַהָמִשיַחּ
  

רוך ַהָמקֹום ּּבָ ְ רוך  הוא, ּ ּּבָ רוך  ֶשָנַתן תֹוָרה ְלַעמֹו . ְּ ּּבָ ּ ּ ׁ ְ ּ
רוך הוא, ִׂיְשָרֵאל ּּבָ ָרה תֹוָרה. ְּ ָעה ָבִנים ִדּבְ ְּכֶנֶגד ַאְרּבָ ּ ּ, 

ׁד ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ְוֶאָח, ְּוֶאָחד ָתם, ְׁוֶאָחד ָרָשע, ֶאָחד ָחָכם
  :ִׁלְשאֹול

  
ָ ָמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִקים ְוַהִמְשפִטים ,ּה הוא אֹוֵמרָחָכם ַמ ּ ׁ ּ

ֲּאֶשר ִצָוה  ּ ְוַאף ַאָתה ֱאָמר לֹו ,ּ ֱאלֵֹהינו ֶאְתֶכםְיהָֹוהׁ
ְֶכִהְלכֹות ַהפַסח ּ ִ ֵאין ַמפִטיִרין ַאַחר ַהפַסח ֲאפיקֹוָמן,ּ ֶ ְּ :  

  
ם  ָלֶכ,ּ ָמה ָהֲעבָֹדה ַהזֹאת ָלֶכם,ּה הוא אֹוֵמרָׁרָשע ַמ
ִעָקר,ְולֹא לֹו ּ וְלפי ֶשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְכָלל ָכפר ּבְ ַ ִּ ּ ׁ ּ, 

ְּוַאף ַאָתה ַהְקֵהה ֶאת ִשָניו ֶוֱאָמ ֲעבור ֶזה ָעָשה ,ר לֹוּ ׂ ּבַ ּ
ֵצאִתי ִמִמְצָרִיםְיהָֹוה ׁ ִאילו ָהָיה ָשם, ִלי ְולֹא לֹו,ּ ִלי ּבְ ּ ּ ,

  : לֹא ָהָיה ִנְגָאל
   

ָּתם ַמה הוא אֹוֵמר חֶֹזק ָיד ,ּ ַמה זֹאת,ּ ּ ְוָאַמְרָת ֵאָליו ּבְ
ית ֲעָבִדים, ּ ִמִמְצָרִיםְיהָֹוהּהֹוִציָאנו    :ִמּבֵ
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כט

  
ְְוֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול ַאְת פַתח לֹו ּ ּ ׁ ֶּשֶנֱאַמר, ׁ ָ ְוִהַגְדָת ְלִבְנך ,ׁ ּ ּ

יֹום ַההוא ֵלאמֹר ֲעבור ֶזה ָעָשה  ּּבַ ּׂבַ ֵצאִתי ְיהָֹוהּ  ִלי ּבְ
  :םִּמִמְצָרִי

  
ָׁיכֹול ֵמרֹאש חֶֹדש יֹום ַההוא, ׁ ַּתְלמוד לֹוַמר ּבַ ּ יֹום , ּ ִאי ּבַ

עֹוד יֹום ֲעבור ֶזה, ַּההוא ָיכֹול ִמּבְ ַּתְלמוד לֹוַמר ּבַ ּ ּ, 
ָשָעה ֶשֵיש ֲעבור ֶזה לֹא ָאַמְרִתי ֶאָלא ּבְ ּׁבַ ׁ ׁ ּ ַּמָצה וָמרֹור  יג ּ

ָֻמָנִחים ְלפֶניך ָ ּ :  
  

ִּמְתִחָלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָד ּה ָזָרה ָהיו ֲאבֹוֵתינוּ ְּוַעְכָשיו ֵקְרָבנו , ּ ׁ
ֶּשֶנֱאַמר, ַּהָמקֹום ַלֲעבָֹדתֹו ּ ַויֹאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ָכל ָהָעם ,ׁ

ֵעֶבר ַהָנָהר ָיְשבו ְיהָֹוהּכֹה ָאַמר  ּ ֱאלֵֹהי ִיְשָרֵאל ּבְ ׁ ּ ׂ
ֲּאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ֶתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור ַוַיַעְבדו  ּ ּ

ָוֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר : ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים
ָכל ֶאֶרץ ְכָנַען ַּהָנָהר ָואֹוֵלך אֹותֹו ּבְ ְ ה ֶאת ַזְרעֹו  ּ ָוַאְרּבֶ

ָׂוֶאֵתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעָשיו : ָּוֶאֵתן לֹו ֶאת ִיְצָחק ּ
ִעיר ָלֶרֶשת אֹתֹו ְו ָׁוֶאֵתן ְלֵעָשו ֶאת ַהר  ּשֵ ׂ ׂ ַּיֲעקֹב וָבָניו ּ

  : ָּיְרדו ִמְצָרִים
  

רוך שֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְשָרֵאל ּׂבָ ׁ ְ רוך הוא, ּ ּּבָ ֶׁשַהָקדֹוש . ְּ ּׁ
ב ֶאת ַהֵקץ ַלֲעשֹות רוך הוא ִחּשַ ּׂבָ ּ ׁ ּ ָאַמר הּ ְכָמ,ְּ ׁ ּשֶ
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ל

ָתִרים ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ ֶּשֶנֱאַמר, ְּלַאְבָרָהם ָאִבינו ּבִ ַּויֹאֶמר , ׁ
ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ְלַאְבָרם ָי ָדֹע ֵתַדע ִכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעך ּבְ ּ ּ

ע ֵמאֹות ָש ַׁוֲעָבדום ְוִענו אָֹתם ַאְרּבַ ּ ּם ֶאת ַהגֹוי ְוַג: הָנּּ
ְרֻכש ָגדֹול ֲּאֶשר ַיֲעבֹדו ָדן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאו ּבִ ׁ ּׁ ּּ :  

  
  

  : ואומרים הכוס את ומגביהין המצות את המכס
  

ּה ַלֲאבֹוֵתינו ְוָלנוְׁוִהיא ֶשָעְמָד ּ ֶשלֹא ֶאָחד ,ּ ׁ
ְלָבד ָעַמד ָעֵלינו ְלַכלֹוֵתנו ּּבִ ָכל דֹור , ּּ ֶּאָלא ֶשּבְ ׁ ּ

ָּודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינו ְלַכלֹוֵתנו רוך , ּ ְְוַהָקדֹוש ּבָ ּ ׁ ּ
ּהוא ַמִציֵלנו ִמָיָדם ּ ּּ :  

   
  

  : המצות את ויגלה הכוס את יניח
  

ֵקש ָלָבן  ֵּצא וְלַמד ַמה ּבִ ָׂהֲאַרִמי ַלֲעשֹות ְלַיֲעקֹב ּ
ֵקש ,ָּאִבינו ׁ ֶשפְרעֹה לֹא ָגַזר ֶאָלא ַעל ַהְזָכִרים ְוָלָבן ּבִ ּׁ ּ ּ ַ ּ

ֶּשֶנֱאַמר, ַּלֲעקֹור ֶאת ַהכֹל ּ ֲאַרִמי אֵֹבד ָאִבי ַוֵיֶרד ,ׁ
ְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָשם ְלגֹוי ָגדֹול  ִּמְצַרְיָמה ַוָיָגר ָשם ּבִ ׁ ׁ ּ

  :ָּעצום ָוָרב
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לא

ָּאנוס ַעל פי ַהִדּבור  ִמְצַרְיָמהַוֵיֶרד ּּ ִ ְּמַלֵמד , ָׁשם ַּוָיָגר: ּ
ִמְצַרִים ֶאָלא ָלגור   ֶּשלֹא ָיַרד ַיֲעקֹב ָאִבינו ְלִהְשַתֵקַע ּבְ ּּ ּ ׁ ׁ

ֶּשֶנֱאַמר, ָׁשם אנו ִכי ,ׁ ָאֶרץ ּבָ ּ ַויֹאְמרו ֶאל פְרעֹה ָלגור ּבָ ּ ּ ַּ ּ
ֵּאין ִמְרֶעה ַלצֹאן ֲאֶשר ַלֲעָבֶדיך ִכי ָכ ָ ׁ ֶאֶרץ ּ ֵבד ָהָרָעב ּבְ
ֶאֶרץ גֶֹשן ְּכָנַען ְוַעָתה ֵיְשבו ָנא ֲעָבֶדיך ּבְ ָ ּ ׁ ּ ּ :  

  
ְמֵתי ְמָעט ְּכָמה ֶשֶנֱאַמר, ּבִ ׁ ִשְבִעים ֶנפש ָיְרדו ֲאבֹוֶתיך ,ּ ָ ּבְ ּ ׁ ֶׁ
ְָוַעָתה ָשְמך  ִמְצָרְיָמה ׂ ַמִים ְיהָֹוהּ ׁ ֱאלֶֹהיך ְככֹוְכֵבי ַהּשָ ּ ָ

  :ָלרֹב
  

ְׂמַלֵמד ֶשָהיו ִיְשָרֵאל ,ָׁשם ְלגֹוי ַוְיִהי ּ   :ָׁשם ְּמֻצָיִנים ׁ
  

ָּגדֹול ָעצום ֶּשֶנֱאַמר ְּכָמה, ּ ִּיְשָרֵאל פרו ַוִיְשְרצו  ּוְבֵני, ׁ ּׁ ָ ּ ׂ
ְמאֹד ְמאֹד ַּוִיְרּבו ַוַיַעְצמו ּבִ ַּוִתָמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם, ּ ּ :  

  

ְּכָמה ֶשֶנֱאַמר, ָוָרב ׁ ֶדה ְנַתִתיך,ּ ְ ְרָבָבה ְכֶצַמח ַהּשָ ּ ׂ י  ּ ַּוִתְרּבִ
ֲעִדי ֲעָדִיים ָשַדִים ָנכֹנו וְשָעֵרך ִצֵמַח  ַּוִתְגְדִלי ַוָתבִֹאי ּבַ ְ ׂ ּ ּ ׁ ּ ּּ

ְָוֶאֱעבֹר ָעַלִיך ָוֶאְרֵאך ִמְתּבֹוֶסֶסת : ְּוַאְת ֵערֹם ְוֶעְרָיה ְ
ָדַמִיך ֲחִיי ָדַמִיך ֲחִיי ָואַֹמר ָלך ּבְ ָדָמִיך ָואַֹמר ָלך ּבְ ְּבְ ְ ְ:  

  
ָּיֵרעו אָֹתנו ַהַו ּ ִׁמְצִרים ַוְיַענונו ַוִיְתנו ָעֵלינו ֲעבָֹדה ָקָשהּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ:  
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לב

ַּוָיֵרעו אָֹתנו ַהִמְצִרים ּ ּ ְּכָמה ֶשֶנֱאַמר, ּ ׁ  ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו ,ּ
ה ְּוָהָיה ִכי ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הוא ַעל  ֶּפן ִיְרּבֶ ּ

נו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ ּשְנֵאינו ְוִנְלַחם ּבָ ּ ׂ :  
  

ַּוְיַענונו ּ ְּכָמה  ֶשֶנֱאַמר, ּ ׁ ים ְלַמַען ,ּ ׂ ַוָיִשימו ָעָליו ָשֵרי ִמּסִ ּׂ ּ
ִסְבלָֹתם ַוִיֶבן ָעֵרי ִמְסְכנֹות ְלפְרעֹה ֶאת פֹתם ְוֶאת  ִַענֹתֹו ּבְ ַּ ּ

  :ַרַעְמֵסס
  

ַׁוִיְתנו ָעֵלינו ֲעבָֹדה ָקָשה ּ ּ ּ ְכמֹו ֶשֶנֱאַמר,ּ ׁ ּ ַוַיֲעִבדו ִמְצַרים ,ּ
ֵני  ִי פֶרךֶאת ּבְ ְְשָרֵאל ּבְ ָ ׂ:  

  
ׁ ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינו ַוִיְשַמע ְיהָֹוהַּוִנְצַעק ֶאל  ּ ּ ֶאת קֵֹלנו ְיהָֹוהּ

ַּוַיְרא ֶאת ָעְנֵינו ְוֶאת ֲעָמֵלנו ְוֶאת ַלֲחֵצנו ּ ּ ּ:  
  

ּ ְכָמה ֶשֶנֱאַמר,ּ ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינוְיהָֹוהַּוִנְצַעק ֶאל  ׁ  ַוְיִהי ,ּ
ים ָהֵהם ַוָיָמת ֵניַּבָיִמים ָהַרּבִ ּ ֶמֶלך ִמְצַרים ַוֵיָאְנחו ּבְ ְ 

ִׁיְשָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוִיְזָעקו ַוַתַעל ַשְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים  ּ ּ ּ ׂ
  : ִמן ָהֲעבָֹדה

  
ַׁוִיְשַמע  ּ ְכָמה ֶשֶנֱאַמר,ּ ֶאת קֵֹלנוְיהָֹוהּ ׁ ׁ ַוִיְשַמע ֱאלִֹהים ,ּ ּ

ִריתֹו ֶאת  ֶאת ַנֲאָקָתם ַּוִיְזכֹור ֱאלִֹהים  ֶאת ּבְ ַאְבָרָהם ֶאת ּ
  : ֶאת ַיֲעקֹבִיְצָחק ְו
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לג

ַּוַיְרא ֶאת ָעְנֵינו ְ זֹו פִרישות ֶדֶרך ֶאֶרץ,ּ ּ ּ ׁ ְ ְּכָמה ֶשֶנֱאַמר, ּ ׁ ּ, 
ֵנ ּי  ִיְשָרֵאל ַוֵיַדע ֱאלִֹהיםַוַיְרא ֱאלִֹהים  ֶאת ּבְ ׂ:  

  
ִנים, ְּוֶאת ֲעָמֵלנו ְּכָמה  ֶשֶנֱאַמר, ֵּאלו ַהּבָ ׁ ן ַהִילֹוד ,ּ ּ ָכל ַהּבֵ ּ ּ

ת ְתַחיוןַהְי ּאָֹרה ַתְשִליֻכהו ְוָכל ַהּבַ ּּ ּ ּׁ :  
  

ֶּשֶנֱאַמר ְּכָמה ,ּ זֹו ַהְדַחק,ֵּצנוֲח ַלְוֶאת  ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ,ׁ
ַׁהַלַחץ ֲאֶשר ִמְצַרים  לֲֹחִצים אָֹתם ּ:  

   
ַּויֹוִצֵאנו  ָיד ֲחָזָקה וִבְזרַֹע ְנטוָיה ְיהָֹוהּ ּ ִמִמְצַרים  ּבְ ּ

ּוְבמָֹרא ָגדֹל וְבאֹת ְֹות וְבמֹפִתיםּּ ּ:  
  

ַּויֹוִצֵאנו  ְלֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאך ְולֹא  ַעל ְיֵדי , ם ִמִמְצַריְיהָֹוהּ
רוך הוא , ְׁולֹא ַעל ְיֵדי ָשִליַח ָׂשָרף ֶּאָלא ַהָקדֹוש ּבָ ְּ ׁ ּ ּ

ְכבֹודֹו וְבַעְצמֹו ֶּשֶנֱאַמר, ּּבִ  ּ ְוָעַבְרִתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרים,ׁ
ַלְיָלה ַהֶזה ְוִהֵכיִתי ּּבַ ּ ֶאֶרץ ִמְצַרים ֵמָאָדם ּ כֹור ּבְ ּ ָכל ּבְ

ֵהָמה וְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרים  ֶאֱעֶשה ְשפִטים ֲאִני  ְָוַעד ּבְ ׁ ׂ ּ
ַלְיָלה ַהֶזה: ְיהָֹוה ְּוָעַבְרִתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרים  ּבַ ּ ֲאִני ְולֹא , ּ
ֶאֶרץ ִמְצַרים. ְַמְלָאך ְּוִהֵכיִתי ָכל ְבכֹור ּבְ . ֲׂאִני ְולֹא ָשָרף, ּ
ָל ֱאלֵֹהי ִמְצַרים  ֶאֱעֶשה ְשפִטים ֲאִני ּוְבָכ ׁ  ּ הואֲאִני, ְיהָֹוהׂ

ִליַח   : לֹא ַאֵחרֲּאִני הוא ְו, ְיהָֹוה ֲאִני ,ׁולֹא ַהּשָ
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לד

ָיד ֲחָזָקה ְּכָמה ֶשֶנֱאַמר ,ּזֹו ַהֶדֶבר, ּבְ ׁ  הֹוָיה ְיהָֹוהד  ִהֵנה ַי,ּ
ֲחמִֹרים ּבַ ּסוִסים ּבַ ֶדה ּבַ ּשָ ִמְקְנך ֲאֶשר ּבַ ּּבְ ׂ ׁ ָקר ָ ּבָ ְּגַמִלים ּבַ

ּוַבצֹאן ֶדֶבר ָכֵבד ְמאֹד ּ ּ :  
  

ּוִבְזרַֹע ְנטוָיה ֶּשֶנֱאַמר ְּכָמה, זֹו ַהֶחֶרב, ּ ְָוַחְרּבֹו ְשלופה , ׁ ּ ׁ
ָידֹו ְּנטוָיה ַעל ְירוָשַלִים, ּבְ ּ:  

  
ּוְבמָֹרא ָגדֹל ׁ זֹו ִגלוי ְשִכיָנה,ּ ּ ֶּשֶנֱאַמר ְּכָמה ,ּ ה , ׁ אֹו ֲהִנּסָ

אֹֹתת ֱאלִֹהים  ָלבֹא  ַמּסֹת ּבְ ָּלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶקֶרב גֹוי ּבְ
ְוְבמֹופִתים ּוְבִמְלָחָמה וְבָיד ֲחָזָקה וִבְזרֹוַע ְנטוָיה ּ ּ ּ ּ 

ׂוְבמֹוָרִאים ְגדִֹלים ְככֹל ֲאֶשר ָעָשה ָלֶכם  ׁ ּ ּ  ֱאלֵֹהיֶכם ְיהָֹוהּ
ִמְצַרים  ְלֵעיֶניך   :ָּבְ

  
ֶּשֶנֱאַמר ְּכָמה, ֶּזה ַהַמֶטה, ּוְבאֹתֹות ּ ְוֶאת ַהַמֶטה ַהֶזה ,ׁ ּ ּ

ָיְדך ֲאֶשר ַתֲעֶשה ּבֹו ֶאת ָהאֹֹתת ִׂתַקח ּבְ ּ ּׁ ָ ּ:  
  

ְוְבמֹפִתים ְּכָמה ֶשֶנֱאַמר, ּ ֶזה ַהָדם,ּ ׁ ְ ְוָנַתִתי מֹופִתים ,ּ ּ
ַמִים וָבָאֶרץ ּשָ ּּבַ ׁ :  

  
  :פעמים' ג הכוסמ מטיפיןיד

  

  : ׁ ְוִתיְמרֹות ָעָשן.ׁ ָוֵאש.ָּדם
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לה

ָיד ֲחָז,ָדָבר ַאֵחר ְּשַתִים ָקה ּבְ ּוִבְזרַֹע ְנטוָיה, ׁ ְּשַתִים ּ ׁ ,
ּוְבמָֹרא ָגדֹל ְּשַתִים ּ ְּשַתִים ּוְבאֹתֹות, ׁ ְוְבמֹפִתים, ׁ ְּשַתִים ּ ׁ :  

  
רוך הוא ַעל  ֵּאלו ֶעֶשר ַמכֹות ֶשֵהִביא ַהָקדֹוש ּבָ ּ ְּ ׁ ּׁ ּ ׂ ּ

ִמְצַרים   :ְּוֵאלו ֵהן, ַּהִמְצִרים  ּבְ
  

  :פעמים' י הכוסמ מטיפין
  

ָר. ְׁשִחין. ֶּדֶבר. ָערֹוב. ִּכִנים. ְּרֵדַעְֵצפ. ָּדם . דּבָ
ה ְחֶשך. ַאְרּבֶ כֹורֹות. ׁ   :ַּמַכת ּבְ

  
ֶהם ִסָמִנים י ְיהוָדה ָהָיה נֹוֵתן ּבָ ַּרּבִ ּ:  

  
  :פעמים' ג הכוסמ מטיפין

  

ַאַח.ׁש" ַעַד.ְך"ְּדַצ   : ב" ּבְ
  

י יֹוֵסי ַהְגִליִלי אֹוֵמר ּ ִמַנִין ַאָתה,ַּרּבִ ּקו ַהִמְצִרים ׁאֹוֵמר ֶשָל ּ ּ
ים ַמכֹות ִמְצַרים ֶעֶשר ַמכֹות ְוַעל ַהָים ָלקו ֲחִמּשִ ּּבְ ּׁ ּ ׂ, 

ִמְצַרים ַמה הוא אֹוֵמר ַַויֹאְמרו ַהַחְרֻטִמים ֶאל פְרעֹה , ּּבְ ּ ּ ּ
ע ֱאלִֹהים ְּוַעל ַהָים ַמה הוא, ִהוא ֶאְצּבַ  ַּוַיְרא, אֹוֵמר ּ

ִׂיְשָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהְגדָֹלה ֲאֶשר ָעָשה ׁׂ ִמְצַריםְיהָֹוה ּ   ּבְ
ַּוִייְראו ָהָעם ֶאת  ּ ַוַיֲאִמינו ּבְַיהָֹוהּ ׁ וְבמֶשה ַעְבדֹוְיהָֹוהּ ּ :
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לו

ע ֶעֶשר ַמכֹות ַּכָמה ָלקו ְבֶאְצּבַ ּׂ ִמְצַרים ּ ֱאמֹור ֵמַעָתה,ּ  ּבְ
ָּלקו ֶעֶשר ַמכֹות ׂ ים  ַמכֹות, ּ ְּוַעל ַהָים ָלקו ֲחִמּשִ ׁ ּ ּ:  

  
י ִׁין ֶשָכל ַמָכה וַמָכה ֶשֵהִביא ּ ִמַנ,אֹוֵמר רֱאִליֶעֶז ַרּבִ ּׁ ּ ּּ

ִמְצַרִים ָהְיָתה ֶשל  רוך הוא ַעל ַהִמְצִרים ּבְ ַׁהָקדֹוש ּבָ ּׁ ּּ ְּ
ע ַמכֹות ּ ֶשֶנֱאַמר,ַּאְרּבַ ם ֲחרֹון ַאפֹו, ׁ ְּיַשַלח ּבָ ּ ֶעְבָרה ָוַזַעם  ׁ

ָּוַזַעם ְשַתִים, ֶעְבָרה ַאַחת. ְׁוָצָרה ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ׁ ,
ָׁשלש ָרהְוָצ ע ִׁמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים, ׁ ֱאמֹור . ַאְרּבַ

ִמְצַרים, ֵּמַעָתה ִעים ַמכֹות  ְוַעל ַהָים ָלקו  ּבְ ָּלקו ַאְרּבָ ּּ ּ
  :ָּמאַתִים ַמכֹות

  
י  ֲעִקיָב ִּמַנִין ֶשָכל ַמָכה ו אֹוֵמר אַרּבִ ּ ּ ׁ יא ֵהִבֶׁש ַּמָכהּ

רוך הוא ַע ַּהָקדֹוש ּבָ ְּ ׁ ִׁמְצַרים ָהְיָתה ֶשל ּל ַהִמְצִרים ּבְּ
ָּחֵמש ַמכֹות ּ ֶשֶנֱאַמר,ׁ ם ֲחרֹון ַאפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ,ׁ ּ ְיַשַלח ּבָ ּ ׁ

 ֶעְבָרה, ַאַחת ּ ֲחרֹון ַאפֹו.ְׁוָצָרה ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים
ְּשַתִים ָׁשלוש ָוַזַעם, ׁ ע ְוָצָרה, ׁ ִׁמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי , ַאְרּבַ
ים ַמכֹות , הּ ֱאמֹור ֵמַעָת,ָׁחֵמש ָרִעים ִמְצַרים  ָלקו ֲחִמּשִ ּּבְ ׁ ּ

ים ְׁוַעל ַהָים ָלקו ֲחִמּשִ ּ ּוָמאַתִים ַמכֹות ּ ּ:  
  

ַּכָמה  ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמקֹום ָעֵלינו ּ ּ:  
  

ֶהם ְשפִטים ִָאלו הֹוִציָאנו ִמִמְצַרים ְולֹא ָעָשה ּבָ ׁ ׂ ּ ּ     
ַּדֵיינו     ּ :  
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לז

ֶהם ְשפִטים ְולֹא ָעָש ִׂאלו ָעָשה ּבָ ָׂ ׁ       ה ֵבאלֵֹהיֶהםּ
ַּדֵיינו     ּ:  

כֹוֵריֶהם ִׂאלו ָעָשה ֵבאלֵֹהיֶהם ְולֹא ָהַרג ֶאת ּבְ ּ    
ַּדֵיינו     ּ :  

כֹוֵריֶהם ְולֹא ָנַתן ָלנו ֶאת ָממֹוָנם ִּאלו ָהַרג ֶאת ּבְ ּ    
ַּדֵיינו     ּ :  

ִּאלו ָנַתן ָלנו ֶאת ָממֹוָנם ְולֹא ָקַרע ָלנו ֶאת ַהָים ּ ּ ּ    
ַּדֵיינו     ּ :  
ָחָרָבהִּאלו ָק תֹוכֹו ּבֶ ַּרע ָלנו ֶאת ַהָים ְולֹא ֶהֱעֵביָרנו ּבְ ּּ  
ַּדֵיינו     ּ :  

תֹוכֹו ָחָרָבה ְולֹא ְשַקע ָצֵרנו ּבְ תֹוכֹו ּבֶ ִּאלו ֶהֱעֵביָרנו ּבְ ּ ּׁ  
ַּדֵיינו     ּ :  

תֹוכֹו ְולֹ ִּאלו  ִשַקע ָצֵרנו ּבְ רּׁ ּא ִספק ָצְרֵכנו ּבִמְדּבָ ּ ֵ ּ 
ִעים ָשָנה ַּדֵיינו   ַׁאְרּבָ ּ :  

ִּאלו ִספק ָצְרֵכנו ּבַ ּּ ֵ ִעים ָשָנה ולֹא ֶהֱאִכיָלנו ּ ר ַאְרּבָ ִּמְדּבָ ׁ
ַּדֵיינו     ֶּאת ַהָמן ּ :  

ת ִׁאלו  ֶהֱאִכיָלנו ֶאת ַהָמן ְולֹא ָנַתן ָלנו ֶאת ַהַשּבָ ּ ּ ּּ    
ַּדֵיינו     ּ :  

ת ְולֹא ֵקְרָבנו ִלפֵני ַהר ִסיַני ְִאלו ָנַתן ָלנו ֶאת ַהַשּבָ ּ ּ ּׁ  
  : ּוַּדֵיינ    

ַתן ָלנו ֶאת ַהתֹוָרה ִּאלו ֵקְרָבנו ִלפֵני ַהר ִסיַני ְולֹא ַנָ ּ ּ ְּ  
ַּדֵיינו     ּ :  
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לח

ַתן ָלנו ֶאת ַהתֹוָרה ְולֹא ִהְכִניָסנו ְלֶאֶרץ  ִיְשָרֵאל ִׂאלו ַנָ ּ ּ ּּ  
ַּדֵיינו     ּ :  

ית  ִּאלו  ִהְכִניָסנו ְלֶאֶרץ  ִיְשָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנו ֶאת ּבֵ ּ ּׂ
ִחיָרה   : ֵּיינוַּד    ַהּבְ

  
ּוְמֻכפֶלת ַלָמקֹום  ְּכפוָלה טֹוָבה ַּכָמהְו ַּכָמה ַעל ַאַחת ֶ ּ ּ

ָּעֵלינו ֶשהֹוִציָאנו ִמִמְצַרים ְָוָעָשה ָבֶהם ְשפִטים, ּׁ ׁ ְׂוָעָשה , ׂ
כֹוֵריֶהם, ֵבאלֵֹהיֶהם , ְּוָנַתן ָלנו ֶאת ָממֹוָנם, ְוָהַרג ֶאת ּבְ

ְּוָקַרע ָלנו ֶאת ַהָים ָחָרָבה ּבְּנוְוֶהֱעִביָר, ּ ְׁוִשַקע , תֹוכֹו ּבֶ
תֹוכֹו ְּוִספק ָצְרֵכנו ּבַ, ָּצֵרנו ּבְ ּ ֵ ִעים ָשָנהּ ר ַאְרּבָ , ִׁמְדּבָ

ְּוֶהֱאִכיָלנו ֶאת ַהָמן ת, ּ ְׁוָנַתן ָלנו ֶאת ַהַשּבָ ְְוֵקְרָבנו ִלפֵני , ּ ּ
ְּוָנַתן ָלנו ֶאת ַהתֹוָרה, ַהר ִסיַני ְׂוִהְכִניָסנו ְלֶאֶרץ  ִיְשָרֵאל, ּ ּ ,

ִחיָרה ְלַכפר ּו ית ַהּבְ ֵָבָנה ָלנו ֶאת ּבֵ ּ   . ּ ֲעֹונֹוֵתינוַּעל ָכלּ
  

ן ַגְמִליֵאל ָהָיה  אֹוֵמר ָׁכל ֶשלֹא ָאַמר ְשלָשה , ַּרּבָ ׁ ּׁ ּ
פַסח ְֶדָבִרים ֵאלו ּבַ ּ ּ ּ   : ּ ְוֵאלו ֵהן.לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ,ּ

  
  :ּ וָמרֹור. ַמָצה.ֶּפַסח

  
  :רועלהגביה או להורות על הז    אין 

 
ית ַהִמְקָדש ָהָיה  ְזַמן ֶשּבֵ ׁפַסח ֶשָהיו ֲאבֹוֵתינו אֹוְכִלים ּבִ ׁ ּׁ ּ ּ ּ ֶ ּ

ַּקָים ַעל שום ָמה ׁ רוך הוא . ּ ַּעל שום ֶשפַסח ַהָקדֹוש ּבָ ּ ְּ ׁ ׁ ּׁ ָ ּ
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לט

ִמְצַרִים ֵתי ֲאבֹוֵתינו ּבְ ַּעל ּבָ ֶּשֶנֱאַמר. ּ ֶַוֲאַמְרֶתם ֶזַבח פַסח , ׁ ּ ּ
ָהוא ַליהָֹוה ֲאֶשר פַסח ַעל ּ ׁ ִמְצַרִים ּ ֵתי ְבֵני ִיְשָרֵאל ּבְ ׂ ּבָ ּ

ֵתינו ִהִציל ַוִיקֹד ָהָעם ַוִיְשַתֲחוו ָנְגפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ּבָ ּּבְ ּּ ּׁ ּּ ּ ּ:  
  
ֶּשָאנו אֹוְכִלים ֶזה ֶּפַסחטו ַּעל שום ָמה ׁ ָ ַעל שום ֶשפַסח ,ׁ ּ ׁ ּׁ

ִמְצַרים ֵתי ֲאבֹוֵתינו ּבְ רוך הוא ַעל ּבָ ַּהָקדֹוש ּבָ ּ ּּ ְ ׁ ֶּשֶנ, ּ , ֱאַמרׁ
ַּוֲאַמְרֶתם ֶזַבח פַסח הוא ַל ֶ ּ ֵנְיהָֹוהּ ֵתי ּבְ ּ ֲאֶשר פַסח ַעל ּבָ ָ ּ י ׁ

ֵתינו ִהִציל  ָנְגפֹו ֶאת ִמְצַרים ְוֶאת ּבָ ִמְצַרים  ּבְ ִּיְשָרֵאל ּבְ ּ ּ ּ ׂ
ַתחוו ַּוִיקֹד ָהָעם ַוִיּשְ ּ ׁ ּ ּּ:  

  
  :ואומרים ,ביםולמס ומראה המצות את מגביה

  

ַּמָצה זו ּ ֶשָאנו אֹוְכּ ִּלים ַעל שום ָמׁ ּ ַעל שום,הׁ ֶׁשלֹא  ׁ
ֵצָקם ֶשל ִׁהְספיק ּבְ ִ ּ ֲאבֹוֵתינו ְלַהֲחִמיץ ַעד ֶשִנְגָלה ֲעֵליֶהם ּ ׁ ּ

רוך הוא וְגָאָלם ֶּמֶלך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדֹוש ּבָ ּ ְּ ְׁ ּ ּ ,
ֶּשֶנֱאַמר ּ ַויֹאפו ֶאת,ׁ ֵצק ֲאֶשר הֹוִציאו ִמִמְצַרים ֻעגֹת  ּ ַּהּבָ ׁ

ַּמצֹות ִכי  ּ לֹא ָחֵמץ ִכי גְֹרשו ִמִמְצַרים ְולֹא ָיְכלו ּ ּּ ׁ ּ
  :ׂלֹא ָעשו ָלֶהם ְּוַגם ֵצָדה ְּלִהְתַמְהֵמַה

  
  :ואומרים ,ביםולמס ומראה רורהמ את מגביה

  

ָּמרֹור ֶזה ֶשָאנו אֹוְכִלים ַּעל שום ָמ ׁ ּ ַעל שום ֶשֵמְררו ,הׁ ּּ ׁ ׁ
ִמְצַרים ֶּאת ַחֵיי  ֲאבֹוֵתינו ַּהִמְצִרים ַּוְיָמֲררו , ֶּנֱאַמרֶׁש, ּבְ
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מ

ֲעבָֹדה ָקָשהַחֵייֶה ֶאת חֶֹמר וִבְלֵבִנים וְבָכל ֲעבָֹדה  ם ּבַ ּּבְ ּ
ֶדה ֶאת ּשָ פֶרך ָּכל ּׂבַ ְֲעבָֹדָתם ֲאֶשר ָעְבדו ָבֶהם ּבְ ָ ּ ׁ:  

   
ָכל דֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם ַּעְצמֹו ְכִאלו הוא  ִלְראֹות ֶאת ּּבְ ּ ּ

ּ ֶשֶנֱאַמר,ָּיָצא ִמִמְצַרים יֹום ַההוא ֵלאמֹר  ְוִה,ׁ ַּגְדָת ְלִבְנך ּבַ ָ ּ ּ
ֲעבור ֶזה  ָעָשה  ּׂבַ ֵצאִתי ִמִמְצַריםְיהָֹוהּ    לֹא ֶאת.ּ ִלי ּבְ

רוך הוא ֲּאבֹוֵתינו ְלָבד ָגַאל ַהָקדֹוש ּבָ ּּבִ ְּ ׁ ּ ֶּאָלא ַאף אֹוָתנו  , ּ ּ
ָּגַאל  ִעָמֶהם ֶּשֶנֱאַמר, ּ ְׁואֹוָתנו הֹוִציא ִמָשם, ׁ  ְלַמַען ָהִביא ּ

ֲׁאֶשר ִנְש ָהָאֶרץ ֶאת ָּלֶתת ָלנו ָּתנואֹ ע ַלֲאבֵֹתנוׁ   :ּּבַ
  

  :ואומרין הכוס את ומגביהין, המצות יכסה
  

ְּלפיָכך ֲאַנְחנו ַחָיִבים ְלהֹודֹות ְ ַח ְלַהֵלל ִ  ְָלפֵאר ְׁלַשּבֵ
ְׂלַעֵלה וְלַקֵלס ְלִמי ֶשָעָשה ְְלָבֵרך ְּלַהֵדר ְלרֹוֵמם ׁ ּ ּּ 

ַּלֲאבֹוֵתינו  ְוָלנו  ֶאת ים ָהֵאלוּ ּ  ָכל  ַהִנּסִ ּ הֹוִציָאנו .ּ
ֵּמַעְבדות ְלֵחרות ׂ ִמָיגֹון ְלִשְמָחה,ּ , ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּ

ּוֵמֲאפָלה ְלאֹור ָגדֹול ֵ ְעּבוד ִלְגֻאָלה, ּ ּוִמּשִ ּ ְָונֹאַמר ְלפָניו . ּׁ
ִׁשיָרה ֲחָדָשה ּ ַהְללוָיה,ׁ ּ :  

  
  :הכוס מניחין

  

ַּהְללוָיה ַהְללו ַעְבֵדי  ְׁיִהי ֵשם : ְיהָֹוהֵׁשם  ּ ַהְללו ֶאתהָֹוהְיּּ
ְּמבָֹרך ֵמַעָתה  ְוַעד עֹוָלםְיהָֹוה  ִׁמִמְזַרח ֶשֶמש ַעד : ְ ׁ ּ

ְׁמבֹואֹו ְמֻהָלל ֵשם  ַעל ְיהָֹוה ּגֹוִים  ָּכל ַעל ָרם: ְיהָֹוהּ
ַמִים ְכבֹודֹו ַּהּשָ יִהי ּ ֱאלֵֹהינוְיהָֹוהִּמי ַכ: ׁ  ָׁלָשֶבת ַּהַמְגּבִ
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מא

ִַהַמְשפ ּ ׁ ַמִים וָבָאֶרץ יִליּ ּשָ ִּלְראֹות ּבַ ְּמִקיִמי ֵמָעפר ָדל: ׁ ָ 
ֵּמַאְשפֹת ָיִרים ֶאְביֹון ְׁלהֹוִשיִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי  ׁ

ִית: ַּעמֹו ִנים ְש ׁמֹוִשיִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ַּהְללוָיה ָחהֵמֵׂאם ַהּבָ ּ :  
  

ֵצאת ית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֹ ָריםְצִּמִמִמ ִׂיְשָרֵאל ּבְ ָהְיָתה , ֵעזּבֵ
ְׁיהוָדה ְלָקְדשֹו ּ ׁ ִיְשָרֵאל ַמְמְשלֹוָתיו,ּ ַּהָים ָרָאה ַוָינֹס: ׂ ּ 

ָּרְקדו ְכֵאיִלים ְגָבעֹות ֶהָהִרים: ַּהַיְרֵדן ִיּסֹב ְלָאחֹור ִּכְבֵני  ּ
ַּמה ְלך ַהָים ִכי ָתנוס: צֹאן ּ ּ ָ  ֶהָהִרים: ִּתּסֹב ְלָאחֹור ַּהַיְרֵדן ּ

ִּתְרְקדו ְכֵאיִלים ְג ּ ִּמְלפֵני ָאדֹון חוִלי  : ִּכְבֵני צֹאן ָבעֹותּ ְ ּ
ְִמְלפֵני ָאֶרץ ַּההֹפִכי ַהצור ֲאַגם ָמִים: ֱאלֹוַה ַיֲעקֹב ּ ּ ְ 

  : ְלַמְעְינֹו ָמִים ַּחָלִמיש
  
  

  :ואומרין, הכוס מגביהין
  

רוך ַא ְּבָ ֲּאֶשר ְגָאָלנו, עֹוָלםָה ְֶמֶלך ּ ֱאלֵֹהינוְיהָֹוהה ָּתּ ּ ׁ 
ּינו  ִמִמְצַריםֲאבֹוֵת ֶאת ְּוָגַאל ְּוִהִגיָענו  ּ ַּלְיָלה ַהֶזהַהּ ֶלֱאָכל  ּ
   .ּוָמרֹור ּ ַמָצהטז ּבֹו
ֵּכן ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ַיִגיֵענו ְלמֹוֲעִדים יז ּ ּּ ּ

ִאים ִלְקָראֵתנו ְלָשלֹום ְׁוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהּבָ ְׂשֵמִחים , ּ
ִבְנַין ִעיֶרך ֲע, ָּבְ ְׂוָשִשים ּבַ ְּונֹאַכל ָשם ִמן ַהְזָבִחים , ָבֹוָדֶתךׂ ׁ

ְוִמן ַהפָסִחים  ּ ִּמן ַהפָסִחים וִמן ַהְזָבִחים :ש אומרים"במוצ(ּ ּ ְ ֲׁאֶשר ) ּ
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מב

ֲחך ְלָרצֹון ְונֹוֶדה ְלך ִשיר ָחָדש  ַׁיִגיַע ָדָמם ַעל ִקיר ִמְזּבַ ׁ ָ ָ ּ ּ
ַּעל ְגֻאָלֵתנו ְוַעל פדות ַנפֵשנו ּ ּׁ ְ ְ ּ ּ ּ.  

  

רוך  ַאָתה יח ּּבָ ְ   :ִׂיְשָרֵאל ּ ָגַאלָוהְיהֹּ
 

ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו  ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ ׁ ְׁ
ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ ו"יּ ו"י: אלא יאמר, אסור לומר בפירוש(ה "ה ּבְ ) ק"ק ּבְ

ִיחוָדא ְשִלים  ּׁבְ ֵשם ָכל ִיְשָרֵאלּ ּׂבְ ּ ֲּהֵריִני מוָכן וְמז. ׁ ּוָמן ְלַקֵיים ִמְצַות ּ
ֶזה ַנַחת רוַח ְליֹוְצִרי וּבֹוְרִאי  ע כֹוסֹות ַלֲעשֹות ּבָ ּכֹוס ֵשִני ֵמַאְרּבַ ּ ׂ ּ ּׁ

ַרך ְשמֹו ְוִיְתַעֶלה ִּיְתּבָ ׁ ִּויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו . ְ ּ ּ ּׂ
ּכֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּ ּ ּּ ּׂ:  

  
ּרוך ַאָתה ּבָ ְ ֶ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא פִרי ַהָגפןְיהָֹוהּ ְ ּ ְ ּ:  
  

  :שמאל לצד בהסיבה  כוס שניושותין
 

  
  

ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו  ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ ׁ ְׁ
ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ ו"יּ ו"י:  יאמראלא, אסור לומר בפירוש(ה "ה ּבְ ) ק"ק ּבְ

ִיחוָדא ְשִלים  ּׁבְ ֵשם ָכל ִיְשָרֵאלּ ּׂבְ ּ ֲּהֵריִני מוָכן וְמזוָמן . ׁ ּ ְלַקֵיים ִמְצַות ּ
ַרך ְשמֹו ְנִטיַלת ָיָדִים  ֶזה ַנַחת רוַח ְליֹוְצִרי וּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ַׁלֲעשֹות ּבָ ְ ּ ּ ׂ

ִּויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲע. ְּוִיְתַעֶלה ּ ֵּשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו ּ ּּ ׂ
ּוַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּ ּּ ׂ:  

  
ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו  ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ ׁ ְׁ

ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ ו"יּ ו"י: אלא יאמר, אסור לומר בפירוש(ה "ה ּבְ ) ק"ק ּבְ
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מג

ִיחוָדא ְשִלים  ּׁבְ ֵׂשם ָכל ִיְשָרֵאלּבְּ ּ ֲּהֵריִני מוָכן וְמזוָמן . ׁ ּ ְלַקֵיים ִמְצַות ּ
ַרך ְשמֹו ֲּאִכיַלת ַמָצה  ֶזה ַנַחת רוַח ְליֹוְצִרי וּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ַׁלֲעשֹות ּבָ ְ ּ ּ ׂ

ִּויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו . ְּוִיְתַעֶלה ּ ּ ּ ּּ ׂ
ׂוַמֲעֵש ּה ָיֵדינו כֹוְנֵנהוּ ּּ:  

  
  

  ָרְחָצה
  

  :ידים נטילת על ומברכים הידים את שנית נוטלים
  

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלםְיהָֹוהּ ֲּאֶשר ִקְדָשנו , ּ ׁ ׁ
ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים ּּבְ ּ:  

  
  מֹוִציא יט

  
  :ברךומ שביניהם הפרוסה ואת השלמות המצות שני את מגביה

  

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ּ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ְיהָֹוהּ ְ ּ
  :ָהָאֶרץ

  
  ַּמָצה
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מד

  :ומברךובפרוסה  בעליונה ומחזיק התחתונה המצה את מניח
  

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלםְיהָֹוה ּ ֲּאֶשר ִקְדָשנו , ּ ּ ׁ
ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ַעל ֲאִכיַלת  ּּבְ   :ַּמָצהּ

  
  .בהסיבה, מהפרוסה וכזית, העליונה מהמצה כזית אחד כל ואוכליןכ

  
  ָמרֹור 

  
ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו  ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ ׁ ְׁ

ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ ו"יּ ו"י: אלא יאמר, אסור לומר בפירוש(ה "ה ּבְ ) ק"ק ּבְ
ִיחוָדא ְש ּׁבְ ֵשם ָכל ִיְשָרֵאלִלים ּ ּׂבְ ּ ֲּהֵריִני מוָכן וְמזוָמן . ׁ ּ ְלַקֵיים ִמְצַות ּ

ַרך ְשמֹו ֲאִכיַלת ָמרֹור  ֶזה ַנַחת רוַח ְליֹוְצִרי וּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ַׁלֲעשֹות ּבָ ְ ּ ּ ׂ
ִּויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו. ְּוִיְתַעֶלה ּ ּ ּ ּּ ׂ 

ּוַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּ ּּ ׂ:  

  
  : ומברכין החרוסת אתמנערין  כ"ואח בחרוסתומטבילין  מרור כזית נוטלין

  
רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלםְיהָֹוהּ ֲּאֶשר ִקְדָשנו , ּ ּ ׁ

ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור ּּבְ ּ:  
  

  :הסיבה בלא ואוכלין
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מה

  ן ֲחִגיָגהֲאִכיַלת ָקְרּבָ
  

ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו כא ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ ׁ ְׁ
ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ ו"יּ ו"י: אלא יאמר, אסור לומר בפירוש(ה "ה ּבְ ) ק"ק ּבְ

ִיחוָדא ְשִלים  ּׁבְ ֵשם ָכל ִיְשָרֵאלּ ּׂבְ ּ ֲּהֵריִני מוָכן וְמזוָמן ְלַקֵי. ׁ ּ ים ִמְצַות ּ
ַרך  ֶזה ַנַחת רוַח ְליֹוְצִרי וּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ן ֲחִגיָגה ַלֲעשֹות ּבָ ְֲאִכיַלת ָקְרּבָ ּ ּ ׂ

ְּשמֹו ְוִיְתַעֶלה ִּויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה . ׁ ּ ּ ּ ּׂ
ָּעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּ ּ ּּ ׂ:  

  

  :ומברכין, )פסח ערב (ד"י ביום שהקריבו החגיגה רבןק מבשר תחילה נוטלין
  

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלםְיהָֹוהּ ֲּאֶשר ִקְדָשנו , ּ ּ ׁ
ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ַעל ֲאִכיַלת ּּבְ   : ַהֶזַבחּ

  

  
  

ן פַסח ֲֶאִכיַלת ָקְרּבָ ּ  
  

ְדִח ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ׁ ׁ ּׁ ּ ּ ּילו וְרִחימו וְרִחימו ְּ ּ ּ ּ ּ
ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ ו"יּ ו"י: אלא יאמר, אסור לומר בפירוש(ה "ה ּבְ ) ק"ק ּבְ

ִיחוָדא ְשִלים  ּׁבְ ֵשם ָכל ִיְשָרֵאלּ ּׂבְ ּ ֲּהֵריִני מוָכן וְמזוָמן ְלַקֵיים ִמְצַות . ׁ ּ ּ
ֶזה ַנַחת רוַח ְליֹוְצִר ן פַסח ַלֲעשֹות ּבָ ֲּאִכיַלת ָקְרּבָ ׂ ֶ ַרך ּ ְי וּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ּ

ְּשמֹו ְוִיְתַעֶלה ִּויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה . ׁ ּ ּ ּ ּׂ
ָּעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּ ּ ּּ ׂ:  
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מו

  
  :ומברכין, הפסח מבשר וטליןנ

  
רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלםְיהָֹוהּ ֲּאֶשר ִקְדָשנ, ּ ּו ׁ

ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ַעל ֲאִכיַלת ּּבְ   :ֶּ ַהפַסחּ
  

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

  :מהפסח עצם לשבור אסור
  

ְכֹוֵרך כב ּ  
  

ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו  ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ ׁ ְׁ
ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ וה"יּ ו"י: אלא יאמר, אסור לומר בפירוש(ה " ּבְ ) ק"ק ּבְ

ִיחוָדא ְשִלים  ּׁבְ ֵשם ָכל ִיְשָרֵאלּ ּׂבְ ּ ְֲהֵריִני מוָכן וְמזוָמן ִלְכרֹך . ׁ ּ ּ  ֶּפַסחּ

ֶזה ַנַחת רוַח ְליֹוְצִרי וּבֹוְרִאי  ַּמָצה וָמרֹור וְלָאְכָלם ַיַחד ַלֲעשֹות ּבָ ּ ּ ּׂ ּ
ַרך ְשמֹו ְוִיְתַעֶלה ִּיְתּבָ ׁ ִּויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו . ְ ּ ּ ּׂ

ּכֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּ ּ ּּ ּׂ: 

  
 וכורכן מרור כזית עם השלישית המצה מן כזית לוקח ביםומהמס אחד כל

   : ואומרים,יחד
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מז

ֵּזֶכר ְלִמְקָדש ְכִהֵלל ּ ׁ ְזַמן ֶשּבֵ. ּ ֵׁכן ָעָשה ִהֵלל ּבִ ּ ׂ ית ּ
ַּהִמְקָדש ָהָיה ַקָים ָהָיה כֹוֵרך פַסח ַמָצה וָמרֹור ְואֹוֵכל  ּ ֶׁ ּ ְ ּ ּ ּ ּ
ַיַחד ְלַקֵים ַמה ֶשֶנֱאַמר ַעל ַמצֹות וְמרֹוִרים יֹאְכֻלהו ּּבְ ּ ּ ּׁ ּ:  

  
  :ברכה בלי בהסבה יחד ואוכלים

  
  

 כזית עם השלישית המצה מן כזית לוקח ביםומהמס אחד  כלכג
 בלי בהסבה יחד ואוכלים, יחד וכורכן פסח מקרבן וכזית מרור

  :ברכה
   

  
ְֻשְלָחן עֹוֵרך ׁ  

  
ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו  ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ ׁ ְׁ

ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ ו"יּ ו"י: אלא יאמר, אסור לומר בפירוש(ה "ה ּבְ ) ק"ק ּבְ
ִיחוָדא ְשִלים  ּׁבְ ֵשם ָכל ִיְשּ ּׂבְ ּ ֲּהֵריִני מוָכן וְמזוָמן ֶלֶאכֹול ְסעוַדת. ָרֵאלׁ ּ ּ ּ 

ת :בשבת( ְׁוֶשִיְהֶיה ָהַאפיקֹוָמן ֶנֶאָכל ַעל ַהשֹוַבע   יֹום טֹוב)ְו ַׁשָבּ ִׁ
ַרך ְשמֹו ְוִיְתַעֶלה ֶזה ַנַחת רוַח ְליֹוְצִרי וּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ַּלֲעשֹות ּבָ ׁ ְ ּ ּ ִויִהי . ׂ

ּנַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו  ּוַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו ּ ּ ּ ּ ּׂ ּׂ
ּכֹוְנֵנהו ּ:  

  
  :  'ה כברכת ושותין אוכלין
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מח

  ָּצפון 
  

אחר גמר הסעודה אוכל כל אחד מהמסובין שני כזיתים מהמצה השמורה 
  :שטמנה לאפיקומן

  
ְדִחילו ו ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ ׁ ְּרִחימו וְרִחימו ְׁ ּ ּ

ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ ו"יּ ו"י: אלא יאמר, אסור לומר בפירוש(ה "ה ּבְ ) ק"ק ּבְ
ִיחוָדא ְשִלים  ּׁבְ ֵשם ָכל ִיְשָרֵאלּ ּׂבְ ּ ֲּהֵריִני מוָכן וְמזוָמן . ׁ ּ ְלַקֵיים ִמְצַות ּ

ֶזה ַנַחת רוַח ְליֹוְצִרי וּבֹוְרִאֲִאִכיַלת ֲאפיקֹוָמן  ַּלֲעשֹות ּבָ ּ ַרך ְשמֹו ׂ ׁי ִיְתּבָ ְ
ִּויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו . ְּוִיְתַעֶלה ּ ּ ּ ּּ ׂ

ּוַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּ ּּ ׂ:  

  
   : הפסח מבשר כזית ןביומהמס אחד כל אוכל דהוהסע גמר אחר

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

  

  :בפיו הפסח בשר טעם שישאר כדי, זה לאחרי דבר שום לאכול אין
  

  
  

ֵרך    ְּבָ
  

  :המזון ברכת ומברכין שלישי כוס מוזגין
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מט

שוב  ִּשיר ַהַמֲעלֹות ּבְ ּ ִּשיַבת ִציֹון ָהִיינו   ֶאתְיהָֹוהׁ ׁ
ָּאז ִיָמֵלא ְשחֹוק פינו וְלשֹוֵננו ִרָנה: ְּכחְֹלִמים ּ ּ ּׁ ִ ּ ׂ ּרו ָאז יֹאְמ ּ

ַּבגֹוִים ִהְגִדיל  ּ ַלֲעשֹות ִעם ֵאֶלהְיהָֹוהּ  ְיהָֹוהִּהְגִדיל : ׂ
ַׂלֲעשֹות ִעָמנו ָהִיינו ְשֵמִחים ּׂ ּשוָבה : ּ ּ ֶאת  ְשִביֵתנו ְיהָֹוהׁ ׁ

ֶנֶגב ַּכֲאפיִקים ּבַ ִ ִדְמָעה: ּ ִרָנה ִיְקצֹרו, ַּהזְֹרִעים ּבְ ּּבְ ְָהלֹוך : ּ
ֵּיֵלך וָבכֹה נֵֹשא ֶמֶשך ַהָזַר ְּ ׂע ּבֹא ָיבֹא ְבִרָנה נֵֹשא ְׂ ּ

  :ֲּאֻלמָֹתיו
  

ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו  ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ ׁ ְׁ
ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ ו"יּ ו"י: אלא יאמר, אסור לומר בפירוש(ה "ה ּבְ ) ק"ק ּבְ

ִיחוָדא ְשִלים  ּׁבְ ֵשם ָכל ִיְשָרֵאלּ ּׂבְ ּ ִּני מוָכן וְמזוָמן ְלַקֵיים ִמְצַות ִּהְנ .ׁ ּ ּ
ְרַכת ַהָמזֹון ֶשֶנֱאַמר ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת וֵבַרְכָת ֶאת ְיהָֹוה  ֲּעֵשה ֶשל ּבִ ּ ּּ ׂ ּׂ ׁ ּׁ ּ

ְֱאלֶֹהיך ַעל ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה ֲאֶשר ָנַתן ָלך ָׁ ֶזה ַנַחת רוַח . ּ ַּלֲעשֹות ּבָ ׂ
ַרך ְשמֹו  ְׁליֹוְצִרי וּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ְ ִּויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו . ְּוִיְתַעֶלהּ ּ

ּוַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּ ּ ּ ּ ּּ ּׂ ׂ:  
  
  

ְַהב ָלן וְנָבֵרך: אומר המברך ּ:  
  

עְנְטְשן: אומר המברך   :)ְַרּבֹוַתי ְנָבֵרך: (ַׁרּבֹוַתי ִמיר ֶוועֶלן ּבֶ
 

ּ ְמבָֹרך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלםְיהָֹוהם ְׁיִהי ֵש: עונים המסובים ְ: 
  

ּ ְמבָֹרך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלםְיהָֹוהְׁיִהי ֵשם : חוזר ברךהמ ְ : 
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ְרשות ָמָרָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרך: המברך ְּבִ ּ  )ֱּאלֵֹהינו :בעשרה (ׁ
לֹו ֶּשָאַכְלנו ִמּשֶ ׁ ּׁ: 

  

רוך : המסובים ְּבָ ּ ֶשָאַכְלנו ִמ)ֱּאלֵֹהינו :בעשרה(ּ לֹו וְבטובֹו ׁ ּּשֶ ּ ּ ׁ
 :ָּחִיינו

  

רוך : חוזר המברך ְּבָ לֹו וְבטובֹו )ֱּאלֵֹהינו :בעשרה(ּ ּ ֶשָאַכְלנו ִמּשֶ ּ ּּ ׁ ׁ
  :ָּחִיינו

  

רוך הוא וָברוך ְשמֹו :אומר אינו ביחיד ּׁבָ ְ ְּ ּ ּ ּ:  
  

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ּ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ַהָזן ֶאת ָהעֹוָלם ְיהָֹוהּ ְּ
טובֹו ֻּכלֹו ּבְ ּ ֶחֶסד וְבַרֲחִמים הוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּ ֵחן ּבְ ּ ּבְ ּ

ָשר ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו וְבטובֹו ַהָגדֹול ָתִמיד לֹא ָחַסר  ּּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ׂ
ֲעבור ְשמֹו ַהָגדֹול  ָּלנו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד ּבַ ׁ ּ ּ ּ

ִּכי הוא ֵאל ָזן וְמפְרֵנס ַלכֹל וֵמִטיב ַלכֹל וֵמ ּ ּ ּּ ּ ִכין ָמזֹון ְלָכל ַּ
ָרא ָכָאמור ִריֹוָתיו ֲאֶשר ּבָ ּּבְ ּ ׁ יַע ְלָכל  ּ ׂפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך וַמְשּבִ ּ ָ ּ

רוך ַאָתה . ַחי ָרצֹון ּּבָ ְ ּ ַהָזן ֶאת ַהכֹלְיהָֹוהּ ּ: 
  

ָנֹוֶדה ְלך  ּ ֱאלֵֹהינו ַעל ֶשִהְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינו ֶאֶרץ ְיהָֹוהּ ּּ ׁ
ֶׁחְמָדה טֹוָבה וְרָחָבה ְוַעל ֶש ּ ֱאלֵֹהינו ְיהָֹוהּהֹוֵצאָתנו ּ

ִריְתך  ית ֲעָבִדים ְוַעל ּבְ ֵָמֶאֶרץ ִמְצַרִים ופִדיָתנו ִמּבֵ ּ ְּ
ְבָשֵרנו ְוַעל תֹוָרְתך ֶשִלַמְדָתנו ְוַעל ֻחֶקיך  ֶָשָחַתְמָת ּבִ ָּ ּּ ּּ ּ ּּ ׁ ׁׂ
ֶּשהֹוַדְעָתנו ְוַעל ַחִיים ֵחן ָוֶחֶסד ֶשחֹוַנְנָתנו ְוַעל ֲאִכיַלת  ּּ ּׁ ּׁ
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ָכל יֹום וְבָכל ֵעת ָמזֹון  ָּשַאָתה ָזן וְמפְרֵנס אֹוָתנו ָתִמיד ּבְ ּ ּּ ַּ ׁ
ׁוְבָכל ָשָעה ּ : 

  
ּ ֱאלֵֹהינו ֲאַנְחנו מֹוִדים ָלך וְמָבְרִכים ְיהָֹוהְּוַעל ַהכֹל  ּ ְּ

פי ָכל ַחי ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד ַרך ִשְמך ּבְ ּאֹוָתך ִיְתּבָ ּ ִ ָ ְ ְׁ .
ַּכָכתוב ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת ּׂ ּ ּ ּ וֵבַרְכָת ֶאת ּ ָ ֱאלֶֹהיך ַעל ְיהָֹוהּ

ְָהָאֶרץ ַהטָֹבה ֲאֶשר ָנַתן ָלך ׁ רוך ַאָתה . ּ ּּבָ ְ  ַעל ְיהָֹוהּ
 :ָּהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזֹון

  
ׁ ֱאלֵֹהינו ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶמך ְוַעל ְירוָשַלִים ְיהָֹוהַרֶחם ָנא  ּ ָּ ּ ׂ

ִּעיֶרך ְוַעל ִציֹון ִמְשַכן ְכבֹוֶדך ְוַעל ַמְלכו ָ ָּ ּ ׁ ית ָדִוד ּ ּת ּבֵ
ִית ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוש ֶשִנְקָרא ִשְמך ָעָליו ְָמִשיֶחך ְוַעל ַהּבַ ָׁ ׁ ׁ ּׁ ּ ּ .

ֱּאלֵֹהינו ָאִבינו ְרֵענו זוֵננו פְרְנֵסנו ְוַכְלְכֵלנו ְוַהְרִויֵחנו  ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ַ ּ
ּ ֱאלֵֹהינו ְמֵהָרה ִמָכל ָצרֹוֵתינו ְוָנא ַאל ְיהָֹוהְּוַהְרַוח ָלנו  ּּ

ָשר ָוָדם ְולֹא ְיהָֹוהּו ַּתְצִריֵכנ ׂ ֱאלֵֹהינו לֹא ִליֵדי ַמְתַנת ּבָ ּ ּ
ִׁליֵדי ַהְלָוָאָתם ִכי ִאם ְלָיְדך ַהְמֵלָאה ַהפתוָחה ַהְקדֹוָשה  ּ ּּ ְ ּ ָ ּ

ְּוָהְרָחָבה ֶשלֹא ֵנבֹוש ְולֹא ִנָכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד ׁ ּׁ: 
  

  :מוסיפים בשבת
 

ִמְצְיהָֹוהְּרֵצה ְוַהֲחִליֵצנו  ִביִעי ּ ֱאלֵֹהינו ּבְ ֹׁוֶתיך וְבִמְצַות יֹום ַהּשְ ּ ָ
ת ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוש ַהֶזה ִכי יֹום ֶזה ָגדֹול ְוָקדֹוש הוא ְלפֶניך  ּבָ ַָהּשַ ָ ּ ּׁ ׁ ּׁ ּ ּּ
ַאֲהָבה ְכִמְצַות ְרצֹוֶנך וִבְרצֹוְנך ָהִניַח ָלנו  ת ּבֹו ְוָלנוַח ּבֹו ּבְ ִּלְשּבָ ּ ָּ ָ ּ ׁ

ּ ֱאלֵֹהינו ֶשלֹא ְתֵהא ָצָרהְיהָֹוה ּ ׁ יֹום ְמנוָחֵתנו ּ ּ ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ּבְ ּ
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ֶנָחַמת ִציֹון ִעיֶרך וְבִבְנַין ְירוָשַלִים ִעיר ְיהָֹוהְּוַהְרֵאנו  ׁ ֱאלֵֹהינו ּבְ ּ ּ ָּ ּ
ַעל ַהְישועֹות וַבַעל ַהֶנָחמֹות ָּקְדֶשך ִכי ַאָתה הוא ּבַ ּ ּ ּׁ ּׁ ּ ָ:  

 
ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיִגיַע ּ  ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ּ

ַמע ְוִיפֵקד ְוִיָזֵכר ִזְכרֹוֵננו ופְקדֹוֵננו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינו  ְּוִיּשָ ּ ּ ּ ּ ִּ ָ ּ ׁ
ן ָדִוד ַעְבֶדך ְוִזְכרֹון ְירוָשַלִים ִעיר ָקְדֶשך  ְָוִזְכרֹון ָמִשיַח ּבֶ ָׁ ׁ ּׁ ּּ

ית ִיְשָרֵאל ְלפֶניך ִלפֵליָטה ְלטֹו ְְוִזְכרֹון ָכל ַעְמך ּבֵ ָָ ָׂ ּ ָבה ּ
יֹום ְׁלֵחן וְלֶחֶסד וְלַרֲחִמים ְלַחִיים טֹוִבים וְלָשלֹום ּבְ ּ ּ ַחג  ּּ

ַּהַמצֹות ַהֶזה ּ ֱאלֵֹהינו ּבֹו ְלטֹוָבה ופְקֵדנו בֹו ְיהָֹוהָּזְכֵרנו . ּ ּ ָּ
ִּלְבָרָכה ְוהֹוִשיֵענו בֹו ְלַחִיים טֹוִבים ּ ּוִבְדַבר ְישוָעה . ׁ ּׁ

ְּוַרֲחִמים חוס ְוָחֵננו ְוַרֵחם  ָּעֵלינו ְוהֹוִשיֵענו ִכי ֵאֶליך ֵעיֵנינו ּּ ּ ָּ ּ ׁ
ִּכי ֵאל ֶמֶלך ַחנון ְוַרחום ָאָתה ּ ּ ּ ְ ּ : 
  

ְמֵהָרה ְבָיֵמינו ּוְבֵנה ְירוָשַלִים ִעיר ַהקֶֹדש ּבִ ּ ּׁ רוך ַאָתה . ּׁ ּּבָ ְ ּ
ׁ ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירוָשָלִיםְיהָֹוה  : ָאֵמן:ּ

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

 

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ׁ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ֲאֶשר ָנַתן ָיִמים טֹוִבים ְיהָֹוהּ ְ ּ
ְׂלַעמֹו ִיְשָרֵאל ְלָששֹון וְלִשְמָחה ֶאת יֹום ַחג  ׂ ׂ ּׂ רוך . ּ ַהֶזהַהַמצֹותּ ְּבָ ּ

ּ ְמַקֵדש ִיְשָרֵאל ְוַהְזַמִניםְיהָֹוהַּאָתה  ׂ ׁ ּ: 
  

  :מברך בשבת חל ואם
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נג

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ תֹות ְיהָֹוהּ ׁ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ֲאֶשר ָנַתן ַשּבָ ׁ ְ ּ
ַאֲהָבה ְלאֹות ְוִלְבִרית ְוָיִמים טֹוִבים  ִׂלְמנוָחה ְלַעמֹו ִיְשָרֵאל ּבְ ּ ּ

ְׂלָששֹון וְלִשְמָחה ֶאת יֹום ַחג  ׂ רוך ַאָתה . ּ ַהֶזהַהַמצֹותּׂ ּּבָ ְ  ְיהָֹוהּ
ת ְוִי ּבָ ְׁמַקֵדש ַהּשַ ׁ ְּשָרֵאל ְוַהְזַמִניםּ ׂ:(  

  
רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ּ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ָהֵאל ָאִבינו ְיהָֹוהּ ְּ

ַּמְלֵכנו ַאִדיֵרנו ּבֹוְרֵאנו ּ ּּ ּגֹוֲאֵלנו ּ ׁיֹוְצֵרנו ְקדֹוֵשנו ְקדֹוש  ּ ּׁ ּ
ַּיֲעקֹב רֹוֵענו רֹוֵעה ִיְשָרֵאל ַהֶמֶלך ַהטֹוב ְוַהֵמִטיב ַלכֹל  ּ ּּ ְ ׂ ּ

ָכל יֹום ּ ָויֹום הוא ֵהִטיב הוא ֵמִטיב הוא ֵייִטיב ָלנו ֶׁשּבְ ּ ּ ּ
ּהוא ְגָמָלנו הוא גֹוְמֵלנו הוא ִיְגְמֵלנו ָלַעד ְלֵחן וְלֶחֶסד  ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָרָכה ִוישוָעה ֶנָחָמה  ּוְלַרֲחִמים וְלֶרַוח ַהָצָלה ְוַהְצָלָחה ּבְ ּ ּׁ ּ

ׁפְרָנָסה ְוַכְלָכָלה ְוַרֲחִמים ְוַחִיים ְוָשלֹום ְוָכל טֹו ּ ּ ַ ּב וִמָכל ּ ּ
ֵרנו ּטוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחּסְ ּ: 

  
ָּהַרֲחָמן הוא ִיְמלֹך ָעֵלינו ְלעֹוָלם ָוֶעד ָּהַרֲחָמן הוא : ְּ

ַמִים וָבָאֶרץ ּשָ ַרך ּבַ ִּיְתּבָ ׁ ח ְלדֹור : ְ ָּהַרֲחָמן הוא ִיְשַתּבַ ׁ ּ
נו ָל נו ָלַעד וְלֵנַצח ְנָצִחים ְוִיְתַהַדר ּבָ ּדֹוִרים ְוִיְתפַאר ּבָ ּ ּּ ָּ ַעד ּ

ָכבֹוד: ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ָּהַרֲחָמן הוא ְיפְרְנֵסנו ּבְ ָהַרֲחָמן : ַּ
ּהוא ִיְשּבֹר ֻעֵלנו ֵמַעל ַצָואֵרנו ְוהוא יֹוִליֵכנו קֹוְמִמיות  ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ׁ

ִית : ְּלַאְרֵצנו ּבַ ה ּבַ ָרָכה ְמֻרּבָ ָּהַרֲחָמן הוא ִיְשַלח ָלנו ּבְ ּׁ
ַׁהֶזה ְוַעל ֻשְלָחן ֶזה ֶשָאַכְל ׁ ָּהַרֲחָמן הוא ִיְשַלח ָלנו : ּנו ָעָליוּ ּׁ

שֹורֹות  ר ָלנו ּבְ ֶׂאת ֵאִלָיהו ַהָנִביא ָזכור ַלטֹוב ִויַבּשֶ ּׂ ּ ּּ ּ ּ
ּטֹובֹות ְישועֹות ְוֶנָחמֹות ׁ: 
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נד

  
ְָהַרֲחָמן הוא ְיָבֵרך ֶאת  ִית ַהֶזה ְוֶאת ) ָאִבי מֹוִרי(ּ ַעל ַהּבַ ּּבַ

ִית ַהֶז) ִּאִמי מֹוָרִתי( ֲעַלת ַהּבַ יָתם ְוֶאת . הּּבַ אֹוָתם ְוֶאת ּבֵ
ַׁזְרָעם ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלֶהם ִּאְשִתי ְוַזְרִעי אֹוָתנו  אֹוִתי ְוֶאת. ּ ּ ׁ

ְּוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלנו ׁ ְרכו ֲאבֹוֵתינו ַאְבָרָהם . ּ ְּכמֹו ֶשִנְתּבָ ּ ּ ׁ ּ
כֹל ִמכֹל כֹל ֵכן ְיָבֵרך אֹוָתנו ֻכָלנו ַיַחד  ִּיְצָחק ְוַיֲעקֹב ּבַ ּּ ּ ּ ּ ּ ְּ

  :ְׁבָרָכה ְשֵלָמה ְונֹאַמר ָאֵמןּבִ
  

ָמרֹום ְיַלְמדו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינו ְזכות ֶשְתֵהא ְלִמְשֶמֶרת  ּׁבַ ּׁ ּ ּ ּ ּ ּ
א ְבָרָכה ֵמֵאת . ָׁשלֹום ּ וְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיְשֵענו ְיהָֹוהְׂוִנּשָ ּׁ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם  :ְׂוִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶכל טֹוב ּבְ

  
 :למארח מברכים אורחיםה

  

עֹוָלם ַהֶזה ְולֹא ִיָכֵלם ָלעֹוָלם  ִית ּבָ ַעל ַהּבַ ְּיִהי ָרצֹון ֶשלֹא ֵיבֹוש ּבַ ּ ׁ ּׁ
ָכל ְנָכָסיו ְוִיְהיו ְנָכָסיו וְנָכֵסינו מוְצָלִחים  א ְוִיְצַלח ְמאֹד ּבְ ַּהּבָ ּ ּ ּ
ַמֲעֵשה ָיָדיו ְולֹא  ׂוְקרֹוִבים ָלִעיר ְוַאל ִיְשלֹוט ָשָטן לֹא ּבְ ׂ ׁ ּ

ַמֲעֵשה ָי ֵּדינו ְוַאל ִיְזָדֵקק לֹא ְלפָניו ְולֹא ְלפֵנינו שום ְדַבר ּׂבְ ּ ּׁ ָ ָ ּ
ִּהְרהור ֵחְטא ַוֲעֵביָרה ְוָעֹון ַמַעָתה ְוַעד עֹוָלם ּ: 

  
  :אומרים שבתב

  

ָּהַרֲחָמן הוא ַיְנִחיֵלנו  ת וְמנוָחה ְלַחֵיי ָהעֹוָלִמיםְליֹוםּ ּ ֶשֻכלֹו ַשּבָ ּ ּ ׁ ּׁ ּ: 
  



 
 

לנגדי תמיד  יאהדונהי שיויתי   
אדון הכל היה הוה ויהיה

 
 
 
 

 
 
 
 

נה

ּהוא ַיְנִחיֵלנו ְל ָהַרֲחָמן ּיֹום ֶשֻכלֹו טֹובּ ּ ְּליֹום ֶשֻכלֹו ָארֹו, ׁ ּ ְך ׁ
ָראֵשיֶהם ְוֶנֱהִנין  ְׁליֹום ֶשַצִדיִקים יֹוְשִבין ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ ׁ ּ ּׁ

ִכיָנה ִויִהי ֶחְלֵקנו ִעָמֶהם ִּמִזיו ַהּשְ ּ ּׁ: 
 

א ָּהַרֲחָמן הוא ְיַזֵכנו ִלימֹות ַהָמִשיַח וְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ ּׁ ּ ּ: 
ְּישועֹות ַמְלכֹו ְועֶֹשה ֶחֶסד ִלְמִשיחֹו ְלָדִוד וְלַזְרעֹו ִּמְגדֹול  ּׁ ׁׂ ּ

ְמרֹוָמיו הוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעֵלינו  :ַעד עֹוָלם ּעֶֹשה ָשלֹום ּבִ ּׁ ׁׂ ׂ
ְּוַעל ָכל ִיְשָרֵאל ְוִאְמרו ָאֵמן ׂ ּ: 

  
ּ ְקדֹוָשיו ִכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיוְיהָֹוהְּיראו ֶאת  ְִכפיִרים : ׁ ּ

ָּרשו  ְׁוָרֵעבו ְודֹוְרֵשי ׁ ּהֹודו : ּ לֹא ַיְחְסרו ָכל טֹובְיהָֹוהּ
ּ ִכי טֹוב ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹוְיהָֹוהַל ּ יַע : ּ ׂפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך וַמְשּבִ ּ ָ ּ

רוך ַהֶגֶבר ֲאֶשר ִיְבַטח ּבַ: ְלָכל ַחי ָרצֹון ּׁבָ ּ ְ  ְוָהָיה ְיהָֹוהּ
ּי ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדיק ַּנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִת:  ִמְבַטחֹוְיהָֹוה

ֶׁנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶקש ָלֶחם ּ עֹז ְלַעמֹו ִיֵתן ְיהָֹוה: ּ ְ ְיָבֵרך ְיהָֹוהּ
לֹום ֶׁאת ַעמֹו ַבּשָ ּ:  

  
  

ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו  ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ ׁ ְׁ
ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ ו"יּ ו"י: אלא יאמר, סור לומר בפירושא(ה "ה ּבְ ) ק"ק ּבְ

ִיחוָדא ְשִלים  ּׁבְ ֵשם ָכל ִיְשָרֵאלּ ּׂבְ ּ ֲּהֵריִני מוָכן וְמזוָמן . ׁ ּ ְלַקֵיים ִמְצַות ּ
ע כֹוסֹות  ּכֹוס ְשִליִשי ֵמַאְרּבַ ּׁ ֶזה ַנַחת רוַח ְליֹוְצִרי וּבֹוְרִאי ׁ ַּלֲעשֹות ּבָ ּ ׂ

ַרך ְשמֹו ְוִיְתַעֶלה ִּיְתּבָ ׁ ּ נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו ִויִהי. ְ ּ ּ ּׂ
ּכֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּ ּ ּּ ּׂ:  
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רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ֶ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא פִרי ַהָגפןְיהָֹוהּ ְ ּ ְ ּ:  
  

  :שמאל לצד בהסיבה ראשון כוס ושותין
  

  
  

  :ואומרים, הדלת ופותחים, הנביא ואליה של וכוסוכד, רביעי כוס מוזגים
  

ְְשפֹך ָ ֲחָמְתך ֶאל ַהגֹוִים ֲאֶשר  לֹא ְיָדעוך ְוַעל ׁ ָּ ׁ ּ
ִשְמך  לֹא ָקָראו ַּמְמָלכֹות ֲאֶשר ּבְ ָ ׁ ִּכי ָאַכל ֶאת  . ׁ

ַּיֲעקֹב ְוֶאת  ָנֵוהו ֵהַשמו ְָשפֹך  ֲעֵליֶהם ַזְעֶמך ַוֲחרֹון . ּׁ ְ ׁ
ַׂאפך ַיִשיֵגם ָ ְ ַאף ְו. ּ ַׁתְשִמיֵדם ִמַתַחת ְשֵמי ִּתְרדֹף ּבְ ּׁ

  :ְיהָֹוה

  
ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו  ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ ׁ ְׁ

ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ ו"יּ ו"י: אלא יאמר, אסור לומר בפירוש(ה "ה ּבְ ) ק"ק ּבְ
ִיחוָדא ְשִלים  ּׁבְ ֵשם ָכל ִיְשָרֵאלּ ּׂבְ ּ ְִמַזֵמן ֶאת פי ְלהֹודֹות י ֲהֵריִנ. ׁ ּ ּ

ְקִריַאת ַהַהֵלל  ַח ֶאת ּבֹוְרִאי ּבִ ּוְלַהֵלל וְלַשּבֵ ּׁ ּ ֶזה ַנַחת רוַח ּ ַּלֲעשֹות ּבָ ׂ
ַרך ְשמֹו ְוִיְתַעֶלה ְּליֹוְצִרי וּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ׁ ְ ִּויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו . ּ ּ

ּוַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו ו ּ ּ ּּ ַּמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהוׂ ּּ ׂ:  

  
  ַהֵלל

  
  :ההלל את קוראים
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נז

  

ִּכי ְלִשְמך ֵתן ָכבֹוד ּלֹא ָלנו ְיהָֹוהּלֹא ָלנו  ּּ ָ ַָעל ַחְסְדך ׁ ַעל  ּ
ֲָאִמֶתך ָּלָמה יֹאְמרו ָלָמה יֹאְמרו ַהגֹוִים ַאֵיה ָנא : ּ ּ ּּ ּ

ָמִים כֹל ֲאֶשר ָחפץ ָעָשה: ֱאלֵֹהיֶהם ֵׂואלֵֹהינו ַבּשָ ֵ ׁ ּׁ ּ :
יֶהם ֶכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵשה ְיֵדי ָאָדםֲע ַׂצּבֵ ֶּפה ָלֶהם ְולֹא : ּ

רו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראו ְּיַדּבֵ ָּאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְשָמעו : ּ ׁ
ְּיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמישון: ַּאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחון ַרְגֵליֶהם ְולֹא  ׁ

ְגרֹוָנם ְּיַהֵלכו לֹא ֶיְהגו ּבִ ּּ ִׂיְהיו עֵֹשיֶהםְּכמֹוֶהם : ּ ׁכֹל ֲאֶשר  ּ ּ
ֶהם ַטח ּבַ: ּבֵֹטַח ּבָ ּ ֶעְזָרם וָמִגָנם הואְיהָֹוהִׂיְשָרֵאל ּבְ ית : ּּ ּבֵ

ְטחו ּבַ ּ ֶעְזָרם וָמִגָנם הואְיהָֹוהַּאֲהרֹן ּבִ ְטחו  ְיהָֹוהִיְרֵאי: ּּ ּ ּבִ
ּ ֶעְזָרם וָמִגָנם הואְיהָֹוהּבַ ּּ: 

  
ְ ְזָכָרנו ְיָבֵרך ְיָבֵרךְיהָֹוה ְ ית ּ ית ִיְשָרֵאל ְיָבֵרך ֶאת ּבֵ ְ ֶאת ּבֵ ׂ
ן ּ ַהְקַטִנים ִעם ַהְגדִֹלים ְיהָֹוהְְיָבֵרך ִיְרֵאי: ַאֲהרֹ יֵֹסף : ּּ
ֵניֶכםְיהָֹוה רוִכים ַאֶתם ַל:  ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְ ּּבְ  ְיהָֹוהּ

ׁעֵֹשה ָשַמִים ָוָאֶרץ ַמִים ָשַמִים ַל: ׂ ַׁהּשָ  ְוָהָאֶרץ ָנַתן ְיהָֹוהׁ
ּלֹא ַהֵמִתים ְיַהְללו ָיה: ְבֵני ָאָדםִל ּ ְּולֹא ָכל יֹוְרֵדי דוָמה ּ ּ :

ַּוֲאַנְחנו ְנָבֵרך ָיה ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללוָיה ּ ּּ ְּ: 
 

ָׁאַהְבִתי ִכי ִיְשַמע  ּ ּ ֶאת קֹוִלי ַתֲחנוָניְיהָֹוהּ ִּכי ִהָטה ָאְזנֹו : ּ ּ
ֲּאפפוִני ֶחְבֵלי ָמֶות: ּוְבָיַמי ֶאְקָרא ִלי ּוְמָצֵרי ְשאֹול ְמָצאוִני ָ ּׁ 

ׁוְבֵשם : ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא ּ ַמְלָטה  ְיהָֹוהּ ֶאְקָרא ָאָנהְיהָֹוהּ
ַׁנפִשי ַּחנון : ְ ְשֵֹמר פָתאִים : ֵּואלֵֹהינו ְמַרֵחם ּ ְוַצִדיקְיהָֹוהּ ּ ׁ
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נח

ׁ ַדלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִשיַעְיהָֹוה ּ ּשוִבי ַנפִשי ִלְמנוָחְיִכי: ּ ּׁ  ָוהְיהִֹּכי  ְׁ
ִּכי ִחַלְצָת ַנפִשי ִמָמֶות: ָּגַמל ָעָלְיִכי ׁ ְ ּ ּ  ֶּאת ֵעיִני ִמן ִדְמָעה ּ

ְֶאְתַהֵלך ִלפֵני : ֶּאת ַרְגִלי ִמֶדִחי ַאְרצֹות ַהַחִייםְיהָֹוהְ : ּ ּבְ
ר ֶּהֱאַמְנִתי ִכי ֲאַדּבֵ ְֲאִני ָאַמְרִתי ְבָחפִזי: ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד ּ ּ 

ָּכל ָהָאָדם כֵֹזב ּ: 
  

ּ ָכל ַתְגמולֹוִהי ָעָליְיהָֹוהִׁשיב ַלָמה ָא ּ א: ּ ׂכֹוס ְישועֹות ֶאּשָ ּ ׁ ּ 
ׁוְבֵשם  ֶּנְגָדה ָנא ְלָכל  ׁ ֲאַשֵלםְיהָֹוהְנָדַרי ַל:  ֶאְקָראְיהָֹוהּ ּ

ֵעיֵני: ַּעמֹו ּ ִכי ְיהָֹוהָּאָנה : ַּהָמְוָתה ַלֲחִסיָדיו ְיהָֹוה ָיָקר ּבְ
ֲָאִני ַעְבֶדך ן ֲא ּ ֲָאִני ַעְבְדך ּבֶ ָּמֶתך פַתְחָת ְלמֹוֵסָריּ ּ ִ ּ ְָלך : ָ

ח ֶזַבח תֹוָדה וְבֵשם  ֶׁאְזּבַ ּ  ְיהָֹוהְנָדַרי ַל:  ֶאְקָראְיהָֹוהּ
ֲּאַשֵלם ֶּנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו ׁ ּּ ַחְצרֹות: ּ ית  ּבְ תֹוֵכִכי ְיהָֹוהּבֵ  ּבְ

ְׁירוָשָלִים ַּהְללוָיה ּ ּ: 
  

ּ ָכל גֹוִיםְיהָֹוהַּהְללו ֶאת  חוהו ָכ ּ ַּשּבְ ּ ּ ִּכי ָגַבר : ּל ָהֻאִמיםׁ
ָּעֵלינו ַחְסדֹו ֶוֱאֶמת  ּ ְלעֹוָלם ַהְללוָיהְיהָֹוהּ ּ: 

  
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּ ִכי טֹובְיהָֹוהּהֹודו ַל ּ: 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ׂיֹאַמר ָנא ִיְשָרֵאל ּ: 
ית ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּיֹאְמרו ָנא ּבֵ ּ: 

ָוּיֹאְמרו ָנא ִיְרֵאי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹוה  ְיהֹ ּ: 
  



 
 

לנגדי תמיד  יאהדונהי שיויתי   
אדון הכל היה הוה ויהיה

 
 
 
 

 
 
 
 

נט

ִּמן ַהֵמַצר ָקָראִתי ָיה ֶמְרַחב ָיה ּ ָּעָנִני ּבַ  ִלי לֹא ְיהָֹוה: ּ
עֹוְזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְיהָֹוה: ִׂאיָרא ַמה ַיֲעֶשה ִלי ָאָדם  ִלי ּבְ

ָאָדםְיהָֹוהטֹוב ַלֲחסֹות ּבַ: ְׂבשְנָאי טַֹח ּבָ טֹוב ַלֲחסֹות :  ִמּבְ
טְֹיהָֹוה ּבַ ְנִדיִביםִמּבְ ָּכל גֹוִים ְסָבבוִני: ַח ּבִ ּ ֵשם  ּ ּ ִכי ְיהָֹוהּׁבְ

ַּסּבוִני ַגם ְסָבבוִני: ֲאִמיַלם ֵשם ּ ַּסּבוִני : ּ ִכי ֲאִמיַלם ְיהָֹוהּׁבְ
ִׁכְדבֹוִרים דֲֹעכו ְכֵאש קֹוִצים ּ ּ ֵשם  ּ : ּ ִכי ֲאִמיַלםְיהָֹוהּׁבְ

ָּדחֹה ְדִחיַתִני ִלְנפֹל ַו ִּזי ְוִזְמָרת ָיה ַוְיִהי ִלי ָע:  ֲעָזָרִניְיהָֹוהּ ּ
ִּלישוָעה ָאֳהֵלי ַצִדיִקים ְיִמין : ׁ ּקֹול ִרָנה ִוישוָעה ּבְ ּ ׁ  ְיהָֹוהּ

לֹא : ׂ עָֹשה ָחִיל ְיהָֹוה רֹוֵמָמה ְיִמיןְיהָֹוהְיִמין : ׂעָֹשה ָחִיל
ָּאמות ִכי ֶאְחֶיה ַוֲאַספר ַמֲעֵשי ָיה ׂ ֵ ּ ּ ַרִני ָיה: ּ ַּיּסֹור ִיּסְ  ְּוַלָמֶות ּ

ׁפְתחו ִלי ַשֲעֵרי ֶצֶדק: לֹא ְנָתָנִני ּ ִ ֶזה : ָּאבֹא ָבם אֹוֶדה ָיה ּ
ַער ַל ּ ַצִדיִקים ָיבֹאו בֹוְיהָֹוהַׁהּשַ ּאֹוְדך ִכי ֲעִניָתִני: ּ ַּוְתִהי  ָ

ִּלי ִלישוָעה ֶּאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאש פָנה: אודך. ׁ ִ ּ ׁ ּ .
ֵעיֵנינו ָהְיָתה זֹאת ִהיאְיהָֹוהֵמֵאת : אבן ּ ִנפָלאת ּבְ ֶזה : מאת. ְ

ַׂהיֹום ָעָשה   :זה. ׂ ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה בֹוְיהָֹוהּ
  

ּ הֹוִשיָעה ָנאְיהָֹוהָּאָנא  ׁ: 
ּ הֹוִשיָעה ָנאְיהָֹוהָּאָנא  ׁ: 
 :ּ ַהְצִליָחה ָנאְיהָֹוהָּאָנא 
 :ּ ַהְצִליָחה ָנאְיהָֹוהָּאָנא 
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ֵשם  א ּבְ רוך ַהּבָ ּׁבָ ְ ַרְכְיהָֹוהּ ית  ּבֵ ֵאל : ברוך. ְיהָֹוהּנוֶכם ִמּבֵ
ֲעבֹוִתיםְיהָֹוה ּ ַוָיֶאר ָלנו ִאְסרו ַחג ּבַ ּ ַחּ . ּ ַעד ַקְרנֹות ַהִמְזּבֵ

ֵּאִלי ַאָתה ְואֹוֶדָך: אל  ְיהָֹוהּהֹודו ַל: אלי. ֱּאלַֹהי ֲארֹוְמֶמָך. ּ
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ִּכי טֹוב  :הודו. ּ

  
 :ְּלעֹוָלם ַחְסדֹוִּכי  ּ ִכי טֹובְיהָֹוהּהֹודו ַל

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּהֹודו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים ּ: 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּהֹודו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ּ: 

ְּלעֵֹשה ִנפָלאֹות ְגדֹלֹות ְלַבדֹו ּ ְ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ׂ ּ: 
ְתבוָנה ַמִים ּבִ ְּלעֵֹשה ַהּשָ ׁ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ׂ ּ: 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּץ ַעל ַהָמִיםְלרֹוַקע ָהָאֶר ּ: 
ְּלעֵֹשה אֹוִרים ְגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ׂ ּ: 

יֹום ֶמש ְלֶמְמֶשֶלת ּבַ ֶּאת ַהּשֶ ׁ ׁ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ׁ ּ: 
ָלְיָלה ֶּאת ַהָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְשלֹות ּבַ ׁ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּ ּ: 

ְבכֹוֵר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו יֶהםְּלַמֵכה ִמְצַרִים ּבִ ּ: 
ַּויֹוֵצא ִיְשָרֵאל ִמתֹוָכם ׂ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּ ּ: 

ָיד ֲחָזָקה וִבְזרֹוַע ְנטוָיה ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּּבְ ּ ּ ּ: 
ְּלגֵֹזר ַים סוף ִלְגָזִרים ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּ ּ: 
תֹוכֹו ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ְּוֶהֱעִביר ִיְשָרֵאל ּבְ ּ ׂ: 

ֵּער פְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים סוף ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹוְוִנ ּ ּ ַ ּ: 
ר ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ִמְדּבָ ְּלמֹוִליך ַעמֹו ּבַ ּ ּ ּ ְ: 
ְּלַמֵכה ְמָלִכים ְגדִֹלים ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּ ּּ: 
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ַּוַיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִדיִרים ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּּ ּ: 
ְּלִסיחֹון ֶמֶלך ָהֱאמִֹרי ִכי ְלעֹו  :ָּלם ַחְסדֹוְ

ָשן ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּוְלעֹוג ֶמֶלך ַהּבָ ּ ׁ ְ ּ: 
ְּוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּ: 
ַּנֲחָלה ְלִיְשָרֵאל ַעְבדֹו ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּּ ׂ: 
ִשפֵלנו ָזַכר ָלנו ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ֶּשּבְ ּ ּ ּ ְ ׁ ׁ: 

ַּוִיפְרֵקנו ִמָצֵרינו ִכי ְל ּ ּּ ְ  :ּעֹוָלם ַחְסדֹוּ
ָשר ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּנֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ ּ ׂ: 
ָמִים ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ּהֹודו ְלֵאל ַהּשָ ּ ׁ ּ:  

 
ִָנְשַמת ָכל ַחי ְתָבֵרך ֶאת ִשְמך  ְׁ ּׁ ּ ֱאלֵֹהינו ְורוַח ָכל ְיהָֹוהּ ּ ּ

ָשר ְתפֵאר וְתרֹוֵמם ִזְכְרך ַמְלֵכנו ָתִמיד ּּבָ ּּ ּּ ָ ָ ם ְוַעד ִמן ָהעֹוָל ׂ
ְלָעֶדיך ֵאין ָלנו ֶמֶלך גֹוֵאל ומֹוִשיַע . ָּהעֹוָלם ַאָתה ֵאל ׁוִמּבַ ּ ּ ּּ ְ ָ

ָכל ֵעת ָצָרה  ּפֹוֶדה וַמִציל וְמפְרֵנס ְועֹוֶנה וְמַרֵחם ּבְ ּ ַּ ּ ּ
ְּוצוָקה ֵאין ָלנו ֶמֶלך עֹוֵזר ְוסֹוֵמך ֶאָלא ָאָתה ּ ְ ְ ּ ֱאלֵֹהי . ּ

ִריֹות ֲאדֹון ָכל ֱּאלֹוַה. ָׁהִראשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים ּ ָכל ּבְ ּ
ָכל  ּתֹוָלדֹות ַהְמֻהָלל ּבְ ּ רֹוב(ּ חֹות) ּבְ ַׁהִתְשּבָ ַּהְמַנֵהג עֹוָלמֹו  ּ

ַרֲחִמים ֶחֶסד וְבִריֹוָתיו ּבְ ּּבְ ּ ֵער ִהֵנה לֹא ָינום ְולֹא ְיהָֹוהַו. ּ ּ
ִּייָשן ַהְמעֹוֵרר ְיֵשִנים ְוַהֵמִקיץ ִנְרָדִמים ּ ׁ ְׂוַהֵמִשיַח ִאְלִמים .ׁ ּ 

ְִוַהַמִתיר ֲאסוִרים ְוַהּסֹוֵמך נֹופִלים ְוַהזֹוֵקף ְכפופים ְּ ּ ּּ ְ ּ ּ, 
ְַוַהְמפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים ּ וְלך ְלַבְדך ֲאַנְחנו מֹוִדים.ּ ָּ ְּוִאלו פינו . ָּ ִּ ּ
ָּמֵלא ִשיָרה ַכָים ּ ּוְלשֹוֵננו ִרָנה ַכֲהמֹון ַגָליו ְוִשפתֹוֵתינו  ׁ ּ ְּ ׂ ּ ּ ּ ּ ׁ

ֶּשַבח ְכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע ֶמש ְוַכָיֵרַח  ׁ ְּוֵעיֵנינו ְמִאירֹות ַכּשֶ ׁ ׁ ּ ּ
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סב

ְּוָיֵדינו פרושֹות ְכִנְשֵרי ָשָמִים ְוַרְגֵלינו ַקלֹות ָכַאָילֹות ּ ּּ ּ ּ ּׁ ׁ ׂ ֵאין . ְ
ֲָאַנְחנו ַמְספיִקים ְלהֹודֹות ְלך  ִ ּ ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ְיהָֹוה ּ

ֲּאבֹוֵתינו וְלָבֵרך ֶאת ִשְמך ַמְלֵכנו ַעל ַאַחת ֵמָא ּ ּּ ָ ֶלף ֶאֶלף ְׁ
ים  י ְרָבבֹות פָעִמים ַהטֹובֹות ִנּסִ ַּאְלפי ֲאָלפים ְוִרּבֵ ְ ִ ֵּ

ְּוִנפָלאֹות ֶשָעִשיָת ִעם ֲאבֹוֵתינו ְוִעָמנו ּּ ׂ ׁ ִּמְלפִנים ִמִמְצַרִים . ְ ָ ּ
ְּגַאְלָתנו  ּ ית ֲעָבִדים פִדיָתנו. ּ ֱאלֵֹהינוְיהָֹוהּ ּוִמּבֵ ְּ ָרָעב . ּ ּבְ

ַּזְנָתנו ּוְבָשָבע ִכְל. ּ ׂ ַּכְלָתנוּ ּ ֵּמֶחֶרב ִהַצְלָתנו. ּ ּ ּוִמֶדֶבר . ּ ּ
ִּמַלְטָתנו ּ ים ְוֶנֱאָמִנים ִדִליָתנו. ּ ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוַרּבִ ּּ ַעד . ּ

ֵָהָנה ֲעָזרונו ַרֲחֶמיך ְולֹא ֲעָזבונו ֲחָסֶדיך  ָּ ּ ּ ּ . ּ ֱאלֵֹהינוְיהָֹוהּ
ְּוַאל ִתְטֵשנו  ׁ ּ ִּרים ֶשפַלְגָת ַּעל ֵכן ֵאָב: ּ ֱאלֵֹהינו ָלֶנַצחְיהָֹוהּ ּ ִ ּ ׁ

ַאפינו ְוָלשֹון ֲאֶשר ַשְמָת  נו ְורוַח וְנָשָמה ֶשָנפְחָת ּבְ ּּבָ ּׂ ׁ ׁ ׁ ּׁ ּ ּ ֵּ ַּ ּ
פינו ּּבְ חו ִויפֲארו ִוישֹוְררו . ִ ֵּהן ֵהם יֹודו ִויָבְרכו ִויַשּבְ ּ ּ ּ ּׁ ָׁ

ִּוירֹוְממו ְוַיֲעִריצו ְוַיְקִדישו ְוַיְמִליכו ֶאת ִשְמך ַמְלֵכנו  ּ ּ ּ ּּ ָ ׁ ׁ ּ
ִָכי ָכל פה ְלך יֹוֶדה. דָּתִמי ֶ ּ ַבע. ּ ְׁוָכל ָלשֹון ְלך ִתּשָ ְוָכל . ָׁ

ֶַעִין ְלך ְתַצפה ּ ּ ֶרך ְלך ִתְכַרע. ָ ְָוָכל ּבֶ ְָוָכל קֹוָמה ְלפֶניך . ְ ָ
ִּתְשַתֲחֶוה ְָוָכל ַהְלָבבֹות ִייָראוך. ׁ ּ ְּוָכל ֶקֶרב וְכָליֹות ְיַזְמרו . ּ ּּ
ִָלְשֶמך ַּכָדָבר ֶשָכתוב ָכל ַע. ׁ ּ ּּ ׁ  ִמי ְיהָֹוהְּצמֹוַתי ֹתאַמְרָנה ּ
ּ ַמִציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶמנו.ָָכמֹוך ּ ּ ַׁשְוַעת . ְּוָעִני ְוֶאְביֹון ִמגֹוְזלֹו ּ

ֲׁעִנִיים ַאָתה ִתְשַמע ּ ַׁצֲעַקת ַהַדל ַתְקִשיב ְותֹוִשיַע. ּ ׁ ּ ִמי : ּ
ְִיְדֶמה ָלך וִמי ִיְשֶוה ָלך וִמי ַיֲעָרך ָלך ְ ְ ְּ ּּ ל ָּהֵאל ַהָגדֹו. ּׁ

ַׁהִגּבֹור ְוַהנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון קֹוֵנה ָשַמִים ָוָאֶרץ ּ ְָנַהֶלְלך . ּ ּ
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ֲחך וְנפֶאְרך וְנָבֵרך ֶאת ֵשם ָקְדֶשך ָכָאמור ְלָדִוד  ּוְנַשּבֵ ּ ּ ּּ ָ ְ ָ ָׁ ׁ ָׁ
ְרִכי ַנפִשי ֶאת  ּׁבָ ׁ ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵשם ָקְדשֹוְיהָֹוהְ ׁ: 

ַתֲעֻצמֹות ֻעֶזך ָָהֵאל ּבְ ְָכבֹוד ְשֶמךַּהָגדֹול ּבִ. ּ ַּהִגּבֹור . ׁ
נֹוְראֹוֶתיך ָָלֶנַצח ְוַהנֹוָרא ּבְ ּ: 

א א ָרם ְוִנּשָ ַׂהֶמֶלך ַהיֹוֵשב ַעל ִכּסֵ ּ ׁ ּ ְ ּ: 
ׁשֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוש ְשמֹו ׁ ְּוָכתוב ַרְננו ַצִדיִקים ּבַ. ׁ ּ  ְיהָֹוהּּ

ַּלְיָשִרים ָנאָוה ְתִהָלה פי ְיָשִרים ִתְתרֹוָמם. ׁ ּּבְ ׁ ׂוְבִש. ִ ְפֵתי ּ
ֵר ַּצִדיִקים ִתְתּבָ ׁוִבְלשֹון ֲחִסיִדים ִתְתַקָדש. ְךּ ּׁ ּ ּוְבֶקֶרב . ּ

ְּקדֹוִשים ִתְתַהָלל ּ ׁ: 
ִרָנה ִיְתפֵאר  ית ִיְשָרֵאל ּבְ ָוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְמך ּבֵ ּ ּ ׂ ָ ּ ּ

ָכל דֹור ָודֹור ִּשְמך ַמְלֵכנו ּבְ ּ ּ ָ ֶּשֵכן חֹוַבת ָכל ַהְיצוִרים . ׁ ּ ּ ׁ
ְָלפֶניך  ּ ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ְלהֹודֹות ְלַהֵלל ָוהְיהָֹ ּ ּ

ַח ְלפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵדר וְלַנֵצַח ְלָבֵרך ְלַעֵלה  ְּלַשּבֵ ְ ּ ּׁ ּ ָ
ן ִיַשי  חֹות ָדִוד ּבֶ ׁוְלַקֵלס ַעל ָכל ִדְבֵרי ִשירֹות ְוִתְשּבְ ׁ ּׁ ּ ּ ּ ּ

ַָעְבְדך ְמִשיֶחך ָׁ ּ: 
ח ִשְמך ָלַעד ַמְל ָוְבֵכן ִיְשַתּבַ ׁ ּׁ ֵּכנו ָהֵאל ַהֶמֶלך ַהָגדֹול ּ ְּ ּ ּ

ַמִים וָבָאֶרץ ּשָ ְּוַהָקדֹוש ּבַ ׁ ׁ ִָכי ְלך ָנֶאה . ּ ֱּאלֵֹהינו ְיהָֹוה ּ
ִׁשיר וְשָבָחה ַהֵלל ְוִזְמָרה עֹוז וֶמְמָשָלה ֵּואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ׁ ּׁ ּּ 

ה וַמְלכות ֶּנַצח ְגֻדָלה וְגבוָרה ְתִהָלה ְוִתפֶאֶרת ְקֻדּשָ ּ ּ ּׁ ְ ּ ּּ ּ .
ָרכֹו ׁת ְוהֹוָדאֹות ְלִשְמך ַהָגדֹול ְוַהָקדֹושּבְ ּׁ ּ ּוֵמעֹוָלם ְוַעד . ָ

 :ּעֹוָלם ַאָתה ֵאל
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ְָיַהְללוך  ּ ֱאלֵֹהינו ַעל ָכל ַמֲעֶשיך ַוֲחִסיֶדיך ַצִדיִקים ְיהָֹוהּ ָ ָ ׂ ּ ּ
ית ִיְשָרֵאל ׂעֹוֵשי ְרצֹוֶנך ְוָכל ַעְמך ּבֵ ָׂ ִרָנה יֹודו ָלם ּ ֻכָּ ּּבְ ּ

חו ִּויָבְרכו ִויַשּבְ ּ ִויפֲארו ִוישֹוְררו ִוירֹוְממו ְוַיֲעִריצו ּׁ ּ ּ ּׁ ָ
ְּוַיְקִדישו ְוַיְמִליכו ֶאת ִשְמך ַמְלֵכנו ָתִמיד ּ ּ ּּ ָ ׁ ׁ ִָכי ְלך טֹוב . ּ ּ

ּוְלִשְמך ָנֶאה ְלַזֵמר ִכי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתה  ְלהֹודֹות ּ ּ ּ ָ ׁ ּ
רוך ַאָתה : ֵאל ּּבָ ְ חֹוְיהָֹוהּ ִתְשּבָ ׁ ֶמֶלך ְמֻהָלל ּבַ ּ ּ   :תְ

  

  
ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו  ִריך הוא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ ׁ ְׁ

ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ ו"יּ ו"י: אלא יאמר, אסור לומר בפירוש(ה "ה ּבְ ) ק"ק ּבְ
ִיחוָדא ְשִלים  ּׁבְ ֵשם ָכל ִיְשָרֵאלּ ּׂבְ ּ ֲּהֵריִני מוָכן וְמזוָמן ְלַקֵיים ִמְצ. ׁ ּ ַות ּ

ֶזה ַנַחת רוַח ְליֹוְצִרי וּבֹוְרִאי  ע כֹוסֹות ַלֲעשֹות ּבָ ּכֹוס ְרִביִעי ֵמַאְרּבַ ּ ׂ ּ ּ
ַרך ְשמֹו ְוִיְתַעֶלה ִּיְתּבָ ׁ ִּויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו . ְ ּ ּ ּׂ

ּכֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּ ּ ּּ ּׂ:  
  

  

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ֶ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא פִרי ַהָגפןהָֹוהְיּ ְ ּ ְ ּ:  
  

  :שמאל לצד בהסיבה רביעי כוס ושותין
  

 
רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ַעלְיהָֹוהּ ְַהֶגפן ְוַעל פִרי  ּ ֶּ ּ

ֶַהֶגפן ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה וְרָחָבה  ּ ְּוַעל ְתנוַבת ַהּשָ ּּ ׂ ּ
ְׂוִהְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינו ֶלֱאכֹל ִמפְרָיה ְוִלְשּבֹוַע ֶׁשָרִציָת  ּ ִּ ּ ּ
ִּמטוָבה ּ ָ ֱאלֵֹהינו ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶמך ְוַעל ְיהָֹוהַרֵחם ָנא , ּ ּ ׂ ּ
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סה

ֶחך ְוַעל  ְָירוָשַלִים ִעיֶרך ְוַעל ִציֹון ִמְשַכן ְכבֹוֶדך ְוַעל ִמְזּבְ ָ ָּ ּ ׁ ּׁ ּ
ּוְבֵנה ְירוָשַלִים ִעיר ַהקֹ, ֵָהיָכֶלך ׁ ּ ָיֵמינו ּ ְמֵהָרה ּבְ ֶּדש ּבִ ׁ

ע  ִבְנָיָנה ְונֹאַכל ִמפְרָיה ְוִנְשּבַ ְׂוַהֲעֵלנו ְלתֹוָכה ְוַשְמֵחנו ּבְ ּׂ ּ ּּ ִ ּ ּ ּּ
ה וְבָטֳהָרה ְקֻדּשָ ִּמטוָבה וְנָבֶרְכך ָעֶליָה ּבִ ּ ּׁ ָ ּ  ּוְרֵצה: בשבת: (ּ

ת ַהֶזה ּבָ יֹום ַהּשַ ְּוַהֲחִליֵצנו ּבְ יֹום ַחג ). ּׁ ְּוַשְמֵחנו ּבְ . ּ ַהֶזהצֹותַהַמׂ
ִּכי ַאָתה  ָ טֹוב וֵמִטיב ַלכֹל ְונֹוֶדה ְלך ַעל ָהָאֶרץ ְיהָֹוהּ ּ ּ

ּפִרי ַהָג ְוַעל ְ רוך ַאָתה  .ֶפןּ ּּבָ ְ ְ ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל פִרי ְיהָֹוהּ ּ
ַּגפָנה ְ:  

  

  
  ִנְרָצה

  
  :'ה לפני הוא מרוצה הזה כסדר עשה כאשר

 
ֲּחַסל ִסדור פַסח ְכִהְלָכתֹו ֶ ּ ּ ְּשפטֹו ְוֻחָקתֹוּ ְכָכל ִמ,ּ ָ ּ ׁ, 

ַּכֲאֶשר ָזִכינו ְלַסֵדר אֹותֹו ּ ׁ ּ ֵכן ִנְזֶכה ַלֲעשֹֹותֹו,ּ ׁ ָזך שֹוֵכן :ּ ְ
ָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ,ְמעֹוָנה קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה  ּבְ

ִרָנה,ַּכָנה ּ פדוִים ְלִציֹון ּבְ ּ ּ ְ ּ: 
  

ירוָשָלִים פ"ג ָאה ּבִ ְׁלָשָנה ַהּבָ ּׁ:  
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סו

  
ֲחִצי ַהַלְיָלהּוְבֵכן ַוְיִה  :ּי ּבַ

ַלְיָלהרֹוב ָאז  ים ִהפֵלאָת ּבַ ִּנּסִ ְ , 
ראש ַאְשמוֶרת ֶזה ַהַלְיָלה ּּבְ ׁ ׁ , 
ֵּגר ֶצֶדק ִנַצְחתו ְכֶנֱחַלק לֹו ּ  ,  ַלְיָלהּ

ֲחִצי ַהַלְיָלה  :ַּוְיִהי ּבַ
 

ֲחלום ַהַלְיָלה ַּדְנָת ֶמֶלך ְגָרר ּבַ ּ ְ ּ ּ , 
ֶאֶמש ַלְי ִׁהפַחְדָת ֲאַרִמי ּבְ ּ  , ָלהְ

ַּוָיַשר ִיְשָרֵאל ְלַמְלָאך ַויוַכל  ְ ׂ ׂ  , ַלְיָלהלֹו ּ
ֲחִצי ַהַלְיָלה  : ַּוְיִהי ּבַ

 
כוֵרי פְתרֹו ֲחִצי ַהַלְיָלהֶַזַרע ּבְ ּס ָמַחְצָת ּבַ ּ , 

ַלְיָלהלֹא ֵחיָלם  קוָמם ּבַ ָּמְצאו ּבְ ּ ּ , 
כוְכֵבי ַלְיָלה  , ִׁטיַסת ְנִגיד ֲחרֶשת ִסִליָת ּבְ

ֲחִצ  : ּי ַהַלְיָלהַוְיִהי ּבַ
 

ָּיַעץ ְמַחֵרף ְלנופף ִאווי ּ ַלְיָלה, ֵ ּהוַבְשָת פָגָריו ּבַ ְ ּ ׁ , 
ִאישון ַלְיָלה ל וַמָצבו ּבְ ָׁכַרע ּבֵ ּ ּ , 

ְּלִאיש ֲחמודות ִנְגָלה ָרז ֲחזות ַלְיָלה ׁ , 
ֲחִצי ַהַלְיָלה  : ַּוְיִהי ּבַ

 
ַלְיָלה ְכֵלי קֶדש ֶנֱהַרג ּבו ּבַ ִּמְשַתֵכר ּבִ ׁ ּׁ ּ , 
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סז

ֲעתוֵתי ַלְיָלהנו ַּשע ִמּבור ֲאָריות פוֵתר ּבִ ּ ׁ , 
ַלְיָלה ִּשְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוַכַתב ְספִרים ּבַ ָ ׂ , 

ֲחִצי ַהַלְיָלה  : ַּוְיִהי ּבַ
 

ֶנֶדד ְשַנת ַלְיָלה ׁעוַרְרָת ִנְצֲחך ָעָליו ּבְ ָ ּ . 
ּפוָרה ִתְדרֹו ׁך ְלשֹוּ  , ֵּמר ַמה ִמַלְיָלהְ

ָׂצַרח ַכשוֵמר ְוָשח ָא ׁ  , ָתא ּבֶקר ְוַגם ַלְיָלהּ
ֲחִצי ַהַלְיָלה  : ַּוְיִהי ּבַ

 
ּם ֲאֶשר הוא לָֹקֵרב יֹו  , א ַלְיָלהם ְולֹא יֹוׁ
ַָדע ִכי ְלך ַהיֹוָרם הֹו ּם ַאף ְלך ַהַלְיָלהּ ָ , 

ּשוְמִרים ַהפֵקד ְלִעיְרך ָכל ַהיֹו ָ ְ  , ּם ְוָכל ַהַלְיָלהׁ
ָּתִאיר ְכאור יֹו ּם ֶחְשַכת ַלְיָלהּ ׁ , 

ֲחִצי ַהַלְיָלהַו  : ְּיִהי ּבַ
 
  
 

ֶוְבֵכן ַוֲאַמְרֶתם ֶזַבח פַסח ּ ּ ּ : 
פַסח ֶאֶמץ ְגבורוֶתיך ִהפֵלאָת ּבַ ְּ ָ ּ ּ ,  

ראש ָכל מֹו ּּבְ אָת פַסחֲעדֹוׁ ֶת ִנּשֵ ּ ׂ , 
ֶת ֵליל פַסחִּגִליָת ְלֶאְזָרִחי ֲחצֹו ּ , 
ֶַוֲאַמְרֶתם ֶזַבח פַסח ּ ּ : 
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סח

ְּדָלָתיו ָדפְקָת ְכחֹ ּ ַ ּ פַסחם ם ַהיֹוּ ֶּבַ ּ , 
פַסחְצִצים ֻעגֹוִהְסִעיד נֹו ֶת ַמצות ּבַ ּ ּ , 

ָקר ָרץ ֵזֶכר ְלשֹו ֶר ֵעֶרך פַסחְׁוֵאל ַהּבָ ּ ְ , 
ֶַוֲאַמְרֶתם ֶזַבח פַסח ּ ּ : 

 
פַסחִמים ְולֹוֲּעמו ְסדֹוזֹו ֵאש ּבַ ֲֶהטו ּבָ ּ ׁ ּ , 

ֵקץ פַסחֻּחַלץ לֹו ֶט ֵמֶהם וַמצות ָאפה ּבְ ָּ ּ ּ , 
פַסחנֹף ְו ַאְדַמת מִֹטאֵטאָת ָעְבְרך ּבַ ֶף ּבְ ּ ָ , 

ֶַוֲאַמְרֶתם ֶזַבח פַסח ּ ּ : 
 

ָּיה ראש ָכל אֹו ׁ ֵליל ִשמור פַסחּ ֶן ָמַחְצָת ּבְ ּ ּ ּ ׁ ּ , 
יר ַדם פַסח, ַּכּבִ כור פַסְחָת ּבְ ן ּבְ ֶַעל ּבֵ ָּ ּּ , 

פַסח פָתַחי ּבַ ְֶלִבְלִתי ֵתת ַמְשִחית ָלבא ּבִ ְּ ׁ ּ ּ , 
ֶַוֲאַמְרֶתם ֶזַבח פַסח ּ ּ : 

 
ִעתוֵתי פַסחְּמֻסֶג ֶֶרת ֻסָגָרה ּבְ ּ ּ ּ , 

ְצִליל ְשעֹו ִׂנְשְמָדה ִמְדָין ּבִ ֵֶרי עֶמר פַסחׁ ּ , 
יַקד ְיקֹוׂשָר ּפו ִמְשַמֵני פול ְולוד ּבִ ּ ּּ ֶד פַסחׁ ּ , 

ֶַוֲאַמְרֶתם ֶזַבח פַסח ּ ּ: 
 
נֹד ַהיֹועֹו ֶַנת פַסחּד ַעד ָגָעה עֹוב ַלֲעמֹום ּבְ ּ , 

ּפס ַיד ָכְתָבה ְלַקֲעֵקַע  ַ פַסחּ ֶצול ּבַ ּ ּ , 
ִָצפה ַהָצפית ָערֹו פַסחּ ְלָחן ּבַ ֶך ַהּשֻ ּ ׁ ְ , 
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סט

ֶַוֲאַמְרֶתם ֶזַבח פַסח ּ ּ: 
 

ה ְלַשֵלש צֹו ָׁקָהל ִכְנָסה ֲהַדּסָ ּׁ ּ פַסחּ ֶם ּבַ ּ , 
פַסח ים ּבַ ֵעץ ֲחִמּשִ ית ָרָשע ָמַחְצָת ּבְ ֶראש ִמּבֵ ּ ׁ ׁ ּׁ , 

פַסח ְֶשֵתי ֵאֶלה ֶרַגע ָתִביא ְלעוִצית ּבַ ּ ּ ּׁ ּ ּּ , 
ֶז ָיְדך ְוָתרום ְיִמיְנך ְכֵליל ִהְתַקֵדש ַחג פַסחָּתעֹ ּ ׁ ּ ּ ָ ָּ , 

ֶַוֲאַמְרֶתם ֶזַבח פַס ּ  : חּ
  
  
 

 : ָיֶאהִּכי לֹו,  ָנֶאהִּכי לֹו
ְמלוָכה חור ַכֲהָלָכה, ַּאִדיר ּבִ ּּבָ ְּגדוָדיו יאְמרו לֹו, ּ ּ ּ,  

ְָלך וְלך ְָלך ִכי ְלך, ָּ ְָלך ַאף ְלך, ָּ  , ְמָלָכהַּהַמְיהָֹוה ְָלך , ָ
 : ָיֶאהִּכי לֹו, ה ָנֶאִּכי לֹו

 
ְמלוָכה ָּדגול ּבִ ּ ָּהדור ַכֲהָלָכה, ּ   ,ּאְמרו לֹוָוִתיָקיו יֹ, ּ

ְָלך וְלך ְָלך ִכי ְלך, ָּ ְָלך ַאף ְלך, ָּ  , ַּהַמְמָלָכהְיהָֹוה ְָלך , ָ
 :  ָיֶאהִּכי לֹו, ה ָנֶאִּכי לֹו

 
ְמלוָכה ַּזַכאי ּבִ   ,ּאְמרו לֹוְפְסָריו יָֹּחִסין ַכֲהָלָכה ַט, ּ

ְָלך וְלך ְָלך ִכי ְלך, ָּ ְָלך ַאף ְלך, ָּ  , ַּהַמְמָלָכהְיהָֹוה ְָלך , ָ
 : ָיֶאהִּכי לֹו, ה ָנֶאִּכי לֹו
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ע

ְמלוָכה יר ַכֲהָלָכה ִלמוָדיו יֹ, ָּיִחיד ּבִ ַּכּבִ ּ   ,וּאְמרו לֹּ
ְָלך וְלך ְָלך ִכי ְלך, ָּ ְָלך ַאף ְלך, ָּ  , ְמָלָכהַּהַמְיהָֹוה ְָלך , ָ
 :  ָיֶאהִּכי לֹו, ה ָנֶאִּכי לֹו

 
ְמלוָכה ּמוֵשל ּבִ ָּרא ַכֲהָלָכה ְסִביָביו יאְמרו לֹונֹו, ׁ ּ,  

ְָלך וְלך ְָלך ִכי ְלך, ָּ ְָלך ַאף ְלך, ָּ  , ַּהַמְמָלָכהְיהָֹוה ְָלך , ָ
 :  ָיֶאהִּכי לֹו, ה ָנֶאִּכי לֹו

 
ְמלוָכה   ,ּיָקיו יאְמרו לֹוַּצִד, ֶּדה ַכֲהָלָכהּפֹו, ָּעָניו ּבִ

ְָלך וְלך ְָלך ִכי ְלך, ָּ ְָלך ַאף ְלך, ָּ  , ַּהַמְמָלָכהְיהָֹוה ְָלך , ָ
 :  ָיֶאהִּכי לֹו, ה ָנֶאִּכי לֹו

 
ְמלוָכה ָּקדוש ּבִ ׁ ַּרחום ַכֲהָלָכה ִשְנַאָניו יאְמרו לֹו, ּ ּׁ ּ,  

ְָלך וְלך ְָלך ִכי ְלך, ָּ ְָלך ַאף ְלך, ָּ  , ָלָכהַּהַמְמְיהָֹוה ְָלך , ָ
 : ָיֶאהִּכי לֹו, ה ָנֶאִּכי לֹו

 
ְמלוָכה ַּתִקיף ּבִ ּתוֵמך ַכֲהָלָכה ְתִמיָמיו יאְמרו לֹו, ּ ּ ּּ ְ,  

ְָלך וְלך ְָלך ִכי ְלך, ָּ ְָלך ַאף ְלך, ָּ  , ַּהַמְמָלָכהְיהָֹוה ְָלך , ָ
 : ָיֶאהִּכי לֹו, ה ָנֶאִּכי לֹו
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   .ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע
ַמים וָבָאֶרץֶא. ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע ּשָ ָּחד ֱאלֵהֹינו ֶשּבַ ּׁ ׁ : 

 
   .ְׁשַנִים ִמי יֹוֵדַע

ִרית ֶאָחד ֱאלֵהֹינו . ְׁשַנִים ֲאִני יֹוֵדַע ְּשֵני ֻלחֹות ַהּבְ ׁ
ַמים וָבָאֶרץ ּשָ ֶּשּבַ ׁ ׁ : 

 
ְׁשלָשה ִמי יֹוֵדַע ׁ . 

ִרית ֶאָחד  ְׁשלָשה ֲאִני יוֵדַע ְשלָשה ָאבֹות ְשֵני ֻלחֹות ַהּבְ ׁ ׁ ׁ ׁ
ַמים וָבָאֶרץֱאלֵהֹ ּשָ ּינו ֶשּבַ ּׁ ׁ : 

 
ע ִמי יֹוֵדַע  . ַאְרּבַ

ע ֲאִני יֹוֵדַע ע ִאָמהֹות ְשלָשה ָאבֹות ְשֵני . ַאְרּבַ ַׁאְרּבַ ׁ ׁ
ַמים וָבָאֶרץ ּשָ ִרית ֶאָחד ֱאלֵהֹינו ֶשּבַ ֻּלחֹות ַהּבְ ּׁ ׁ : 

 
ה ִמי יֹוֵדַע ֲׁחִמּשָ ּ. 

ה ֲאִני יֹוֵדַע ֲׁחִמּשָ ֲּחִמָשה חוְמֵשי תֹו. ּ ׁ ע ִאָמהֹות ּׁ ָרה ַאְרּבַ
ַמים  ּשָ ִרית ֶאָחד ֱאלֵהֹינו ֶשּבַ ְׁשלָשה ָאבֹות ְשֵני ֻלחֹות ַהּבְ ׁ ׁ ׁ ּׁ

 : ּוָבָאֶרץ
 

ה ִמי יֹוֵדַע ִׂשּשָ ׁ. 



 
 

לנגדי תמיד  יאהדונהי שיויתי   
אדון הכל היה הוה ויהיה

 
 
 
 

 
 
 
 

עב

ה ֲאִני יֹוֵדַע ִׂשּשָ ה ִסְדֵרי ִמְשָנה ֲחִמָשה חוְמֵשי . ׁ ִׁשּשָ ׁ ׁ ׁ ּׁ
ע ִאָמהֹות ְשלָשה ָאבֹות ְשֵני ֻלחֹות ַה ׁתֹוָרה ַאְרּבַ ׁ ׁ ִרית ּ ּבְ

ַמים וָבָאֶרץ ּשָ ֶּאָחד ֱאלֵהֹינו ֶשּבַ ּׁ ׁ : 
 

 .ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדַע
ה ִסְדֵרי ִמְשָנה . ִׁשְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע ָתא ִשּשָ ִׁשְבָעה ְיֵמי ַשּבַ ׁ ׁ ׁ ׁ

ע ִאָמהֹות ְשלָשה ָאבֹות ְשֵני  ֲׁחִמָשה חוְמֵשי תֹוָרה ַאְרּבַ ׁ ׁ ׁ ּׁ ּ
ִרית ֶאָחד ֱאלֵהֹינו ֶשּבַ ֻׁלחֹות ַהּבְ ַמים וָבָאֶרץּ ּּשָ ׁ : 

 
 . ְׁשמוָנה ִמי יֹוֵדַע
ָתא . ְׁשמוָנה ֲאִני יֹוֵדַע ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה  ִשְבָעה ְיֵמי ַשּבַ ׁ ׁ

ע ִאָמהֹות  ה ִסְדֵרי ִמְשָנה ֲחִמָשה חוְמֵשי תֹוָרה ַאְרּבַ ִּשּשָ ׁ ׁ ׁ ׁ ּׁ
ּשָ ִרית ֶאָחד ֱאלֵהֹינו ֶשּבַ ְׁשלָשה ָאבֹות ְשֵני ֻלחֹות ַהּבְ ׁ ׁ ׁ ַמים ּׁ

 : ּוָבָאֶרץ
 

ִׁתְשָעה ִמי יֹוֵדַע ּ. 
ִׁתְשָעה ֲאִני יֹוֵדַע ִׁתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה  . ּ ׁ ּ

ה ִסְדֵרי ִמְשָנה ֲחִמָשה חוְמֵשי  ָתא ִשּשָ ִׁשְבָעה ְיֵמי ַשּבַ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ ּׁ
ִרית  ע ִאָמהֹות ְשלָשה ָאבֹות ְשֵני ֻלחֹות ַהּבְ ׁתֹוָרה ַאְרּבַ ׁ ׁ ּ

ַמים וָבָאֶרץֶאָח ּשָ ּד ֱאלֵהֹינו ֶשּבַ ּׁ ׁ : 
 

 .ֲׂעֶשָרה ִמי יֹוֵדַע
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ַרָיא ִתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה . ֲׂעֶשָרה ֲאִני יֹוֵדַע ֲׁעָשָרה ִדּבְ ּ ׂ
ה ִסְדֵרי  ָתא ִשּשָ ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה  ִשְבָעה ְיֵמי ַשּבַ ׁ ׁ ׁ ׁ
ע ִאָמהֹות ְשלָש ִׁמְשָנה ֲחִמָשה חוְמֵשי תֹוָרה ַאְרּבַ ׁ ׁ ׁ ּׁ ה ּ

ַמים  ּשָ ִרית ֶאָחד ֱאלֵהֹינו ֶשּבַ ָׁאבֹות ְשֵני ֻלחֹות ַהּבְ ׁ ּׁ
 : ּוָבָאֶרץ

 
 .ַׂאַחד ָעָשר ִמי יֹוֵדַע
ַרָיא . ַׂאַחד ָעָשר ֲאִני יֹוֵדַע ַׂאַחד ָעָשר כֹוְכַבָיא ֲעָשָרה ִדּבְ ּׂ ּ
ִׁתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה ָתא  ּ ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה  ִשְבָעה ְיֵמי ַשּבַ ׁ ׁ

ע ִאָמהֹות ִׁש ה ִסְדֵרי ִמְשָנה ֲחִמָשה חוְמֵשי תֹוָרה ַאְרּבַ ּּשָ ׁ ׁ ׁ ּׁ
ַמים  ּשָ ִרית ֶאָחד ֱאלֵהֹינו ֶשּבַ ְׁשלָשה ָאבֹות ְשֵני ֻלחֹות ַהּבְ ׁ ׁ ׁ ּׁ

 : ּוָבָאֶרץ
 

ְׂשֵנים ָעָשר ִמי יֹוֵדַע ׁ.  
ְׂשֵנים ָעָשר ֲאִני יֹוֵדַע ְׂשֵנים ָעָשר ִשְבַטָיא ַאַחד ָעָשר . ׁ ׁׂ ׁ

ַרָיא ִתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה ְשמֹוָנה ְיֵמי ּכֹוְכ ַׁבָיא ֲעָשָרה ִדּבְ ׁ ּ ׂ ּ
ה ִסְדֵרי ִמְשָנה ֲחִמָשה  ָתא ִשּשָ ִׁמיָלה  ִשְבָעה ְיֵמי ַשּבַ ׁ ׁ ׁ ׁ ׁ
ע ִאָמהֹות ְשלָשה ָאבֹות ְשֵני ֻלחֹות  ׁחוְמֵשי תֹוָרה ַאְרּבַ ׁ ׁ ּׁ ּ

ַמים וָבָאֶרץ ּשָ ִרית ֶאָחד ֱאלֵהֹינו ֶשּבַ ַּהּבְ ּׁ ׁ :  
 

ְׁשלָשה ָע  .ָׂשר ִמי יֹוֵדַעׁ
ְׂשלָשה ָעָשר ֲאִני יֹוֵדַע ׁ ְׂשלָשה ָעָשר ִמַדָיא ְשֵנים ָעָשר . ׁ ׁׂ ׁ ּׁ

ַרָיא ִתְשָעה ַיְרֵחי  ִׁשְבַטָיא ַאַחד ָעָשר כֹוְכַבָיא ֲעָשָרה ִדּבְ ּׁ ׂ ּׂ ּ
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ֵׁלָדה ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה ִשְבָעה ְיֵמי ַשּבַ ׁ ה ִסְדֵרי ׁ ָׁתא ִשּשָ ׁ
ע ִאָמהֹות ְשלָשה ִׁמְשָנה ׁ ֲחִמָשה חוְמֵשי תֹוָרה ַאְרּבַ ׁ ׁ ּׁ ּ

ַמים  ּשָ ִרית ֶאָחד ֱאלֵהֹינו ֶשּבַ ָׁאבֹות ְשֵני ֻלחֹות ַהּבְ ׁ ּׁ
 : ּוָבָאֶרץ

  
 

 
  ַּחד ַגְדָיא, ַּחד ַגְדָיא

ְתֵרי זוֵזי א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ  . ַּחד ַגְדָיא, ַּחד ַגְדָיא, ּ
 

ְכָלה ְל ְּוָאָתא שוְנָרא ְוַאָ ְתֵרי זוֵזי, ַגְדָיאׁ א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ ּ . 
 . ַּחד ַגְדָיא, ַּחד ַגְדָיא

 
א ְוָנַשך ְלשוְנָרא ְּוָאָתא ַכְלּבָ ׁ ְכָלה ְלַגְדָיא, ְׁ ין , ְּדַאָ ְּדַזּבִ

ְתֵרי זוֵזי א ּבִ  . ַּאּבָ
 . ַּחד ַגְדָיא, ַּחד ַגְדָיא

 
א ְּוָאָתא חוְטָרא וִהָכה ְלַכְלּבָ ְׁדָנַשך ְלש, ּ ְׁ ְכָלה , ּוְנָראּ ְּדַאָ

ְתֵרי זוֵזי, ְלַגְדָיא א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ ּ . 
 . ַּחד ַגְדָיא, ַּחד ַגְדָיא

 
ְּוָאָתא נוָרא ְוָשַרף ְלחוְטָרא א, ּׂ ְּדִהָכה ְלַכְלּבָ ְְדָנַשך , ּ ׁ ּ

ְּלשוְנָרא ְכָלה ְלַגְדָיא, ׁ ְתֵרי זוֵזי, ְּדַאָ א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ ּ . 
 . ּד ַגְדָיאַח, ַּחד ַגְדָיא
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ְּדָשַרף ְלחוְטָרא, ְּוָאָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנוָרא ׂ ְּדִהָכה , ּ ּ

א ְּדָנַשך ְלשוְנָרא, ְלַכְלּבָ ׁ ְׁ ְכָלה ְלַגְדָיא, ּ א , ְּדַאָ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ
ְתֵרי זוֵזי  . ּּבִ
 . ַּחד ַגְדָיא, ַּחד ַגְדָיא

 
ְּדָכָבה ְלנוָרא, ְׁוָאָתא תוָרא ְוָשָתה ְלַמָיא ָׂשַרף ְּד, ּ

א, ְּלחוְטָרא ְּדִהָכה ְלַכְלּבָ ְּדָנַשך ְלשוְנָרא, ּ ׁ ְׁ ְכָלה , ּ ְּדַאָ
ְתֵרי זוֵזי, ְלַגְדָיא א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ ּ . 

 . ַּחד ַגְדָיא, ַּחד ַגְדָיא
 

ְׁוָאָתא ַהשוֵחט ְוָשַחט ְלתוָרא ָתה ְלַמָיא, ׁ ְׁדּשָ ְּדָכָבה , ּ
ְּדָשַרף ְלחוְטָרא, ְּלנוָרא ׂ אְּדִה, ּ ְְדָנַשך , ָּכה ְלַכְלּבָ ׁ ּ

ְּלשוְנָרא ְכָלה ְלַגְדָיא, ׁ ְתֵרי זוֵזי, ְּדַאָ א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ ּ . 
 . ַּחד ַגְדָיא, ַּחד ַגְדָיא

 
ְׁוָאָתא ַמְלָאך ַהָמֶות ְוָשַחט ְלשוֵחט ׁ ּ ְׁדָשַחט ְלתוָרא, ְ ּ ,

ָתה ְלַמָיא ְׁדּשָ ְּדָכָבה ְלנוָרא, ּ ְּדָשַרף ְלחוְטָרא, ּ ׂ ִּהָכה ְּד, ּ
א ְּדָנַשך ְלשוְנָרא, ְלַכְלּבָ ׁ ְׁ ְכָלה ְלַגְדָיא, ּ א , ְּדַאָ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ
ְתֵרי זוֵזי  . ּּבִ
 . ַּחד ַגְדָיא, ַּחד ַגְדָיא

 
רוך הוא ְוָשַחט ְלַמְלַאך ַהָמֶות ְּוָאָתא ַהָקדוש ּבָ ְּ ְׁ ּׁ ּ , 
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ָׁשַחט ְלשוֵחטְּד ְׁדָשַחט ְלתוָרא, ׁ ָתה ְלַמָיא, ּ ְׁדּשָ ְּדָכָבה , ּ
ְּדָשַרף  ְלחוְטָרא, ְּלנוָרא ׂ א, ּ ְּדִהָכה ְלַכְלּבָ ְְדָנַשך , ּ ׁ ּ

ְּלשוְנָרא ְכָלה ְלַגְדָיא, ׁ ְתֵרי זוֵזי, ְּדַאָ א ּבִ ין ַאּבָ ְּדַזּבִ ּ .  
   .ַּחד ַגְדָיא, ַּחד ַגְדָיא
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   .השירים שיר לאמר נוהגין יש ההגדה לאחר

ִריך הו ְּלֵשם ִיחוד קוְדָשא ּבְ ּ ְּ ׁ ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו ׁ ּא וְשִכיְנֵתיה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ׁ
ׁוְדִחילו ְלַיֵחד ֵשם  ּ וה "יּ ו ק"י: אלא יאמר, אסור לומר בפירוש (ה"ּבְ ) ק"ּבְ

ֵשם ָכל ִיְשָרֵאל ִיחוָדא ְשִלים ּבְ ּׂבְ ּ ׁ ׁ ֲׁהֵריִני מוָכן וְמזוָמן לֹוַמר ִשיר . ּ ּ ּ ּ
ֶזה ַנַחת רוַח ְל ַּהִשיִרים ַלֲעשֹות ּבָ ׂ ַרך ְשמֹו ׁ ׁיֹוְצִרי וּבֹוְרִאי ִיְתּבָ ְ ּ

ִּויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו . ְּוִיְתַעֶלה ּ ּ ּ ּּ ׂ
ּוַמֲעֵשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו ּ ּּ ׂ:  

  

  יםיִרִׁשַה ירִׁש
  'א פרק  

יִרים ֲאֶשר) א( ִׁשיר ַהּשִ ׁ ֵקִני ִמְנִשיקֹות )ב(: ִׁלְשלֹמֹה ׁ ִׁיּשָ ּׁ 
ּפיהו ִכי טֹוִבים דֶֹדיך ִמָיִין ָ ּ ּ ּ ִ ְָלֵריַח ְשָמֶניך טֹוִבים )ג(: ּ ֶׁשֶמן  ׁ

ָתוַרק ְשֶמך ַעל ֵכן ֲעָלמֹות ֲאֵהבוך ָּ ּּ ׁ ָָמְשֵכִני ַאֲחֶריך  )ד(: ּ ׁ
ָּנרוָצה ך ַנְזִכיָרה  ּ ֱּהִביַאִני ַהֶמֶלך ֲחָדָריו ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה ּבָ ְ ְׂ ּ
ִָמַיִין ֵמיָשִרים ֲאֵהבוך ָדֶֹדיך ּ ׁ נֹות  ְׁשחֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה )ה(: ּ ּבְ

ם ְכָאֳהֵלי ֵקָדר ִכיִריעֹות ְשלֹמֹה ְׁירוָשָלִ ּׁ ּ ַּאל ִתְראוִני  )ו(: ּ ּ
ֵני ִאִמי ִנֲחרו ִבי  ֶׁשֲאִני ֶמש ּבְ ָזפְתִני ַהּשָ ְּשַחְרחֶֹרת ֶשּשֱ ּ ׁ ׁ ׁ ׁ ַׁ
ּנֵֹטָרה ֶאת ַהְכָרִמים ַכְרִמי ֶשִלי לֹא ָנָטְרִתי ָׂשֻמִני ּ ׁ ּ ּ :

ַׁהִגיָדה ִלי ֶשָאֲהָבה )ז( ּ יץ  ּ ַּנפִשי ֵאיָכה ִתְרֶעה ֵאיָכה ַתְרּבִ ׁ ְ
ָצֳהָרִים ַשָלָמה ֶאְהֶיה ּּבַ ׁ ְָכעְֹטָיה ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריך ּ ּ :

ִָאם לֹא ֵתְדִעי ָלך ַהָיפה )ח( ּ ִעְקֵבי  ְ ָנִשים ְצִאי ָלך ּבְ ְּבַ ׁ ּ
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ְַהצֹאן וְרִעי ֶאת ְגִדיַֹתִיך ַעל ּ ּ ּ ִּמְשְכנֹות ָהרִֹעים ּ ְלֻסָסִתי  )ט(: ׁ
ִרְכֵבי פְרעֹה ְִדִמיִתיך ַרְעָיִתי ַּבְ ּ ֹתִרים )י(: ּ ָּנאוו ְלָחַיִיך ּבַ ְ ּ 

ֲחרוִזים ַּצָואֵרך ּבַ ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעֶשה ָל )יא(: ְּ ׂ ִּעם ְנֻקדֹות  ְךּ
ְמִסּבֹו )יב(: ַּהָכֶסף ְַעד ֶשַהֶמֶלך ּבִ ּ : ִּנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו ׁ

ְּצרֹור ַהמֹר דֹוִדי ִלי )יג( ין ָשַדי ָיִלין ּ ֶֶאְשכֹל ַהכֹפר  )יד(: ּׁבֵ ּ ּ ׁ
ַכְרֵמי ֵעין ֶגִדי ּדֹוִדי ִָהָנך ָיפה ַר )טו(: ִּלי ּבְ ְ ִָהָנך ָיפה  ְעָיִתיּ ְ ּ

ִֶהְנך ָיפה דֹוִדי ַאף )טז(: ְֵעיַנִיך יֹוִנים ָ ָּנִעים ַאף ַעְרֵשנו  ּ ׂ
ֵתינו ֲאָרִזים  )יז(: ַרֲעָנָנה ּקֹרֹות ּבָ ַּרִהיֵטנו ) רחיטנו(ּ

רֹוִתים   : ּבְ

  'ב פרק  

רֹון )א( ֲׁאִני ֲחַבֶצֶלת ַהּשָ ּשֹוַשַנת ָהֲעָמִקים ּ ׁ ְּכשֹוַשָנה  )ב(: ׁ ׁ ׁ ּ
ין ַהחֹוִחים נֹות ּבֵ ין ַהּבָ ֲעֵצי  )ג(: ֵּכן ַרְעָיִתי ּבֵ ְּכַתפוַח ּבַ ּ ּ

ִצלֹו ִחַמְדִתי ְוָיַשְבִתי ופְריֹוֵּכן ַּהַיַער ִנים ּבְ ין ַהּבָ ִ דֹוִדי ּבֵ ּ ּ ּׁ ּ ּ ּ 
ית ַהָיִי )ד(: ָּמתֹוק ְלִחִכי ְוִדְגלֹו ָעַלי  ןֱּהִביַאִני ֶאל ּבֵ

ֲאִשישֹות )ה(: ַאֲהָבה ַׁסְמכוִני ּבָ ׁ ּ ַתפוִחים ִכי  ּ ַּרפדוִני ּבַ ּ ּּ ּּ ְ
ְׁשמֹאלֹו ַתַחת ְלרֹאִשי )ו(: חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני ּ ִויִמינֹו  ׂ

ֵקִני נֹות )ז(: ְּתַחּבְ ְעִתי ֶאְתֶכם ּבְ ִּהְשּבַ ְצָבאֹות אֹו  ׁ ם ּבִ ְׁירוָשַלִ ּ
ֶדה ִאם ָתִעירו ְוִאם ַאְילֹות ַהּשָ ּּבְ ּ ְּתעֹוְררו ֶאת ָהַאֲהָבה  ׂ ּ

ַָעד ֶשֶתְחפץ ּ ּ א )ח(: ׁ ּקֹול דֹוִדי ִהֵנה ֶזה ּבָ ְּמַדֵלג ַעל  ּ
ֶּהָהִרים ְמַקפץ ַעל ַהְגָבעֹות ֵ  ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו )ט(: ּ

ְּלעֹפר ָהַאָיִלים ִהֵנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָכְתֵלנו ַמְשִגיַח ִמן ׁ ּ ּ ּ ּ ֶ 
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ַּהֲחלֹנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִכים  ָּעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קוִמי )י(: ּ
ְָלך ַרְעָיִתי ָיפִתי וְלִכי ָלך ְּ ִּכי ִהֵנה  )יא(: ָ ָתיו) הסתו(ּ  ַהּסְ
ְָעָבר ַהֶגֶשם ָחַלף ָהַלך לֹו ׁ ַּהִנָצִנים ִנְר )יב(: ּ ֵעת  ּאו ָבָאֶרץּ

ַאְרֵצנו ַּהָזִמיר ִהִגיַע ְוקֹול ַהתֹור ִנְשַמע ּבְ ּׁ ּ ַּהְתֵאָנה  )יג(: ּ
ָּחְנָטה פֶגיָה ְָוַהְגפִני ַ ּם ְסָמַדר ָנְתנו ֵריַח קוִמי ּ ְָלך ) לכי(ּ

ַּרְעָיִתי ָיפִתי וְלִכי ַלע )יד(: ְָלך ָ ַחְגֵוי ַהּסֶ ֵסֶתר  יֹוָנִתי ּבְ ּבְ
ַּמְדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיך ַהְשִמיִעיִני ֶאת קֹוֵלך ִכיַה ְ ְׁ ּ 

ְקֹוֵלך ָעֵרב וַמְרֵאיך ָנאֶוה ּנו שוָעִליםֶּאֱחזו ָל )טו(: ְּ ּׁ 
ִלים ְכָרִמים וְכָרֵמינו ְסָמַדר ּשוָעִלים ְקַטִנים ְמַחּבְ ּ ּּ ּ ׁ :

ּשֹוַשִניםָהרֶֹעה  ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו )טז( ּּבַ ׁ ַּעד ֶשָיפוַח  )יז(: ׁ ּ ׁ
ְֶוָנסו ַהְצָלִלים סֹב ְדֵמה ְלך דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֹפר  ַּהיֹום ָ ּ ּ ּ
  : ָהֵרי ָבֶתר ים ַעלָּהַאָיִל

  'ג פרק  

ֵלילֹות )א( ַּעל ִמְשָכִבי ּבַ ּ ַקְשִתי ֵאת ֶשָאֲהָבה ַנפִשי  ׁ ּׁבִ ׁ ְׁ ּ ּ
ַקְשִתיו ְולֹ ּּבִ ׁ ָּאקוָמה ָנא ַוֲאסֹוְבָבה )ב(: א ְמָצאִתיוּ ָבִעיר  ּ

ָוִקים וָבְרחֹבֹות ֲאַבְקָשה ֵאת ֶשָאֲהָבה ַנפִשי ּשְ ּׁבַ ׁ ׁ ְׁ ַקְש ּ ּׁבִ ִּתיו ּ
ְׁמָצאוִני ַהּשְֹמִרים )ג(: ְולֹא ְמָצאִתיו ִעיר ֵאת  ּ ַהּסְֹבִבים ּבָ

ֶׁשָאֲהָבה ַנפִשי ְרִאיֶתם ִּכְמַעט ֶשָעַבְרִתי ֵמֶהם )ד(: ְׁ ׁ ַעד  ּ
ֶּשָמָצאִתי ֵאת ֶשָאֲהָבה ַנפִשי ֲאַחְזִתיו ְולֹא ַאְרפנו ַעד ּ ֶ ְּ ּ ׁ ׁ ּׁ 

ית ִא ְעִתי  )ה(: ִּמי ְוֶאל ֶחֶדר הֹוָרִתיֶׁשֲהֵביאִתיו ֶאל ּבֵ ִּהְשּבַ ׁ
נֹות ֶדה ִאם  ֶאְתֶכם ּבְ ַאְילֹות ַהּשָ ְצָבאֹות אֹו ּבְ ם ּבִ ְׂירוָשַלִ ׁ ּ
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ְָתעֹוְררו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶשֶתְחפץ ִּעירו ְוִאםָּת ּ ּ ּׁ ִמי  )ו(: ּ
ר ְּכִתיֲמרֹות ָעָשן ְמֻקֶט ּזֹאת עָֹלה ִמן ַהִמְדּבָ ׁ ֶרת מֹור ּ

ּוְלבֹוָנה ִמכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל ִׁהֵנה ִמָטתֹו ֶשִלְשלֹמֹה )ז(: ּ ּׁ ּ ּ 
ים ִגּבִֹרים ָסִביב ָלה ִמִגּבֵֹר ִּשּשִ ּּ ׁ ֻּכָלם ֲאֻחֵזי  )ח(: ׂי ִיְשָרֵאלׁ ּ

ְַמֻלְמֵדי ִמְלָחָמה ִאיש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו ִמפַחד  ֶחֶרב ּ ׁ ּ
ֵלילֹות ַׂאפְריֹון ָעָשה לֹו )ט(: ּּבַ ִ ַׁהֶמֶלך ְשלֹמֹה ֵמֲעֵצי  ּ ְ ּ
ַׂעמוָדיו ָעָשה ֶכֶסף )י(: ַּהְלָבנֹון ּ ְּרפיָדתֹו ָזָהב ֶמְרָכבֹו  ּ ִ

נֹות ַּאְרָגָמן תֹוכֹו ָרצוף ַאֲהָבה ִמּבְ ּ ם ּ ְׁירוָשָלִ ְצֶאיָנה  )יא(: ּ
נֹות ֲעָטָרה ֶשִעְטָרה לֹו  ּוְרֶאיָנה ּבְ ֶמֶלך ְשלֹמֹה ּבָ ִּציֹון ּבַ ּ ׁ ׁ ְ ּ ּ

יֹום ֲׂחֻתָנתֹו וְביֹום ִשְמַחת ִלּבֹו ִּאמֹו ּבְ ּ ּ :  

  'ד פרק  

ְִהָנך ָיפה ַרְעָיִתי ִהָנך )א( ְּ ַעד ְלַצָמֵתך  ָּ ְָיפה ֵעיַנִיך יֹוִנים ִמּבַ ְּ ָ
ַּשְעֵרך ְכֵעֶדר ָהִעִזים ּ ְ ֶּשָגְלשו ֵמַהר ִגְלָעד ׂ ּּ ׁ ְִשַנִיך  )ב(: ׁ ּ ׁ

ַּהְקצובֹות ֶשָעלו ִמן ָהַרְחָצה ֶשֻכָלם ַמְתִאימֹות  ְּכֵעֶדר ּ ׁ ּׁ ּ ּ
ְּוַשֻכָלה ֵאין ֶהם ׁ ִני ִשפֹתַתִיך )ג(: ּבָ ְְכחוט ַהּשָ ְ ׂ ׁ ּ ֵריך  ּ ְוִמְדּבָ ּ

ַעד ְלַצָמֵתך ְָנאֶוה ְכפַלח ָהִרמֹון ַרָקֵתך ִמּבַ ְּ ּ ּ ֶ ְּכִמְגַדל  )ד(: ּ ּ
ְָדִויד ַצָואֵרך ּ נוי ְלַתְלפיֹות ֶאֶלף ַהָמֵגן ָתלוי ָעָליו כֹל  ּ ּּבָ ּ ּּ ּ ּ ִ ּ

ְׁשֵני ָשַדִיך ִכְשֵני )ה(: ַּהִגּבֹוִרים ִׁשְלֵטי ׁ ּׁ ֳּעפִרים ְתאֹוֵמי  ְ ָ
ּשֹוַשִנים ְּצִבָיה ָהרֹוִעים ּבַ ׁ ׁ ַּעד ֶשָיפוַח ַהיֹום ְוָנסו )ו(: ּ ּּ ּ ׁ 

ַּהְצָלִלים ֵאֶלך ִלי ֶאל ַהר ַהמֹור ְוֶאל ִגְבַעת ַהְלבֹוָנה ּ ּ ְ ּ :
ֻּכָלך ָיפה ַרְעָיִתי ומום )ז( ּ ָ ְ ּ ך ּ ִּאִתי ִמְלָבנֹון ַכָל )ח(: ְֵאין ּבָ ּּ  הּ
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ִׂאִתי ִמְלָבנֹון ָתבֹוִאי ָתשוִרי ֵמרֹאש ֲאָמָנה ֵמרֹאש ְשִניר ׁ ׁ ּׁ ּ ּ ּּ 
ְבִתִני  )ט(: ְּוֶחְרמֹון ִמְמעֹנֹות ֲאָריֹות ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים ִּלּבַ

ְבִתיִני  ֲּאחִֹתי ַכָלה ַאַחד ֲעָנק ) באחד(ִּלּבַ ַאַחת ֵמֵעיַנִיך ּבְ ְּבְ
ְִמַצְורָֹנִיך ּ ְַמה ָיפו דַֹדִיך ֲאחִֹתי )י(: ּ ּ ְַכָלה ַמה טֹבו דַֹדִיך  ּ ּ ּ ּ

ָשִמים ִׂמַיִין ְוֵריַח ְשָמַנִיך ִמָכל ּבְ ּ ְ ׁ ּנֹפת ִתטֹ )יא(: ּ ּ  ְפָנהֶ
ְִשפתֹוַתִיך ַכָלה ְדַבש ְוָחָלב ַתַחת ְלשֹוֵנך ְוֵריַח ַשְלמַֹתִיך ְ ְׂ ׁׂ ּׁ ּ ּ ּ ְ 

ּעול ֲאחִֹתי ַכָלהַּגן ָנ )יב(: ְּכֵריַח ְלָבנֹון ַּגל ָנעול ַמְעָין  ּ ּ
ְּשָלַחִיך פְרֵדס )יג(: ָּחתום ַ ּ ְ ִָרמֹוִנים ִעם פִרי ְמָגִדים ְכפִרים  ׁ ְּ ּ ּ

ֵּנְרְד ְוַכְרכֹם ָקֶנה )יד(: ם ְנָרִדיםִע ְּוִקָנמֹון ִעם ָכל ֲעֵצי  ּ ּ
ְׂלבֹוָנה מֹר ַוֲאָהלֹות ִעם ָכל ָראֵשי ְבָשִמי ׁ ַמְעַין  )טו(: םּ

ֵאר ַמִים ַּגִנים ּבְ ּעוִרי ָצפֹון  )טז(: ַּחִיים ְונְֹזִלים ִמן ְלָבנֹון ּ
ָּהפיִחי ַגִני ִיְזלו ְבָשָמיו ָיבֹא דֹוִדי ְלַגנֹו ְויֹאַכל  ּובֹוִאי ֵתיָמן ּׂ ּ ּ ִ

  : ְמָגָדיו ְּפִרי

  'ה פרק  

אִתי ְלַגִני ֲאחִֹתי ַכָלה )א( ּּבָ ָשִמי  ּ ָׂאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ
ָׁאַכְלִתי ַיְעִרי ִעם ִדְבִשי ָשִתיִתי ֵייִני ׁ ּ ִּעם ֲחָלִבי ִאְכלו  ּ

ֵׁרִעים ְשתו ְוִשְכ ּרו דֹוִדיםּׁ י ֵער )ב(: ּ קֹול  ֲׁאִני ְיֵשָנה ְוִלּבִ
ּדֹוִדי דֹופק פְתִחי ִלי ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתָמִתי ֶשרֹ ׁ ּ ִ ֵּ  ׁאִשיּ

ִּנְמָלא ָטל ְקֻוצֹוַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלה ּפַשְטִתי ֶאת ֻכָתְנִתי )ג(: ּ ּ ּּ ׁ ָ ּ 
ֶשָנה ָרַחְצִתי ֶא ֵּאיָכָכה ֶאְלּבָ ּ ֵת ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטְנפםׁ ּ :

ׁדֹוִדי ָשַלח ָידֹו ִמן ַהחֹר )ד( ּוֵמַעי ָהמו ָעָליו ּ ַּקְמִתי  )ה(: ּ
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ֲּאִני ִלפֹתַח עַֹתי מֹור עֵֹבר ַעל  ְ ְּלדֹוִדי ְוָיַדי ָנְטפו מֹור ְוֶאְצּבְ
ַּכפֹות ַּהַמְנעול ּ ּפַתְחִתי ֲאִני ְלדֹוִדי )ו(: ּ ָ ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר  ּ

ַקְשִתיהו ְולֹא רֹו ּבִ ַּנפִשי ָיְצָאה ְבַדּבְ ּ ׁ ּׁ ְּמָצאִתיהו ְקָראִתיו  ְ
ִעיר ִהכוִני  ְׁמָצֻאִני ַהּשְֹמִרים )ז(: ְולֹא ָעָנִני ַּהּסְֹבִבים ּבָ ּ

ׁפָצעוִני ָנְשאו ֶאת ְרִדיִדי ֵמָעַלי שְֹמֵרי ּ ּׂ : ַהחֹמֹות ְ
נֹות )ח( ְעִתי ֶאְתֶכם ּבְ ִּהְשּבַ ם ִאם ִתְמְצאו ֶאת דֹוִדי  ׁ ְּירוָשָלִ ּ ּּ ׁ

ַׁמה ַתִגידו לֹו ֶשחֹוַלת ַאֲהָבה ּ ּ ַּמה דֹוֵדך ִמדֹוד  )ט(: ָאִני ּ ְּ
ַָהָיפה ְעָתנו ּ ָנִשים ַמה דֹוֵדך ִמדֹוד ֶשָכָכה ִהְשּבַ ּּבַ ּ ׁ ׁ ּׁ ּ ְּ ּ :

ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום ָדגול )י( ּ ָרֹאשֹו ֶכֶתם פז )יא(: ֵמְרָבָבה ּ ּ ּ ׁ 
ְּקוצֹוָתיו ַתְלַתִלים ְשחֹרֹות ָכעֹוֵרב ׁ ּּ ּ ּ  ֵּעיָניו ְכיֹוִנים ַעל )יב(: ּ

ָחָלב יְֹשבֹות ַעל ִמֵלאתֲִאפ ּיֵקי ָמִים רֲֹחצֹות ּבֶ ְלָחָיו  )יג(: ׁ
ַׂכֲערוַגת ַהּבֶֹשם ּ ְִמְגְדלֹות ֶמְרָקִחים ִשפתֹו ּ ׂ ָּתיו שֹוַשִנים ּ ׁ ׁ

ְּמֻמָלִאים  ָּיָדיו ְגִליֵלי ָזָהב )יד(: נְֹטפֹות מֹור עֵֹבר
ַתְרִשיש ֵמָעיו ֶעֶשת ֵשן ְמֻעֶל ּּבַ ׁ ׁ ׁ ׁ ִפת ַספיִריםּ ׁשֹוָקיו  )טו(: ֶּ

ַׁעמוֵדי ֵשש ׁ ּ חור  ּ ִדים ַעל ַאְדֵני פז ַמְרֵאהו ַכְלָבנֹון ּבָ ְּמֻיּסָ ּּ ּ ָ
ִּחכֹו ַמְמַתִקים ְוֻכלֹו )טז(: ָּכֲאָרִזים ּ ַּמֲחַמִדים ֶזה דֹוִדי ְוֶזה  ּ

ם נֹות ְירוָשָלִ ֵׁרִעי ּבְ ּ :  

  'ו פרק  

ָָאָנה ָהַלך דֹוֵדך ַהָיפה )א( ּ ְ ָנִשים ָאָנה פָנה דֹוֵדך  ְּ ְּבַ ָ ּ ׁ ּ
ְוְנַבְקֶשנו ִעָמך ּ ּ ּּ ּדֹוִדי ָיַרד ְלַגנֹו )ב(: ׁ ַׂלֲערוגֹות ַהּבֶֹשם  ּ ּ

ַגִנים ְוִלְלקֹט שֹוַשִנים ִּלְרעֹות ּבַ ּׁ ׁ  ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי )ג(: ּ
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ּשֹוַשִנים ָּהרֶֹעה ּבַ ׁ ָּיפה ַאְת ַרְעָיִתי )ד(: ׁ ְּכִתְרָצה ָנאָוה  ָ
ם ֲאֻיָמה ַכִנְדָגלֹות ִּכירוָשָלִ ּּ ּ ּׁ י ֵעיַנִיך ִמֶנְג )ה(: ּ ָּהֵסּבִ ֶׁשֵהם  ִּדיְ

ִּהְרִהיֻבִני ַשְעֵרך ְכֵעֶדר ָהִעִזים ֶשָגְלשו ִמן ַהִגְלָעד ּּ ּׁ ׁ ּ ְ ׂ :
ִּשַנִיך ְכֵעֶדר ָהְרֵחִלים )ו( ְ ּ ָּעלו ִמן ָהַרְחָצה ֶשֻכָלם ֶׁש ׁ ּ ׁ ּ

ֶהם ַּמְתִאימֹות ְוַשֻכָלה ֵאין ּבָ ְְכפַלח ָהִרמֹון ַרָקֵתך )ז(: ׁ ּ ּ ֶ ּ 
ַעד ְלַצָמֵת ים ֵהָמה ְמָלכֹות )ח(: ְךִּמּבַ ִּשּשִ ּ ׁ ׁוְשמִֹנים  ׁ ּ

ָפיַלְגִשים ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְספר ִּ  ַּאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתָמִתי )ט(: ּׁ
ָרה ִהיא ְליֹוַלְדָתה ָראוָה ָבנֹות  ַּאַחת ִהיא ְלִאָמה ּבָ ּ ּ ּ ּ

רוָה ַּוְיַאּשְ ְּמָלכֹות ופיַלְגִשים ַוְיַהְללוָה ׁ ּׁ ִמי זֹאת  )י(: ִ
ַּהִנְשָקפה ְכמֹו ָ ׁ ָרה ַכַחָמה ֲאֻיָמה  ּ ָּשַחר ָיפה ַכְלָבָנה ּבָ ּ ּ ּ ָ ׁ

ַּכִנְדָגלֹות ּ ֶּאל ִגַנת ֱאגֹוז ָיַרְדִתי )יא(: ּ ּ י ַהָנַחל  ּ ִאּבֵ ִּלְראֹות ּבְ
ִּלְראֹות ֲהפְרָחה ַהֶגפן ֵהֵנצו ָהִרמִֹנים ּּ ֶ ּלֹא ָיַדְעִתי  )יב(: ָ

ַׁנפִשי ָּשַמְתִני ַמְרְכבֹות ַעִמי ָנִדיב ְ ּ ׂ :  

  'ז פרק  

ּשוִבי שוִבי ַהּשוַלִמית )א( ּ ּ ּׁ ׁ ך ַמה ֶתֱחזו  ׁ ּשוִבי שוִבי ְוֶנֱחֶזה ּבָ ּ ּּ ְ ׁ ׁ
ּשוַלִמית ִכְמחַֹלת ּּבַ ּ ּ ְַמה ָיפו פָעַמִיך )ב(: ַּהַמֲחָנִים ׁ ְ ּ ְנָעִלים  ּ ּּבַ

ת ָנִדיב ַחמוֵקי ְיֵרַכִיך ְכמֹו ֲחָלִאים ַמֲעֵשה ְיֵדי ּׂבַ ּ ְ ּ : ָּאָמן ּ
ַהר ַאל )ג( ָּשְרֵרך ַאַגן ַהּסַ ְ ְטֵנך ֲעֵרַמת  ׁ ְֶיְחַסר ַהָמֶזג ּבִ ּ

ּשֹוַשִנים ִּחִטים סוָגה ּבַ ׁ ׁ ּ ְׁשֵני ָשַדִיך ִכְשֵני )ד(: ּ ׁ ּׁ ֳָעפִרים  ְ
ָּתֳאֵמי ְצִבָיה ַּצָואֵרך ְכִמ )ה(: ּ ְ ןּ ְׁגַדל ַהּשֵ ֵרכֹות  ּ ְֵעיַנִיך ּבְ

ים ַאפך ְכִמְגַדל ת ַרּבִ ֶחְשּבֹון ַעל ַשַער ּבַ ּּבְ ּ ְ ֵ ּ ׁ ֶַהְלָבנֹון צֹופה  ׁ ּ
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ׂפֵני ַדָמֶשק ּ ְ ּרֹאֵשך ָעַלִיך ַכַכְרֶמל )ו(: ּ ּ ְ ְ ְְוַדַלת רֹאֵשך  ׁ ׁ ּ
ְרָהִטים ָּכַאְרָגָמן ֶמֶלך ָאסור ּבָ ְ ּ ִַמה ָיפית  )ז(: ּ ּוַמה ָנַעְמְתּ ּ ּ 

ַתֲענוִגים ַּאֲהָבה ּבַ ּזֹאת קֹוָמֵתך ָדְמָתה ְלָתָמר )ח(: ּ ְְוָשַדִיך  ְ ׁ
ְּלַאְשכֹלֹות ַסְנִסָניו  ָּאַמְרִתי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר )ט(: ׁ ּאֲֹחָזה ּבְ

ְֶוִיְהיו ָנא ָשַדִיך ְכֶאְשְכלֹות ַהֶגפן ְוֵריַח ּ ּ ּׁ ְׁ ַּאפך ַכַתפוִחים ּ ּ ּּ ּ ְ ֵ: 
ְּוִחֵכך ְכֵיין ַהטֹוב )י( ּ ְהֹוֵלך ְלדֹוִדי ְלֵמיָשִרים דֹוֵבב ִשפֵתי  ְּ ׂ ּ ׁ ְ

ְּתשוָקתֹו ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי )יא(: ְׁיֵשִנים ׁ ְלָכה דֹוִדי  )יב(: ּ
ֶדה ְכפִרים ֵׂנֵצא ַהּשָ ָָנִליָנה ּבַ ַּנְשִכיָמה ַלְכָרִמים )יג(: ּ ּ ׁ 

ָמַדר ֵהֵנצו ָהִרמֹוִנים ָשם ִׁנְרֶאה ִאם פְרָחה ַהֶגפן פַתח ַהּסְ ּ ּּ ּ ִ ֶ ָּ ּ 
ְֶאֵתן ֶאת דַֹדי ָלך ּ ַּהדוָדִאים ָנ )יד(: ּ ְּוַעל פָתֵחינו  ְּתנו ֵריַחּ ְ ּ

ָּכל ְמָגִדים ֲחָדִשים ַגם ְיָשִנים דֹוִדי ָצפְנִתי ַ ּ ׁ ּׁ   : ְָלך ּ

  'ח פרק  

ּך ְכָאח ִלי יֹוֵנקִּמי ִיֶתְנ )א( ְּשֵדי ִאִמי ֶאְמָצֲאך ַבחוץ  ָ ָ ּ ׁ
ְקך ַגם לֹא ָיבוזו ִלי ֶּאּשָ ּ ּ ָ י )ב(: ׁ ֶָאְנָהֲגך ֲאִביֲאך ֶאל ּבֵ ִּאִמי  תָ

ְּתַלְמֵדִני ַאְשְקך ִמַיִין ָהֶרַקח ֵמֲעִסיס ִרמִֹני ּּ ָ ׁ ְׂשמֹאלֹו  )ג(: ּ
ַׁתַחת רֹאִשי ֵקִנ ּ נֹות )ד(: יִּויִמינֹו ְתַחּבְ ְעִתי ֶאְתֶכם ּבְ ִּהְשּבַ ׁ 

ם ַמה ָתִעירו וַמה ְתעְֹררו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד  ְּירוָשָלִ ּ ּ ּּ ּ ׁ
ֶָשֶתְחפץ ּ ּ ר )ה(: ׁ ִֶמְתַרפֶקת ַעל  ִּמי זֹאת עָֹלה ִמן ַהִמְדּבָ ּ

ַלְתך ָדֹוָדה ַתַחת ַהַתפוַח עֹוַרְרִתיך ָשָמה ִחּבְ ָּ ׁ ּ ּ ּ ּּ ּ ִּאֶמך ָשָמ ּ ּׁ ה ָ
ָלה ְיָלַדְתך ך )ו(: ִָחּבְ ִָשיֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ַּכחֹוָתם ַעל  ׂ

ְׁזרֹוֶעך ִכי ַעָזה ַכָמֶות ַאֲהָבה ָקָשה  ּ ּ ּ ְֶרָשפיָה  ִׁכְשאֹול ִקְנָאהָ ׁ
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ִׁרְשפי ֵאש ַשְלֶהֶבְתָיה ׁ ֵׁ ים לֹא יוְכלו )ז(: ּ ַּמִים ַרּבִ ְלַכּבֹות  ּ
ּרֹות לֹא ִיְשְטפוָה ִאם ִיֵתן ִאיש ֶאת ָכלֶּאת ָהַאֲהָבה וְנָה ׁ ּׁ ּ 

ַאֲהָבה ּבֹוז ָיבוזו לֹו יתֹו ּבָ ּהֹון ּבֵ ָּאחֹות ָלנו ְקַטָנה )ח(: ּ ּ 
הְו ר ּבָ יֹום ֶשְיֻדּבַ ָּשַדִים ֵאין ָלה ַמה ַנֲעֶשה ַלֲאחֵֹתנו ּבַ ּּ ּׁ ּׁ ׂ ּ :
ֶּסף ְוִאם ֶדֶלת ִּטיַרת ָכ ִאם חֹוָמה ִהיא ִנְבֶנה ָעֶליָה )ט(

ִּהיא ָנצור ָעֶליָה לוַח ָאֶרז ַּכִמְגָדלֹות  ֲׁאִני חֹוָמה ְוָשַדי )י(: ּ ּ ּ
ֶּכֶרם ָהָיה  )יא(: ֹׁוְצֵאת ָשלֹוםָּאז ָהִייִתי ְבֵעיָניו ְכמ

ַבַעל ָהמֹון ָנַתן ֶאת ַהֶכֶרם ַלנְֹטִרים ִאיש ָיִבא  ִׁלְשלֹמֹה ּׁבְ ּ ּ
פְריֹו ֶא ַָכְרִמי ֶשִלי ְלפָני )יב(: ָּכֶסף ֶלףִּבְ ּ ׁ ָׁהֶאֶלף ְלך ְשלֹמֹה  ּ ָ

ִוָמאַתִים ְלנְֹטִרים ֶאת פְריֹו ּ ַגִנים )יג(: ּ ַּהיֹוֶשֶבת ּבַ ּ ׁ ֲחֵבִרים  ּ
ַׁמְקִשיִבים ְלקֹוֵלך ַהְשִמיִעיִני ַרח דֹוִדי וְדֵמה ְלך )יד(: ְׁ ָּבְ ּ ּ 

ִׂלְצִבי אֹו ְלעֹפר ָהַאָיִלים ַעל ָהֵרי ְבָשִמים ּ ֶ :  

  

  

  

וידוע מעשה נורא . ארע בפסח המן דמפלת, אסתר מגילת את לקרוא בעתו דבר
  .את מגילת אסתר לאחר הסדרונפלא מגודל מעלת קרי
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  :)ה"פסחים פ (כזיתא פסחא והלילא פקע איגרא

לקול המולת ההמון מההלל דומין כאילו הגגין מתבקעים . והלילא פקע איגרא
  )י שם"רש(שהיו אומרים ההלל על הפסח 

כמו שאתם נוהגים . כליל התקדש חג: ביום שתגאלו מן הגלות. השיר יהיה לכם
ג ואין לך לילי חג להטעין שירה חוץ מלילי פסחים על לשורר בליל התקדש ח

  :)ה"י פסחים צ"רש (אכילתו

 שנאמר, שעבוד אחריהן שאין לפי, זכר בלשון שיריהן קורין העתידות התשועות
 שיר' לה שירו מזמור ואומר, )כט ל' ישעי (חג התקדש כליל לכם יהיה השיר
): יז מה' ישעי (ולמיםע תשועת' בה נושע ישראל ואומר, )א צח תהלים (חדש

  ) טו פרק  שמותמדרש שכל טוב(

 אני מזכרת, ע"רבש ה"הקב לפני ישראל כנסת אמרה אמר סימון' בר יהודה' ר
 ואומרת הנסים אותם על לך מנגנת והייתי, במצרים בלילה עמי שעשית נסים

 ואימתי, חג התקדש כליל לכם יהיה השיר שנאמר, בלילה וזמרים שירים
 והוצאתנו נגאלנו לילה שבאותו, הלילה בחצי ויהי מצרים בכורי כשהרגת
 שנאמר, עבדים לך ונעשינו וגאלתנו לפרעה עבדים שהיינו, לחירות מעבדות
 ישראל שיצאו עד העולם משנברא דורות ו"כ מוצא אתה. 'ה עבדי הללו הללויה
 אצל והלך פרעה לו עמד, בכורות מכת שבאה ובשעה, הלל אמרו ולא ממצרים

 על פרעה דופק היה, לילה ולאהרן למשה פרעה ויקרא שנאמר, אהרןו משה
 אמר שכך יוצאין אנו בבקר, אנו גנבים וכי יוצאין אנו, בלילה שוטה ל"א, פתחיהן

, מצרים כל מתו הרי אמר, בקר עד ביתו מפתח איש תצאו לא ואתם, ה"הקב לנו
 הזאת ההמכ את לכלות אתה ומבקש לו אמרו, העם על מצרים ותחזק שנאמר
 של עבדים אתם הרי ברשותכם אתם הרי, חורין בני אתם הרי אמור, ממך
 אין, חורין בני אתם הרי ועכשו עבדי הייתם לשעבר צווח פרעה התחיל. ה"הקב
, עבדיו שאתם ה"להקב להלל אתם צריכים, ה"הקב של עבדים אלא אתם

 שמעוני קוטיל( .עבדים ישראל בני לי כי שנאמר', ה עבדי הללו הללויה שנאמר
  ) ב"תתע רמז תהלים

  



 
 

לנגדי תמיד  יאהדונהי שיויתי   
אדון הכל היה הוה ויהיה

 
 
 
 

 
 
 
 

פז

) לבד כאשר טומאה הותרה בציבור(מכיוון שצריך ליטהר מכל הטומאות לפני הקרבת הפסח , ה"א
 ולאחריהם סידרנו את הלכות קרבן .ם את סדרי הטהרה מהטומאות"מהרמבפה ראינו לנכון ללקט 

  .פסח וליל הסדר

  
  .ודה ושורש העבסודמבעל יקודם הלימוד לשם יחוד נוסח 

  
ה  ְרׁשָ י ֶאל ׁשָ ר ַנְפׁשִ ְכֵדי ְלַקׁשֵ יָגה ּבִ ה ְלַהׂשִ ֲּהֵריִני רֹוֶצה ִלְלמֹוד תֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּ ּּ ּ ּ
ִתקוָנם ְוָכל ַהִדּבוִרים  ים ַעל ּבוְרָים וְלַקְייָמם ּכְ ּוְכֵדי ֵליַדע ִמְצֹוֶתיך ַהְקדֹוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ָ

ֶזה ַהִלימוד ֲאִני ְמַכֵו אֹוִציא ִמִפי ּבְ ּׁשֶ עֹוָלמֹות ּ דֹוִלים ּבָ ֶהם ִתקוִנים ּגְ ּין ַלֲעׂשֹות ּבָ ּּ
ֶזה ַנַחת רוַח ְליֹוְצִרי וּבֹוְרִאי  ים ְוָכל ַכָווָנִתי ַלֲעׂשֹות ּבָ ָּהֶעְליֹוִנים ַהְקדֹוׁשִ ּ ּ

ל ִדין וִמְצָוה ַהָפׁשו ּכָ ֵליָמה ַוֲאִמִתית ׁשֶ ֱאמוָנה ׁשְ מֹו ַוֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ַרך ׁשְ ִּיְתּבָ ּ ּ ּ ּּ ט ְ
ים  עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַהְקדֹוׁשִ דֹוִלים ְונֹוָרִאים ּבָ ה סֹודֹות ּגְ ֶאְלַמד ְרמוִזים ּבָ ּׁשֶ ּ ּ
ְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו וְדִחילו  ִכיְנֵתיה ּבִ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ם ִיחוד קוְדׁשָ ְּלׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ם  ו"יְלַיֵחד ׁשֵ ו" י:אלא יאמר, אסור לומר בפירוש(ה "ה ּבְ ִלים ) ק"ק ּבְ ִיחוָדא ׁשְ ּּבְ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ה ָיֵדינו ּכֹוְנָנה ָעֵלינו . ּבְ ִּויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינו ָעֵלינו וַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּ

ה ָיֵדינו ּכֹוְנֵנהו ּוַמֲעׂשֵ ּ ּ: 
    

  
  ם הלכות פרה אדומה"רמב

  
  :פרטן וזהו. עשה מצות שתי בכללן יש. אדומה פרה הלכות

  .אדומה פרה דין )א
  .וטהרתן נדה מי טומאת דין )ב

  .אלו בפרקים אלו מצות וביאור
  

  א פרק
 או שנים שלש בת שתהיה אדומה פרה מצות א

 שאין אלא כשירה זקנה היתה ואם, ארבע בת

 לוקחין ואין, ותפסל תשחיר שמא לה ממתינין

 ולא פרה אליך ויקחו שנאמר אותה ומגדלין עגלה

 דמים עליה סקיןפו עגלה אלא מצאו לא, עגלה

 פרה ותעשה שתגדיל עד בעליה אצל ותהיה

 .ד"השגת הראב .הלשכה מתרומת אותה ולוקחין

 מקדישין שאין אלא זה הוא השם מן לא א"א

 שאין וכשם חטאת קרויה וזו למזבח זמן מחוסר

 אותה מקדישין אין כך מום בעלת מקדישין

 יום לקדושה לילה רבנן ואמור זמן מחוסרת

 .שביעי יום לא אבל מקדישין שמיני ליל להרצאה

 אדמימות תמימת תמימה בתורה שנאמר זה ב

 כשירה ננסה היתה אם אלא קומה תמימת לא

 או לבנות שערות שתי בה היו, הקדשים כשאר



 

 
 
 
 

פח

 והן כוסות שני בתוך או אחת גומא בתוך שחורות

  .פסולה זו על זו מונחות

 וראשן מאדים עיקרן שערות שתי בה היו ג

 הולך הכל מאדים וראשן משחיר קרןעי משחיר

 המשחיר ראשן את במספרים וגוזז, העיקר אחר

 כוונתו שאין בקדשים גיזה משום חושש ואינו

  .לגוז

 בזוג שינטל כדי המאדים מן שישאר וצריך ד

 כאילו היא הרי בזוג ניטלת שאינה שערה שכל

 או לבנות שערות שתי בה היו אם לפיכך, אינה

השגת . כשירה זו הרי בזוג נלקטין שאינן שחורות

 שהרי מחוור אינו זה א"א. שישאר וצריך .ד"הראב

 והן' וה' ד אפילו אומר ע"ר במשנה רואה אני

 איתא ואי שיורא בעי לא אלמא יתלוש מפוזרות

  .איתא אחת בגומא כשהן למילתא

 העין גלגל, יגוד שחורים טלפיה או קרניה היו ה

  .בפרה פוסלים מראיהן אין והלשון והשינים

 במקומה שצמח פ"אע, וחתכה יבלת בה היתה ו

 אדום שיער .ד"השגת הראב. פסולה אדום שיער

 בו עולה שאינו לפי הטעם ל"נ א"א. פסולה

  .לקוי שיער הוא אבל גמורה אדמימות

 בפרה פוסלין בקדשים הפוסלין המומין כל ז

 או דופן יוצא היתה, מום בה אין אשר שנאמר

, פסולה שנרבעה או טרפה או אתנן או מחיר

 את פוסלין למזבח הקדשים את הפוסלין שכל

 הואיל הבית בדק כקדשי שהיא פ"ע ואף הפרה

 מן אותה ליקח ומותר, חטאת הכתוב וקראה

 שאינו ם"העכו רבעה שמא חוששין ואין ם"העכו

 הקדשים על פרה יתירה, בהמתו מפסיד

 עליה עלה לא אשר שנאמר בה פוסלת שהעבודה

 אשר בה עובד לא אשר אומר רופהע ובעגלה עול

 עשה בעגלה האמור עול מה בעול משכה לא

 יפסול בפרה האמור עול אף כעול עבודות שאר

 בין פוסל שהעול אלא, כעול עבודות שאר בה

 ושאר עבודה בשעת שלא בין עבודה בשעת

 כיצד, עבודה בשעת אלא פוסלות אין עבודות

, פסולה בה חרש שלא פ"אע העול עליה קשר

 כל וכן בה שידוש עד נפסלת אינה לדוש כניסהה

, בזנבה נתלה, עליה נשען, עליה רכב, בזה כיוצא

 נתן, המוסירה את עליה קפל, הנהר את בה ועבר

, פסולה שקים של כסות עליה נתן, עליה טליתו

 שמירה וצריכה מורדת היתה אם במוסרה קשרה

 שאינה שמירה שכל פסולה לאו ואם כשירה

, תחלק שלא סנדל בה עשה, אהו משוי צריכה

 זה, כשירה הזבובין מפני עליה טליתו פירש

 אחר לצורך כשירה לצרכה שהוא כל הכלל

 שעלה או מאליה מלאכה בה נעשית, פסולה

 אשר שנאמר פסולה לרצונו אם, מאליו עול עליה

 כמי ז"ה לרצונו בה עובד שאם בה עובד לא

, כשירה העוף עליה שכן אם לפיכך, בה שעבד

, פסולה שהמעוברת ל"ואצ, פסולה זכר עליה העל

 הכניסה, כשירה מאליה ודשה לרבקה הכניסה

 וכן לרצונו עשה שהרי פסולה ותדוש שתינק כדי

 שהמעוברת ל"ואצ .ד"השגת הראב. בזה כיוצא כל

 במעוברת שמכשיר א"שר אני אומר א"א. פסולה

 פסולה שהיא זכר עליה עלה שאם מודה

 אבל היא וצריכה אהי זכר תובעת שהמעוברת

 לה הוא צער תביעתה בשעת שלא זכר עליה עלה

 משום במעוברת פוסלים שהם וחכמים ומשא

  .פוסלים הם לרצונה דשלא חשש

 מתה אם וכן, תפדה פיסול בה שנולד פרה ח

 בשרה להאכיל לא אבל, עורה מפני תפדה

  .לכלבים

, מכפרת ואינה תפדה חולין לשם נשחטה ט

  .עולמית פדיון לה אין מערכתה גב על נשחטה
 תפדה ז"ה ממנה נאה אחרת ומצאו פרה לקחו י

  .במום שלא

 שנאמר הפרה לשרפת כשר הדיוט כהן אף יא

 היה אהרן ועדיין הכהן אלעזר אל אותה ונתתם

 באלעזר נעשית זו למדו השמועה ומפי, קיים

  .הדיוט בכהן בין גדול בכהן בין הפרות כל ושאר
 כהן של כלים הארבע לובש אותה והעושה יב

  .ג"כ שעשאה בין הדיוט כהן שעשאה בין, הדיוט
 שהיו סוף ועד מתחלה בפרה העוסקין כל יג

 ולהזות ולקדש הפרה למעשה כשירים יום טבולי

 שזה, שמשן העריב לא שעדיין פ"ע ואף מאפרה



 

 
 
 
 

פט

 הטהור הוא טהור איש הפרשה בכל שנאמר

 עד לתרומה טהור שאינו פ"אע שני למעשר

   .לפרה טהור זה הרי ושמש שיעריב

 כשר הפרה מעשה שאין אומרים היו הצדוקין יד

 שני בבית ד"ב היו לפיכך, שמש במעורבי אלא

 בשרץ הפרה את השורף הכהן את מטמאין

 לבטל כדי בה עוסק כ"ואח וטובל בו וכיוצא

 מן לא רוחם על מהעולה שמורים הזדים אלו דברי

 אפר לתוכם שמכניסין הכלים כל וכן, הקבלה

   .יום טבולי כולם הפרה

 אפר בה להניח קנה של שפופרת החותך טו

, בה יניח כך ואחר ויטבלנה אותה יטמא חטאת

 שעשאוה מפני טבילה טעון והמטבילה והחותכה

 הזאה צריכה אינה ולפיכך שלו' בז מת כטמא

 להראות כדי מטמאה אלא ושביעי שלישי

  .בה ונותן ומטבילה לצדוקין
  

  ב פרק
 אדומה פרה בטהרת עשו רותיתי מעלות א

 בכל המת מטומאת הרחיקו גדולות והרחקות

 חשו יום בטבולי כשירה שהיא מפני, מעשיה

 הכהן כשמפרישין זה ומפני, בה לזלזל יבאו שמא

 מוכנת ללשכה אותו מפרישין אותה השורף

 כליה שכל מפני נקראת היתה אבן ובית, בעזרה

 בןהא ובכלי, טומאה מקבלין שאין אבנים כלי

 היו ולא, ההפרשה ימי שבעת כל משתמש היה

  . בטהרתו להרבות כדי הכהנים אחיו בו נוגעין

 כהן מפרישין הפרה שריפת קודם ימים שבעת ב

 ג"כ שמפרישין כשם, מביתו אותה השורף

 וכן, רבינו ממשה קבלה זה ודבר, כ"יוה לעבודת

 ויהיה נדה תמצא שמא מאשתו אותו מפרישין

  . ימים שבעת טמא

 מזרחית צפונית' ז כל בה יושב שהיה הלשכה ג

 הנשחטת כחטאת שהיא להזכירו כדי, היתה

  . בחוץ נשחטת שהיא פ"אע בצפון

 מי עליו מזין ההפרשה ימי משבעת ויום יום כל ד

 מיום חוץ, ידע לא והוא למת נטמא שמא, חטאת

 שלא א"שא לפי הזאה צ"שא להפרשה רביעי

 שאין, ישביע ולא לטומאתו שלישי לא יהיה

 שיזה עד שביעי הזאת משום עולה בשביעי הזאה

 אלא הזאה צ"שא היה הדין ומן, מלפניה בשלישי

 יום שמזין וזה בלבד להפרשה ושביעי בשלישי

  . בפרה עשו יתירה מעלה יום אחר

 שיחול כדי אותו מפרישין היו בשבת ברביעי ה

 דוחה אינה שההזייה, בשבת להיות שלו רביעי

  . הזייה צ"א והרביעי שבת

, בהם עליו שמזין ההפרשה מימי ויום יום בכל ו

 לא ואם, כבר שנשרפו הפרות מן פרה מאפר מזין

 ממנו מזין בלבד אחת פרה אפר אלא שם היה

  . הששה כל עליו

 אלא עליו מזה אין ההפרשה בימי עליו כשמזין ז

 צריך שהמזה מעולם במת נטמא שלא אדם

 והוזה נטמאש איש עליו יזה ת"וא, טהור שיהיה

 מטומאת טהור היה לא עליו שהזה זה שמא, עליו

 על להזות ומקדשין בהן שממלאין הכלים וכן, מת

 מקבלין שאין היו אבנים כלי כולם השורף הכהן

 הן יתירות מעלות הדברים אלו וכל, טומאה

 במת נטמא שלא איש ימצא וכיצד, בה שעשו

 גבי על בנויות בירושלים היו חצירות, מעולם

 ומביאין, התהום קבר מפני חלול ותחתיהן לעהס

 את שם ומגדלות שם ויולדות עוברות נשים היו

 מביאין השורף הכהן על להזות וכשירצו, בניהם

 גביהן על ומניחים נפוחות שכרסיהן מפני שוורים

 כדי הדלתות גבי על התינוקות ויושבין דלתות

 קבר מפני הארץ לבין בינם מבדיל האהל שיהיה

, לשילוח והולכין בידם אבן של וכוסות, התהום

 לחוש שאין וממלאין שם יורדין לשילוח הגיעו

 לקבור אדם בני דרך שאין התהום קבר מפני שם

 והולכין הדלתות גבי על ויושבין ועולין, בנהרות

 יורדין הבית להר הגיעו, הבית להר שמגיעין עד

 והעזרות הבית הר שכל מפני רגליהן על ומהלכין

 עד ומהלכין, התהום קבר מפני חלול יהה תחתיהן

 אפר של קלל היה העזרה ובפתח, העזרה פתח

 על ומזין שבכוסות במים ונותנין האפר נוטלין

 שממלאין התינוקות היו ומטבילין, השורף הכהן

 טהורין שהן פ"אע השורף על ומזין ומקדשין



 

 
 
 
 

צ

  . אחרת בטומאה נטמאו שמא המת מטומאת

 בכליו ימלא לא תולהזו למלאות שטבל תינוק ח

 על להזות שטבל ותינוק, שטבל פ"אע אחר תינוק

 לשם שיטבול עד אחר כהן על מזה אינו זה כהן

 זו לחטאת שטהרום כלים וכן, הכהן זה מעשה

 בהם יתעסק לא זו לחטאת שטהרום אדם ובני

 הדברים וכל, לשמה שיטבלו עד אחרת בפרה

  . בפרה יתירות מעלות האלו

  
  ג פרק

 הבית להר חוץ אלא הפרה את ןשורפי אין א

 ובהר, למחנה מחוץ אלא אותה והוציא שנאמר

 מהר עושין היו וכבש, אותה שורפין היו המשחה

 כיפין כפין בנוי ותחתיו המשחה להר הבית

 הכיפה רגלי' ב שיהיו כדי כיפין' ב כל על וכיפה

 הכל תחת שתהיה כדי, שתחתיה כיפין' ב גג על

 שריפתה מקום אף, התהום קבר מפני חלול

 חלול תחתיהן המשחה בהר שהיו הטבילה ומקום

 המסעדין וכל והשורף והפרה, התהום קבר מפני

 ג"ע המשחה להר הבית מהר יוצאין בשריפתה

  . זה כבש

 מקדימין היו ישראל זקני, אותה שורפין כיצד  ב

 וכהן, שם היה טבילה ובית המשחה להר ברגליהן

 הכבש על יוצאין והפרה בשריפתה והמסעדין

 וסומכין הכהן את ומטמאין, המשחה להר ובאין

 טבול לו ואומרים הכהן על ידיהם את הזקנים

 טבול ג"כ אישי לו אומרים ג"כ היה ואם, אחת

 מסודרים ועצים, ונסתפג ועלה וטבל ירד, אחת

 תאנה ועצי וברושים אלונים ארזים שם היו

 בה ומפתחין מגדל כמין מערכה ועושין, חלקה

 ומראה, בהן מלבבת האור שתהיה כדי חלונות

 של בחבל הפרה את וכופתין, במערב המערכה

 לדרום ראשה המערכה גבי על אותה ונותנין מגג

, למערב ופניו במזרח עומד הכהן, למערב ופניה

 ומזה, בשמאלו הדם ומקבל בימינו שוחט

 שבע השמאלית שבכפו הדם מן הימנית באצבעו

 הזאה כל על, הקדשים קדשי בית כנגד פעמים

 פסולים שבאצבע הדם ושירי, בדם אצבע טבילת

 בגופה אצבעו מקנח הזאה כל על לפיכך להזייה

 של בגופה ידיו את מקנח מלהזות גמר פרה של

 בעצים האש את והצית המערכה מן ויורד פרה

 האש והתחיל המערכה עצי תחת והכניסן קטנים

 את שיצת עד לה ומשמר ברחוק עומד והכהן בה

 ארז עץ נוטל כ"ואח, בטנה ותקרע ברובה האור

 בתולעת צבוע וצמר מטפח פחות אין ואזוב

 ארז עץ, שם לעומדים ואומר סלעים חמשה משקל

 אזוב זה אזוב זה אזוב, זה ארז עץ זה ארז עץ זה

 זה תולעת שני זה תולעת שני זה תולעת שני, זה

 הין לו אומרין והן, ואחד אחד כל על פעמים שלש

 כך וכל. ואחד אחד כל על פעמים ששל הין הין

 אזוב ומיני הן שבעה ארזים שמיני לפי למה

 בפואה אותו שצובעין יש אדום והצבוע ארבעה

 אותו שצובעין ויש בלכא אותו שצובעין ויש

 ביותר האדומים הגרגרים היא והתולעת בתולעת

 ותולעת האוג כמו והן החרובים לגרעיני הדומים

 לכל מודיע ולפיכך הןמ גרגיר בכל יש יתוש כמו

, בתורה האמורים המינים הן שאלו להן ומגלה

 אותו שאוכלין האזוב הוא בתורה האמור והאזוב

 והארז האזוב, הקדירות בו ומתבלין בתים בעלי

 וכורך, זה את זה מעכבין שלשתן והתולעת

 תוך אל ומשליך שני של בלשון הארז עם האזוב

, ההפר שריפת תוך אל והשליך שנאמר בטנה

 אחר ולא ברובה האור שיצית קודם משליך ואינו

 תוך אל' שנא פסולה השליך ואם אפר שתעשה

 אחר ולא ברובה האור שיצת קודם לא שריפת

 בין כאחת שלשתן שהשליך בין, אפר שתעשה

 או גופה לתוך שהשליך בין זה אחר זה שהשליך

 כך ואחר מאליה שנקרעה בין שריפתה לתוך

השגת . כשירה בכלי או בידו שקרעה בין השליך

 אמת א"א. 'וכו בשמאלו הדם ומקבל .ד"הראב

 גמר אמרו שהרי ביד מקבל שהיה זה הוא

 מקנח גמר לא פרה של בגופה ידו מקנח מלהזות

 לא אבל מקבל בידו אלמא מזרק בשפת אצבעו

 פרה של הפסולין וכשמנה בכלי שפסל שמענו

 בתוספתא ולא במשנה לא זה את מנה לא ד"פ

 יד מצות מצותה באצבעו מדמה אמרו ובספרי



 

 
 
 
 

צא

 שהרי המדרש זה על תמה ואני כלי מצות ולא

 מדם המשיח הכהן ולקח כתיב משוח כהן בפר

 ונאמר לקיחה כאן נאמר ודרשינן באצבעו הפר

 חטאות בכל וכן' וכו בכלי להלן מה לקיחה להלן

 מצותה אבל כלי ובעינן באצבעו מדמה כתיב

 לא אמרו שהרי תדע עכוב ולא אמרו יד מצות

 מזרק ולדבריו מזרק בשפת אצבעו מקנח גמר

 יקבל שלא אפשר שאי לי ונראה התם בעי מאי

 לשריפתה להביאו אלא ממנו להזות ולא במזרק

 ופרש ועור ובשר דם כולה את לשרוף שצריך

  . הוציאו מאין ידעתי לא המדרש מ"מ

 היא במקלות אותה חובטין שריפתה נגמרה ג

 הכל את וכוברין בהן שרפהשנ המערכה עצי וכל

 אפר ויהיה שיכתש שאפשר שחור וכל בכברות

 עד אותו כותשין העצים מן בין מבשרה בין

 עצם וכל אותו מניחין אפר בו ושאין אפר שיעשה

 כך ובין כך בין שריפה בלא מעצמיה שנשאר

  . נכתש היה

 בעזרה להניחו מאפרה כלום מכניסין אין ד

 היו חלקים לשהוש, למחנה מחוץ והניח שנאמר

 בהר ואחד בחיל ניתן אחד אפרה כל את חולקין

 זה, המשמרות לכל מתחלק ואחד המשחה

 מקדשין הכהנים היו המשמרות לכל שמתחלק

 מזין ישראל היו המשחה בהר שניתן וזה, ממנו

 שנאמר ומוצנע מוכן היה בחיל שניתן וזה, ממנו

 מלמד למשמרת ישראל בני לעדת והיתה

 פרה כל מאפר מצניעין היו וכן ,ממנו שמצניעין

 נעשו אדומות פרות ותשע, בחיל ששורפין ופרה

, בשנייה הבית שחרב עד זו במצוה משנצטוו

, עזרא עשה שנייה, רבינו משה עשה ראשונה

 יעשה והעשירית, הבית חורבן עד מעזרא ושבע

  . ר"אכי יגלה מהרה המשיח המלך

  

  ד פרק
 שנאמר כאחת אדומות פרות שתי שוחטין אין א

  . אותה ושחט

 עמה מוציאין אין לצאת פרה רצתה לא ב

 אדומה ולא שחטו שחורה יאמרו שלא שחורה

  . שחטו שתים יאמרו שלא

 שהזה או שקיבל או לשמה שלא שנשחטה פרה ג

 שלא או לשמה ושלא לשמה או לשמה שלא

 או בכהן שלא שנעשית או ולשמה לשמה

 דיבבג או זהב בבגדי שעשאה או בגדים במחוסר

 או מבשרה לאכול מנת על שחטה, פסולה חול

 ריח בה נאמר שלא לפי כשירה מדמה לשתות

  . ניחוח

 אלעזר ולקח שנאמר פסולה בכלי דמה קיבל ד

 מצות ולא יד מצות מצוותה באצבעו מדמה הכהן

  . כלי

 הזה, פסולה הזאתו מהן אחת אפילו בכלי הזה ה

 כהנים שבעה הזו, פסולה בשמאלו מהן אחת

, כשירה זה אחר זה פסולה הזייתן כאחד ןהזיית

 נכח אל שנאמר פסולה ההיכל כנגד כיון ולא הזה

 ויהיה ההיכל כנגד שיכוין עד מועד אהל פני

 כנגד שלא שרפה או שחטה אם וכן, רואהו

  . לפניו אותה ושחט שנאמר פסולה ההיכל

 או הדרום כנגד שחט או שרף או שהזה א"בד ו

 אם אבל, למקדש אחוריו שהיה או צפון כנגד

 פ"אע ההיכל כנגד ופניו ומערב מזרח בין עמד

השגת . כשירה בדקדוק] ההיכל [כנגד כיון שלא

 לא א"א. הפתח כנגד כיון שלא פ"אע .ד"הראב

 כיון ולא הזה במשנה אמרו שהרי בהזאה נראה

 מכוין שהיה אמרו ובמדות פסולה הפתח כנגד

 אלמא הדם הזאת בשעת היכל של פתחו ורואה

  . וראיה כיוון ינןבע

 שתים טבל, פסולה המתנות מן אחת חיסר ז

 שתים והזה אחת טבל, פסולה הזאתו אחת והזה

 והזה טבל אלא שניה הזאה חשב שלא פ"אע

 טבילה אצבעו טבל כיצד, פסולה הזייתו אחרת

 והזה אצבעו וטבל שחזר פ"ע אף' וז' ו והזה ששית

 שביעית מטבילה הזה, פסולה הזייתו שבע

 טבילה וטבל חזר אפילו ושמינית] עיתשבי[

 על שמוסיף שכל כשירה שמינית והזה שמינית

 כהן שהוסיף זה שיהיה והוא, כלום אינו השבע

 פסולה הוסיף אם אותה השורף הכהן אבל אחר

 בשעת צריך שאינו בדבר שנתעסק מפני



 

 
 
 
 

צב

 הזייתו ל"נ א"א. פסולה .ד"השגת הראב. שריפתה

 הדם מן יש םוא נפסלה הפרה אין אבל פסולה

 דברי והם בגתה או במערכתה ויזה יחזור בידו

 מדם הוציא שאם בה ומסיים בתוספתא י"ראב

 הזה שלא עד החזירו פירוש כשר והחזירו שבידו

 פ"אע קאמר לגתה חוץ אפילו ל"ונ, כשר

  ]. מבמערכתה [יותר בה שמחמירים

  . פסולה והזה ממערכתה חוץ הדם את הוציא ח

 ביום הזיות שש הזה אפילו בלילה מדמה הזה ט

  . פסולה בלילה ואחת

 שחטה אפילו שריפתה ממקום חוץ שחטה י

  . פסולה החומה מן לפנים

 או, עליה שנשחטה ממערכה חוץ שרפה יא

 ששרף או, מערכות בשתי ושרפה לשנים שחלקה

 שנעשית אחר ואם, פסולה אחת במערכה שתים

. חושש ואינו גבה על שורף אחרת מביא אפר

 א"א. ממערכה חוץ שרפה .ד"הראבהשגת 

 שאינן דברים בדעתו העלה האיש זה לי כמדומה

 ואם הן מקומות שני ומערכתה גתה סבור הוא כי

 מקום לה שמרחיבין אלא כן אינן במשנה תעיין

 חוץ שרפה ואם עצים לה להרבות כדי לשריפה

 כנגד מכוון היה מקום ואותו פסולה מקום לאותו

 אין אבל הזאה מקום שהוא מקורה שהוא הפתח

  . שחיטתה למקום בחוץ שתפסל קפידא

, כשירה כולה שרף כ"ואח ונתחה הפשיטה יב

, פסולה מפירשה אפילו כלום ממנה חיסר ואם

 כזית משערה אפילו מבשרה או מעורה פקע

 למערכתה חוץ פקע, פסולה החזיר לא ואם יחזיר

 מקרניה פקע, במקומו ושורפו עליו מרבה

  . להחזיר צריך אינו המפירש או מטלפיה

 נשחטה אם לפיכך בלינה נפסלת אינה הפרה יג

  . כשירה למחר ונשרפה כהלכתו דמה והזה היום

  . כשירה כפרה מחוסר או אונן שרפה יד

 פסולה ורגלים ידים בקידוש שלא שרפה וט

 ידיו מקדש והיכן, עבודה כעין שמעשיה מפני

 ומכלי בחוץ קידש ואם בפנים שרת בכלי ורגליו

 וכל הואיל כשר חרס של במקידה אפילו חול

 השורף הכהן את כשמטבילין וכן, בחוץ מעשיה

 צריך אינו שביארנו כמו אותו שמטמאין אחר

  . יום בטבולי מעשיה וכל הואיל ולקדש לחזור

 בקש אפילו עצים בכל או בעצים שלא שרפה טז

 עצים לה ימעט שלא ומצוותה, כשירה בגבבא או

 אזוב חבילי לה הוא רבהמ אבל לה הראוי מן

, האפר את להרבות כדי שרפה בזמן יון ואזוב

 שתעשה עד בשריפתה עצים להרבות לו ויש

 אפילו בה הוסיף אם אפר משתעשה אבל אפר

  . הפרה באפר מקלה אפר כמערב זה הרי אחד עץ

 אלא אינו סוף ועד מתחלה הפרה מעשה כל יז

 עד בה פוסלת והמלאכה, כהונה ובזכרי, ביום

 כנס אם אפר משתעשה אבל, אפר תעשהש

 שעשה או אשה שכנסתו או בלילה אפרה

 ומנין, כשירה ז"ה כניסתו בשעת אחרת מלאכה

 מחרש חוץ מישראל אדם בכל האפר שאסיפת

 מכלל טהור איש ואסף שנאמר וקטן שוטה

 בין טהור אדם אמר וכאילו כהן צריכה שאינה

 בה פוסלת שהמלאכה ומניין, אשה בין איש

 בא שלא למדו השמועה מפי אותה ושחט מרשנא

 אחר בדבר נתעסק שאם ללמד אלא הכתוב

 הפרה את ושרף ונאמר פסלה שחיטתה בשעת

 פוסלת שהמלאכה ללמד בה עיניו שיהיו לעיניו

 העוסק וכל, אפר שתעשה עד שחיטה משעת בה

 עד פסלה אחרת מלאכה ועשה בשריפתה

  . אפר שתעשה

 עמה אחרת בהמה ונשחטה הפרה את שחט יח

 נתכוון לא שהרי כשירה עמה דלעת נחתכה או

 עמה שנשחטה שהבהמה פ"ע אף, למלאכה

 צריכה החולין שחיטת שאין לאכילה כשירה

 ונחתכה הדלעת לחתוך נתכוון אם אבל, כוונה

  . מלאכה עמה עשה שהרי פסולה שחיטה בשעת

  ה פרק
 מטמאין סוף ועד מתחלה בפרה העוסקין כל א

 ומשליך בשוחט שנאמר ייתןעש זמן כל בגדים

 בשורף ונאמר בשרו ורחץ בגדיו וכבס ארז עץ

 האוסף וכבס ונאמר בגדיו יכבס אותה והשורף

 מתחלה בה העוסקין שכל מלמד הפרה אפר את

 והערב טבילה וטעונין בגדים מטמאים סוף ועד



 

 
 
 
 

צג

 עשייתה בשעת המשמרה אבל, תורה דין שמש

  . אבר בה יזיז שמא גזירה מדבריהם בגדים מטמא

 לא בגדיו יכבס בטומאות בתורה שנאמר מ"כ ב

, טמאים הם בלבד שעליו שהבגדים ללמדנו בא

 הזה הטמא בו שיגע כלי או בגד שכל ללמד אלא

 אבל, טמאים הן הרי במטמאיו חיבורו בשעת

 כיצד, בגדים מטמא אינו ממטמאיו שיפרוש אחר

 שיגע כלי או שעליו בגד אחד הנבילה את הנושא

 הן והרי טמאין הן הרי נושאה שהוא ןזמ כל בו

, ראשון הוא הרי הנושא זה וכן, לטומאה ראשון

 הוא הרי הנבילה את והשליך ממטמאיו פירש

 אינו בגד או בכלי יגע ואם, שהיה כמות ראשון

 כמו כלים מטמא טומאה ולד שאין אותו מטמא

, בנבילה כיוצא כל וכן, זה ספר בתחלת שביארנו

 בכלי או בבגד נגע אם הבפר העוסקין כל וכן

, טמאין הן הרי שריפה בשעת או שחיטה בשעת

 לא שעדיין י"אעפ ממעשיה שיפרוש אחר אבל

 ולד שהוא מפני מטמאו אינו בכלי נגע אם טבל

 אדם לא מטמאה אינה עצמה והפרה, הטומאה

 בלבד בה המתעסק אלא, בו שנגעו כלים ולא

 זמן כל בגדים ומטמא טבילה וטעון הטמא הוא

  . בה עוסקש

 אם אבל, כמצוותה שנשרפת בזמן א"בד ג

 פיסול אירע, טהור בה המתעסק נפסלה

 פיסול אירע, בגדים מטמאה אינה בשחיטתה

 מטמא פיסולה לפני בה העוסק כל בהזייתה

  . בגדים מטמא אינו פיסולה לאחר, בגדים

 כן אחר בה המתעסק אפרה את לכנוס השלים ד

, טהור בו נוגעה וכן בהצנעתו או העפר בחילוק

 מן הנשרפות החטאות כל אלא בלבד הפרה ולא

 בגדים מטמא השורפם השעירים ומן הפרים

 אומר הוא שהרי, אפר שיעשו עד שריפתו בשעת

 מפי יכבס אותם והשורף כ"יוה של ושעיר בפר

 שיהו הנשרפים לכל אב בנין שזה למדו השמועה

 בשלא א"בד, אפר שיעשו עד בגדים מטמאין

, הדשן בבית כמצוותן ונשרפו פיסול להן אירע

 כפסולי שם נשרפין בעזרה נפסלו אם אכל

 בהן המתעסק וכן, טהור ושורפן המוקדשין

 שורף זהו ואי, בגדים מטמא אינו אפר משיעשו

 בבשר המהפך כגון בשריפה המסייע זה

 כדי גחלים והחותה באש והמהפך עצים והמשליך

 האור המצית אבל, בהן וכיוצא האש שתבער

 מפי למדו כך, טהור המערכה את והמסדר

 הנשרפין ושעירים פרים שהנושא השמועה

 בגדים ומטמא טמא לשורפן הדשן לבית להוציאן

 וטעון בהולכתן עוסק שהוא זמן כל תורה דין

 השעיר את המשלח כמו, שמש והערב טבילה

 בו שיגע כלי וכל בגד כל מטמא שהוא לעזאזל

 שנאמר לוחובש שמתעסק זמן כל שעליו בכלים

  . בגדיו יכבס לעזאזל השעיר את והמשלח

 פרים הנושאין בגדים מטמאין מאימתי ה

 לחומת חוץ בהן משיצאו הנשרפים ושעירים

 הנושאים מקצת ויצאו במוטות נשאום, העזרה

 אלו, יצאו לא והאחרונים העזרה לחומת חוץ

 אינן יצאו לא שעדיין ואלו בגדים מטמאין שיצאו

 לעזרה וחזרו יצאו, שיצאו עד בגדים מטמאין

 עומד היה, בהן שיצא עד טהור בעזרה הנושאין

 שחזרו מאחר משם אותם ומושך לעזרה חוץ

 הרי בחוץ המושכם ז"וה לחוץ יצאו וכבר הואיל

. לעזרה וחזרו יצאו .ד"השגת הראב. טמא ספק הוא

 בעי היא כך יום טבול פרק שלהם הסוגיא א"א

 או להו איטמו ודנפק כיון מהו וחזרו יצאו א"ר

 אותם סובלין היו ש"ת הדור דהדור כיון דילמא

 עד בגדים מטמו אין האחרונים' וכו במוטות

 נמי דגואי הנך איטמו דנפקו כיון ד"ס ואי שיצאו

 אל יבא ואחר כתיב הא רבינא אמר ליטמו

 דנקיטי כגון לה בעי היכי א"ר אלא וליכא המחנה

 צריך שהפירו ולפי הסוגיא היא כך [בקולרי להו

 הסוגיא מפרש הוא כי מיטמו דנפקי כיון להיות

 נושאיהם את מטמאים הם אם הנשרפים פרים על

 הסוגיא לפי אבל בתחלה שיצאו אחר בעזרה

 עצמם האנשים אותם על אלא שואל אינו שלנו

 שלא החזרה להם הועיל אם והחזירום שהוציאום

 זה לפי] בקולרי להו ונפקי שאמר ומה יטמאו

 שלו הסוגיא באמת אבל אחר פירוש יךצר העניין

  . משלנו לי נוח הוא שכתב והפירוש



 

 
 
 
 

צד

, השעיר את המשלח בגדים מטמא ומאימתי ו

 דחייתו שעת עד ירושלים לחומת חוץ משיצא

 בכלים נגע אם שדחהו אחר אבל, לעזאזל

 אחר אבל .ד"השגת הראב. טהורים ובבגדים

 יאמר אם נודע לא סתומין דבריו א"א. שדחהו

 כלים מטמא אינו דחייתו אחר בו עסקשהמת

 לכך נתכוון ואם שילוחו שנגמר מפני ובגדים

 אוכלין אפילו ובגדים כלים למימר ליה למה

 בשילוח נתעסק לא שהרי מטמא לא נמי ומשקין

 אחר שדחהו עצמו הדוחה על יאמר ואולי כלל

 מטמא שאינו ובגדים כלים מטמא אינו דחייתו

 ולד פירשכש אבל בו שמתעסק בשעה אלא

 לו יש זה ודבר כלים מטמא ואינו הוא הטומאה

 אלא דחייתו לאחר תימא ולא זבים במשנת פנים

 אחר ועשהו הוא פירש אם דחייתו קודם אפילו

  . לפנים צריך זה כל כלים מטמא אינו פרישתו

 אפילו עצמן הנשרפין ובשעירין בפרים הנוגע ז

 בין אוכלין בין כלים בין אדם בין שיצאו אחר

 המשתלח בשעיר נגעו אם וכן, טהור הכל משקין

 מטמאין אלו שאין, טהורין הולכתו בזמן עצמו

 אותה והשורף שנאמר בלבד בהן למתעסק אלא

  . טהור הנוגע אבל בגדיו יכבס

  

  ו פרק
 ממלאין אין הפרה אפר עליו שנותנין המים א

 הנהרות מן או המעיינות ומן, בכלי אלא אותן

, כלי אל חיים מים ליוע ונתן שנאמר המושכין

 הוא שנתמלאו המים על הפרה אפר ונתינת

 האפר עליהן שניתן האלו והמים קידוש הנקרא

 שקראן והם מקודשין ומים חטאת מי הנקראין הן

  . נדה מי הכתוב

 שוטה מחרש חוץ המים למלאות כשרים הכל ב

, וקטן שוטה מחרש חוץ לקדש כשרין והכל, וקטן

 מזין ואין בכלי אלא ןמקדשי ואין ממלאין ואין

 אבל בלילה כשרין והקידוש והמילוי, מכלי אלא

 כשר היום וכל, ביום אלא טובלין ואין מזין אין

 מזין אין אבל .ד"השגת הראב. ולטבילה להזאה

 טבילת על מפרש במשנה א"א. טובלין ולא

  . במים האזוב

 בכלי אפילו ומקדשין ומזין ממלאין הכלים בכל ג

 ואחד ובספינה אדמה וכלי םאבני וכלי גללים

 ואין ממלאין אין אבל, הכלים כל ואחד חרס כלי

 בשולי ולא הכלים בדפנות מזין ולא מקדשין

 ולא בחפניו ולא החבית במגופת ולא המחץ

 אבל, שבסלע בשוקת ולא התרנגולת בביצת

  . אדמה כלי שהיא מפני כשירה היוצרים ביצת

 יןא עצם וכלי זכוכית וכלי עץ כלי שולי ד

 כלים ויעשם ויתקנם אותן שישוף עד בהן מקדשין

 כלי להיות שהתקינה מגופה וכן, עצמן בפני

 בה לקדש כשירה הנעמית וביצת, בה מקדשין

  . ממנה ולהזות בה למלאות שכשירה ל"צ ואין

 חיברו אפילו בסלע או בארץ שחיברו כלי ה

 טיט של עטרה עשה, ממנו ומזין בו מקדשין בסיד

 שהלכו עד צפין שבכלי מיםוה לכלי סביב

 המים הרי הכלי עם העטרה ניטלת אם לעטרה

 לאו ואם אדמה בכלי הן שהרי כשרים שבתוכה

 על או בסלע טיט של עטרה שהקיף כמי הן הרי

 שאינן מפני פסולין שהן מים אותה ומילא הארץ

  . בכלי

 ממלאין אין משקה בכונס שניקב חרס כלי ו

 משקה אבמוצי ניקב אם אבל בו ומקדשין

  . בו מקדשין

 פסול בסמרטוטין וסתמו מלמטה שניקב כלי ז

, הפקק על אלא הכלי עיגול על אינן שבו שהמים

 למלאות כשר זה הרי ופקקו הצד מן נקוב היה

  . ממנו ולהזות ולקדש

 ובחרסים וברגליו בידיו המעיין מן מים הזולף ח

 נתמלאו שלא מפני פסולין החבית לתוך ונתן

 או בידיו המים ודחק במים החבית את נתן, בכלי

 הרי לחבית שיעברו כדי ירקות בעלי או ברגליו

 שיגברו כדי במים שקעו אם וכן, פסולין אלו

 כן עשה ואם, פסולין לחבית וישפכו ויעלו המים

 זה, כשירים המים הרי אגוז בעלי או קנים בעלי

 המים בו סייע אם טומאה מקבל שהוא דבר הכלל

 בדבר סייע ואם פסולין מיםה הכלי שימלאו כדי

  . כשרים טומאה מקבל שאינו



 

 
 
 
 

צה

 וחזר הגבא לתוך או הגת לתוך המעיין המפנה ט

 שהרי פסולים הגת או הגבא מאותו בכלי ומילא

 בכלי המעיין מן המים לקיחת שתהיה צריך

  . בתחלה

 אין לפיכך כמעיין ואינו כמקוה הגדול הים י

 לקדש פסולין הנהרות וכל לקידוש ממנו ממלאין

השגת . כמעיין הימים ושאר חטאת מי מהן

 על אני תמה א"א. פסולין הנהרות וכל .ד"הראב

 כי התוספתא בעבור המשנה שהניח האיש זה

 שהן מפני ופיגה קרמיון מי אלא פסל לא במשנה

 מי שהן מפני והירמוך הירדן ומי ביצים מי

 שאין פסל לא הנהרות שאר אבל תערובות

 מפני ואולי מחצה גשמים מי בהן מתערבין

 פרת אלא בזוחלין מטהרים המים אין שראה

 שבעולם הנהרות שעל סבור והוא תשרי ביומי

 לא אלא שבעולם הנהרות כל הם ראו וכי אמרו

 פרת והם ישראל ארץ נהרות על אם כי אמרו

 שמקיפין במשנה שהוזכרו הללו נהרות וארבעה

  . אותה

 ןהנקראי והן הימים משאר הנגררין והמים יא

 כמעיין הם הרי המעיין מן והזוחלין, פסולין זוחלין

  . וכשרים

 המוכין הן ואלו, פסולין והמכזבין המוכין מים יב

' המעיינו הם והמכזבים הפושרים או המלוחים

 היו אפילו ויבשין חרבין ופעמים מקירין שפעמים

 אם אבל, פסולין שנים לשבע אחת פעם חרבין

 יתר רבות םלשני או בצורת בשני חרבין היו

 ופעמים מרובין פעמים מימיהן שהיו או משבע

 ומעיין, כשרים אלו הרי חרבין ואינן מועטין

 שמא לבדוק צריך ואינו כשר בתחלה היוצא

  . יכזב

 מפני פסולין הירמוך ומי הירדן ומי ביצים מי יג

 מים, התערובות מי הן ואלו, התערובות מי שהן

 אין פסולין במים שנתערבו לקידוש כשרים

 כשרים מים אבל, שניהם מתערובת ממלאין

 המעיינות שתי מימי כגון כשרים במים שנתערבו

  . מהן ממלאין ונמשכו שנתערבו

  . כשרין עצמן מחמת שינויין שנשתנו המים יד

 ונעשו אדמה או חרסית לתוכה שנפל באר טו

 נפל, להמתין צ"וא ממנה ממלא עכורין מימיה

  . שתיצל עד יןימת גשמים מימי של שטף לתוכה

 מן ותחילתה הואיל מרחוק הבאה המים אמת טז

 שישמרנה ובלבד, ממנה למלאות כשירה המעין

 שפסקו המים מן ממלא ונמצא אדם יפסקנה שלא

  . פסולין שהן המעין מן תחילתן

  ז פרק
 ואינה שיתקדשו קודם במים פוסלת המלאכה א

 כיצד, קבלה דברי הן אלו ודברים, בהזאה פוסלת

 אחרת במלאכה ונתעסק לקידוש מים הממלא

 שממלא המים הולכת בשעת או המילוי בשעת

 לעולם, פסלן כלי אל מכלי אותן שמערה בעת או

, האפר את להן שיטיל עד במים פוסלת המלאכה

 אין נדה מי ונעשו ונתקדשו האפר את הטיל

 המים המוליך אלא בהן פוסלת המלאכה

 עוסק והוא לכלי מכלי אותן מערה או המוקדשין

 בידו מהן מזה וכן, כלום בכך אין אחרת במלאכה

  . האחרת בידו מלאכה עושה והוא אחת

 פוסל ואינו ובהזייה בקידוש פסול השכר ב

 או חטאת מי לקדש שכרו הנוטל כיצד, במילוי

 והאפר המערה כמי המים אותן הרי מהן להזות

 שכר הוא נוטל אבל, כלום שאינו מקלה כאפר

 בחנם אותן ומקדשין, וליכןלה או המים למלאות

 זקן המזה או המקדש היה, בחנם המזה מהן ומזה

 וביקש הטמא ובא רגליו על להלך יכול שאינו

 להזות או לקדש רחוק במקום עמו להלוך ממנו

 בטל כפועל שכרו ונותן החמור על מרכיבו ז"ה

 אם וכן, ממנה שביטלו מלאכה מאותה שבטל

 מלאכול המונעתו בטומאה טמא והיה כהן היה

 ז"ה לקדש או להזות עמו שילך בעת תרומתו

 נותן ממלאכה ביטלו ואם וסכו ומשקהו מאכילו

 אלו שכל, מלאכה אותה של בטל כפועל שכרו לו

 בהזאה או בקידוש שנשתכר שכר אינן הדברים

 מה כנגד אלא נטל ולא כלום הרויח לא שהרי

  . שהפסיד

 האחרת בידו מלאכה ועושה ידו באחת הממלא ג

 כאחת לשנים שמילא או ולאחר לו הממלא וא



 

 
 
 
 

צו

 מילוי כל ונמצא מלאכה שהמילוי פסולין שניהן

 וכבר אחרת מלאכה עמו עשה כאילו משניהם

 שמילא בין במילוי פוסלת שהמלאכה הודענו

 .ד"השגת הראב. לאחרים שמילא בין לעצמו

 לא אלו בכל דעתי א"א. היא מלאכה שמילוי

 הדעת היסח ימפנ אלא נפסל הוא מלאכה משום

 שמה על נקרא והוא המלאכה פיסול שורש שהוא

 תתלה לא מלאכה שם על פיסול שתמצא מ"וכ

 העושה מן חוץ הדעת היסח על אלא אותו

 אפילו שנפסלין האפר ובגוף המים בגוף מלאכה

 פרה של כתחילתה ט"מ מהם דעתו הסיח לא

 במסכת שורש לזה ויש בה פוסלת שהמלאכה

 דעתו לכוין יכול אדם אין דבר של וכללו גיטין

 נפרדים' כא אדם בני לשני או כאחד דברים' לב

 והטעם הדעת היסח בלא א"וא במעשיהם

 לאחר בין לו בין הדעת היסח בו פוסל שהמילוי

 שכר שנוטלין מפני לאחר בו פוסל אינו ומקדיש

 הנאה טובת בו יש בחנם' ואפי המילוי על

 בו ןשאי כיון הקידוש אבל דמי לעצמו וכממלא

 הם אחר של והמים הנאה טובת ולא שכר לא

  . הדעת בהיסח נפסלין אינן

 זו חביות אלף מילא אפילו לאחרים הממלא ד

 מהן אחד וכל כשרים כולן אדם בני לאלף זו אחר

 אחר חבית לעצמו מילא, ומקדשן שלו המים נוטל

 אחד לכלי החביות כל לקבץ נתכוון אם חבית

 אחד קידוש שןומקד האפר את עליהן ולהשליך

 אם אבל, הוא אחד מילוי שהכל כשרים כולן

 כולן עצמה בפני וחבית חבית כל לקדש נתכוון

 נפסלת שהראשונה האחרונה מן חוץ פסולין

 מילוי והוא שיקדש קודם שעשה במלאכה

 ואין השלישית במילוי נפסלת השניה וכן, השניה

 בפני וחבית .ד"השגת הראב. אחרונה אלא כשירה

 קידוש לקדשן ונמלך המשנה לשון א"א. עצמה

 לא א"א. נפסלת שהראשונה .ד"השגת הראב. אחר

 מחשבתו ששינה מאחר אלא הטעם זה יספיק

  . למשא עליו שהיה דומה האחרונה במילוי

 חמשה לקדשם חביות חמש שמלאו חמשה ה

 ואחת אחת כל על האפר שישליך כגון קידושים

 דושקי כולן ולקדשן לערבן ונמלכו עצמו בפני

 ונמלכו אחד קידוש לקדשן שמלאום או אחד

 לא שהרי כשרין כולן קידושין חמשה לקדשן

 שמילא היחיד אבל, אחר במילוי הממלא נתעסק

 פ"ע אף קידושין חמשה לקדשם חביות חמש

 אלא כשר אין אחד קידוש לקדשן ונמלך שחזר

 לקדשן ונמלך אחד קידוש לקדשן מלאן, אחרון

 שקידש זה לאא כשר אין קידושין חמשה

 אין אלו את לך קדש לאחר אמר אם וכן, בתחלה

 אם אבל, בתחלה מהן שנתקדשה זו אלא כשר

 שהרי כשרין כולן הרי אלו את לי קדש לו אמר

 לקדשה עליה שנמלך פ"ואע מלאן אחד לקידוש

 אחר אלא הוא קידש לא הרי קידושין חמשה

 א"א. קידושין חמשה .ד"השגת הראב. לו קידש

 לקדשם בתחילה מילא ואם הדעת היסח משום

 אין קידושין בחמשה לקדשם ונמלך אחד קידוש

 כיון שהשאר ראשונה שיקדש אותה אלא כשר

 יעשה אם בדעתו מקוים דבר אינו טורח בהן שיש

השגת . באחרונות נכנס הדעת והיסח יעשה לא או

 יש א"א. מלאם אחד לקידוש שהרי .ד"הראב

 מדרך שלא אחרת ודרך דברים ערבוב בכאן

 הטעם אבל כלל המלכה כאן ואין המשנה

 שיקדשם לחבירו ונתנם חביות לעצמו כשמילא

 מסיח וזה לו שיתנם סומכת דעתו אין לעצמו

 כשר אין לפיכך מהם דעתו מסיח וזה מהם דעתו

 כולם לי קדשם לו כשיאמר אבל ראשון אלא

  . כשרים כולם

 אחרים ומים לקדשן מים למלאות הרוצה ו

 וקושרן תחלה צרכיו של את ממלא לצרכיו

 חטאת של את ממלא כך ואחר לאחוריו וטוענן

 ונותנם המילוי אחר במלאכה יתעסק שלא כדי

  . והולך לפניו

 לעצמו ואחד אחד כל ממלאין שהיו שנים ז

 מגופו או מידו קוץ לזה זה ונטל זה על זה והגביהו

 אחד לקידוש שניהם מלאו אם מילואו בשעת

 זה לעצמו אחד כל לקדש ומלא ואם כשרים המים

השגת . מימיו פסל הקוץ את הוציא או שהגביה

 המים אחד לקידוש שניהם מלאו אם .ד"הראב



 

 
 
 
 

צז

 הקידוש צורך שהוא מפני לי נראה א"א. כשרים

 אלא למלאות יוכל שלא הקוץ ונטילת ההגבהה

 עד להוציאו זה יוכל ולא הקוץ נטילת לאחר

  . חבירו לו שיגביה

 החבל ונטל ומילא בו למלאות חבל השואל ח

 ונתן בדרכו בבעלים ופגע כתפו על ומימיו בידיו

 מן יצא ואם, כשרין מהלך כשהוא החבל את להן

  . המים את פסל לבעלים החבל להוליך כדי הדרך

 על בו שמילא החבל ומשליך ממלא שהיה מי ט

 ואם, פסלן ידו על וקבץ חזר שמילא ואחר הארץ

  . כשרים המים ידו לתוך ומקבץ דולה היה

 והצניע מים שימלאנה עד לחבית ונותן הממלא י

 או ממלא שהיה בשעה תשבר שלא החבית את

 כשר בה למלאות לנגבה מנת על פיה על שכפאה

 או הצניעה אם אבל, הוא המילוי מצורך שזה

 שהרי פסל הקידוש את בה להוליך כדי נגבה

 הממלא וכן, המילוי לצורך שאינה מלאכה עשה

 בשעת השוקת מן חרסית ופינה לשוקת ונותן

 כשרים רבים מים שתחזיק בשביל אם מילוי

 יהיו שלא בשביל ואם המילוי צורך זו שהרי

 את זולף שהוא בשעה אותו מעכבין החרסין

  . פסולין אלו הרי בשוקת שמילא המים

 למי עליו וחישב ונמלך לשתות דלי הממלא יא

 מערה חישב למים הדלי הגיע שלא עד אם חטאת

 מערה חישב למים הדלי משהגיע ואם לנגב צ"וא

 הדלי שלשל, לחטאת בו ימלא כ"ואח לנגב וצריך

 למים הדלי הגיע שלא עד אם מידו החבל ונפסק

 עודהו והוא נמלך, לנגב צ"וא מערה עליו חישב

 ואינו מערה חטאת למי עליו וחישב המים בתוך

 ואחר חטאת למי שמלאן מים, לנגב צריך

 הכלי את כשיטה לשתותן עליהן חישב שנתמלא

. כלום מהן שתה שלא פ"אע המים פסל לשתות

 זו א"א. לשתות דלי הממלא .ד"השגת הראב

 עד בהיפך ספרים בשני אותה מצאנו התוספתא

 ואם לנגב וצריך מערה חישב למים הגיע שלא

 לנגב צריך ואינו מערה חישב למים משהגיע

 וחישב לשתות מים מילא התוספתא ותחילת

 מילא פירושה וכך' וכו למים יגיע שלא עד עליו

 אחרת למלאות וכשחזר לשתות אחת חבית

 האיש הגיע שלא עד אם לחטאת למלאתה חישב

 מן רחוקה המחשבה שזאת כיון חישב למים

 שמא חוששין לשתות תחילה מילא וכבר הממלא

 וצריך מערה ולפיכך במלואה הדעת היסח נכנס

 ילהוא חישב למים איש משהגיע אבל לנגב

 מערה אבל לנגב צריך אינו מחשבתו וקרובה

 אם אבל בראשונה לאיחלופי אתי דילמא מיהת

 לשתות הדלי ששילשל אלא מתחילה מילא לא

 שלא עד אם .ד"השגת הראב. 'וכו החבל ונפסק

 מערה חטאת למי חישב למים והדלי החבל הגיע

 הולך הוא הראשון הדרך על א"א. לנגב צריך ואין

 כדאיתא חילוק יש ג"רשב עתלד אבל ק"ת לדעת

  . בתוספתא

  

  ח פרק
 הוראה והורה ועמד כתפו על מימיו שהיו מי א

 מיאנה או בפניו שחלצה או דין שדן או לאחרים

 נחש את שהרג או הדרך את לאחרים שהראה או

 הרי להצניעם השוק מן אוכלין נטל או עקרב או

 קודם אחר בדבר נתעסק שהרי פסולין המים

 האוכלין נטל אם אבל, המים על האפר שיתן

 או נחש שהרג או מהלך כשהוא ואכלן לאכלן

 שזה כשרים המים הרי אותו המעכבין עקרב

 שהוא דבר כל הכלל זה, המים הולכת מצורך

 עמד בין האפר מתן קודם שעשהו מלאכה משום

 אם מלאכה משום שאינו ודבר פסל עמד לא בין

 במים מהלך היה, פסל עמד ואם כשרים עמד לא

 פ"ע אף בו שילך מקום הילוכו בשעת ופרץ

 שיתן קודם גדר ואם כשרים לגדור מ"ע שפרץ

 פ"אע לאכול פירות קצה אם וכן, פסולין האפר

 הקצה ואם כשרין השאר את להקצות שכוונתו

  . פסול האפר מתן קודם

 וזרק והותיר המים הולכת בשעת אוכל היה ב

 המוקצה לתחת או התאנה לתחת שהותיר מה

 פסולין המים הרי הפירות יאבדו שלא תכווןנ אם

 צורך לו שאין לפי זרקן ואם מלאכה עשה שהרי

 ומסרן לקדשן מים הממלא, כשרין המים הרי בהן



 

 
 
 
 

צח

 נפסלו לא מלאכה הבעלים ועשו לשמרן לאחר

 השומר עשה ואם לשומר מסרן שהרי המים

 תחת נכנס והוא ברשותו הן שהרי פסלן מלאכה

 אחד ועשה המים את יןשומר שנים היו, הבעלים

, משמר השני שהרי כשירים המים מלאכה מהן

 מלאכה ועשה השני ועמד לשמור הראשון חזר

 מלאכה השומרין כל שיעשו עד כשרים המים

  . כאחת

 אם, בשניה מלאכה ועשה ידו באחת המקדש ג

 מתן קודם מלאכה עשה שהרי פסל קידש לעצמו

 כשרים המים קידש לחבירו ואם, במים אפר

, שעשה במלאכה חבירו של מימיו פוסל זה יןשא

 והוא, במים אלא בקידוש פוסלת המלאכה שאין

  . הבעלים או השומר העושה שיהיה

 שהרי פסול שלו, כאחת ולאחר לעצמו המקדש ד

 בקידוש שנתעסק בעסק עצמו של המים נפסלו

 שניהם כאחת לשנים קידש אם אבל, חבירו

  . אחרים מי פוסלת מלאכתו שאין כשירין

 בקידוש כאחת ידיו בשתי לעצמו הממלא ה

 לעצמו קידש, כשר קידושים בשני פסול אחד

 בשני כשרים אחד בקידוש כאחת ידיו בשתי

 כאחת ידיו בשתי וקידש מילא, פסולין קידושין

 ידיו בשתי לאחר מילא, פסולין שניהן לעצמו

, פסולין קידושין בשני כשר אחד בקידוש כאחת

 אחד בקידוש בין כאחת ידיו בשתי לאחר קידש

 וקידש מילא, כשירים שניהן קידושין בשני בין

 והקידוש פסול המילוי לאחר כאחת ידיו בשתי

 בין מלאכה עמו שעשה מילוי כל הכלל זה, כשר

 מים וכל, פסול לאחר שמילא בין לעצמו שמילא

 את שיתן קודם מלאכה ועשה כהלכתן שנתמלאו

 היו ואם, יןפסול הן הרי שלו המים היו אם האפר

 מלאכה ועשה שבידו דבר וכל, כשירין אחר של

 שאין בין מלאכה עושה שאינו שומר שם שיש בין

 ועשה בידו שאינו ודבר, פסול שומר] שם[

 שם אין אם, פסל לא שומר] שם [יש אם מלאכה

 א"א. לעצמו הממלא .ד"השגת הראב. פסל שומר

 טורח בו שיש דבר כל אלה בכל ל"הנ הדרך

 והקרוב הדעת היסח בו יכנס שלא א"א מרובה

  . הכשר הוא שמור להיותו

 זה וקידשו לך ואקדש לי קדש לחבירו האומר ו

 קידש שהרי פסול והשני כשר הראשון לזה

 לזה זה ומלאו לך ואמלא לי מלא לו אמר, בשכר

, חבירו לו שימלא וכוונתו הואיל פסול הראשון

 שהן ולאחר לו כממלא זה הרי זה מילוי חלף

 והרי מותר בשכר שהמילוי כשר והשני, וליןפס

 מילוי בכוונתו ואין שמילא אחר מלאכה עשה לא

. פסול הראשון לזה זה ומלאו .ד"השגת הראב. אחר

 ממלא שאינו כיון ל"ונ טעם בו אין הטעם זה א"א

 לו ימלא שהשני בדעתו סומך ואינו בשכר אלא

 כשר השני אבל המלוי מן דעתו מסיח הוא ואף

  . הכל הולך הדרך זה ועל

 שניהן לך ואמלא לי קדש לחבירו האומר ז

 והמילוי הקידוש פוסלת אינה שהמלאכה כשרין

, פסולין שניהן לך ואקדש לי מלא, מותר בשכר

 כממלא הוא שהרי פסול בתחלה שמילא זה

 שקידש וזה, במלאכה המים ופסל כאחת ומקדש

 החזיר וכאילו בשכר קידש שהרי פסול באחרונה

  . יושעל חוב

 ופותח המפתח את נוטל זה הרי לקדש ההולך ח

 בו לחפור צריך אם קרדום ונוטל, האפר להוציא

 למקום ממקום ומוליך סולם ונוטל, הפרה אפר

 בו לקדש האפר משנטל ואם, וכשר האפר להביא

 הדלת את שהגיף או, האפר בו שהיה הכלי כסה

 האפר שישליך קודם בארץ הכלי את שזקף או

 מים בו לקדש כשר האפר אבל, יםהמ פסל למים

 כדי בידו האפר בו שיש הכלי את זקף, אחרים

 הניחו אם שהרי א"שא מפני כשירים יתפזר שלא

 האפר את נטל, פסל כיסהו ואם, פסל בארץ

 האפר נתן, כשר ממנו והחזיר מרובה שהוא וראה

 לקדש ממנו ונטל מרובה שהוא וראה המים על

 בו לחתות זית עלה קרסם, כשר אחרים מים

 פסל הרבה אפר יחזיק שלא בשביל אם האפר

השגת . כשר בכלי האפר שיכנס בשביל ואם

 התוספתא לשון א"א. 'וכו בשביל אם .ד"הראב

 ערב שלו והלשון הרבה אפר שתחזיק בשביל

  . יותר



 

 
 
 
 

צט

  

  ט פרק
 נותן, הפרה באפר המים את מקדשין כיצד א

 ונותן בכלי חטאת מי לשם שנתמלאו המים את

, המים פני על שיראה כדי המים פני על אפר

, הכל ומערב מים מלאה גדולה חבית שהיא פ"אע

 המים עליו נתן כ"ואח תחילה האפר נתן ואם

, חיים מים עליו ונתן בתורה שנאמר זה ומהו, פסל

  . במים האפר את לערב כדי

 על בידו האפר ויתן שיתכוין צריך המקדש ב

 יןמתכו שיהיה עד לטמא ולקחו שנאמר המים

 מן האפר נפל אם אבל, ולהזייה ולמילוי לקידוש

 האפר שנטל או, המים לתוך האפר בו שיש הכלי

 על מידו האפר ונפל הרוח או חבירו ודחפו בידו

 על או הכלי צד על מידו האפר שנפל או, המים

  . פסול ז"ה למים נפל כ"ואח ידו

 מכדי ופחות זה בכלי הזאה מכדי פחות קידש ג

 על צף האפר היה, נתקדשו לא אחר בכלי הזאה

 מים בו וקידש מלמעלה ממנו וכנס המים פני

 אין במים שנגע וכל, מקודשין אלו הרי אחרים

 ואפילו שניגבו פ"ואע, שנייה פעם בו מקדשין

 אינו המים גבי על האפר את ונתנה הרוח נשבה

  . בו ומקדש מנגבו

 מים מלאין והן גדול כלי בתוך שהיה קטן כלי ד

 שבכלי במים האפר שנתן כיון ורביןמע והמים

, הקטן הכלי שבתוך המים כל נתקדשו הגדול

 אפר לו נכנס ולא ביותר צר פיו שהיה פ"ואע

  . מעורבין כולן המים שהרי

 הרי האפר שנתן בעת המים בתוך ספוג היה ה

 כיצד, בכלי שאינן מפני פסולין שבספוג המים

 ולא לספוג שמגיע עד המים כל את זולף יעשה

 צפין שהמים פ"ע אף בספוג נגע ואם, בספוג געי

 שבספוג שהמים מפני, פסולין שהן כל גביו על

 לתוך ספוג נפל, הכשירין במים ומתערבין יוצאין

 והמים לכלי חוץ וסוחטו נוטלו המקודשין המים

  . כשרין שבכלי

 האפר את שנתן אחת שבאבן שוקתות שתי ו

 ואם ,מקודשין שבשניה המים אין מהן אחת לתוך

 המים שהיו או הנוד כשפופרת לזו זו נקובות היו

 אפר ונתן השום כקליפת אפילו גביהן על צפין

  . מקודשין שבשניה המים הרי מהן לאחת

 וכן שוקת ועשאן לזו זו שהקיפן אבנים שתי ז

 בחלק אפר ונתן שנחלקה שוקת וכן, עריבות שתי

 ואם, מקודשין אינן שביניהן המים, מהן אחד

 להנטל יכולות והם בגפסיס או ידבס חיברן

 .ד"השגת הראב. מקודשין שביניהן המים כאחת

 מה יודע איני א"א. מהן אחד בחלק אפר ונתן

 הפסקא זו באה שלא בכאן אחד חלק של טיבו

 בחיבור כלי שוקת נעשה שאינה ללמוד אלא

 עריבות של חתיכות שתי בחיבור או אבנים שתי

 שחיברן י"פאע ונחלקה כלי שוקת היה' אפי או

' כא שינטלו כדי ובגפסיס בסיד חיברם לא אם

  . בו לקדש כלי אינו

 כל אחרים מים בהן שנתערבו מקודשין מים ח

 אלו הרי לקידוש שנתמלאו מים אפילו שהוא

, פסולין אלו הרי טל לתוכן ירד אם וכן, פסולין

 וצריך הכל יערה פירות ומי משקין לתוכן נפל

 מקודשין מים וכולת יתן כן ואחר הכלי לנגב

 דבר וכל וקנקנתום קומוס דיו לתוכן נפל, אחרים

 שם ישאר שאם, לנגב צ"וא יערה רושם שהוא

  . נראה הוא הרי הרושם דבר

 ראויין שאינן במים לחטאת כלי המטביל ט

 במים הטבילו, בו יקדש כ"ואח לנגב צריך לקדש

 הטבילו ואם, לנגב צריך אינו לקדש הראויין

 צריך כך ובין כך בין קודשיןמ מים בו לאסוף

  . לנגב

 מקדשין לקדש הראויין במים שהטבילה קרוייה י

 מפני חטאת מי לתוכה אוספין אין אבל, בה

 ויוצאין בתוכה נבלעים בהן שהוטבלה שהמים

 נטמאת, אותן ופוסלין חטאת במי ומתערבין

 הטמאין שהמשקין בה מקדשין אין והטבילוה

 שמקדשין במים ויתערבו יצאו בגופה הנבלעין

  . בתוכה אותן

 ורמשים שקצים לתוכן שנפל מקודשין מים יא

 היו אפילו, פסולין מראיהן שנשתנו או ונתבקעו

 והכינה והרירה הנמלה כגון ביותר יבישים
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 שלא פ"אע חפושין לתוכה נתן, שבתבואה

 פסולין המים הרי מראיהן נשתנו ולא נתבקעו

 הבתוכ נכנסין והמים כשפופרת שהיא מפני

  . שבה הליחה עם מתוכה ויוצאין

 חיה או בהמה מהן ששתה מקודשין מים יב

 מפני היונה מן חוץ פסולין העופות כל וכן, פסולין

, במים ומתערב מפיה יוצא ריר ואין מוצצת שהיא

 מן חוץ פוסלין אינן ששתו השרצים כל וכן

 ונמצאת בלשונה מלקקת שהיא מפני החולדה

  . למים מפיה יוצאה הליחה

 עצמן מחמת מראיהן שנשתנו חטאת מי יג

 וחזרו הגלידו, פסולין עשן מחמת נשתנו כשירים

 אם אבל בחמה נימוחו אפילו כשירים ונימוחו

  . פסולין באור המחן

 או עצמו מחמת מראיו שנשתנו חטאת אפר יד

 שנפל או אבק מחמת נשתנו, כשר עשן מחמת

 מקלה אפר בו שנתערב או גפסיס או סיד לתוכו

  . פסול זה הרי שהוא כל

 עד פסלן לא לשתותן חטאת מי על החושב טו

 ולא גרונו לתוך הכלי מן שפך ואם, מהן שישתה

 .ד"השגת הראב. פסל לא שבכלי במים שפתו נגעה

 א"א. פסלם לא לשתותה חטאת מי על החושב

 ואם כשיטה מקודשים אינם אם היא כך משנה

 פירש כשרים גרגר ואם כשישתה הם מקודשים

 פירוש כשרים בלעם ולא לגרונו ניסםהכ

  . הנשארים

 ובא מגולה שהניחו מקודשין מים בו שיש כלי טז

 שאינו אדם שמא פסולין אלו הרי מכוסה ומצאו

, בודאי כיסהו אדם שהרי בהן נגע לחטאת טהור

 יכולה אם מגולה ומצאו ובא מכוסה הניחו

 בלילה טל לו שירד או ממנו לשתות החולדה

 שתי כאן שיש מפני כשרין ולא ואם פסולין

 ואם ורמש חיה בהמה או גילה אדם ספק ספיקות

  . לא או לחטאת טהור היה שמא גילהו אדם ל"ת

 שנתמלאו מים או מקודשין מים המוסר יז

  . פסולין אלו הרי לשומרן לטמא לקידוש

 אחד ונטמא המים את שומרין שהיו שנים יח

 טהר, שני של ברשותו שהן מפני כשרים מהן

 שהן מפני כשרים השני ונטמא לשמור חזרו

 המים כאחת שניהן נטמאו, ראשון של ברשותו

  . פסולין

  

  י פרק
 הוא שיהיה צריך אינו לקידוש מים הממלא א

, אחד ומזה אחד מקדש אלא והמזה המקדש עצמו

 ומקדש לכלי מכלי ומערה בכלי אדם ממלא וכן

 לכלי מכלי המקודשין המים ומערה אחר בכלי

  . אחר לימכ ומזה

 כל קידוש בלא אצלו ומניחן מים אדם ממלא ב

 ממקום ומוליכן, כלום בכך ואין שירצה זמן

 בכל ומקדשן אפר עליהן ונותן לעיר ומעיר למקום

 אצלו אדם מניחן המקודשין המים וכן, שירצה עת

 עד צריך שהוא יום בכל מהן ומזה ושנים ימים

, לעיר ומעיר למקום ממקום ומוליכן שיתמו

 ממקום ומוליכה אצלו פרה אפר אדם שמרומ

 שהיה כלי הוליכו אחת פעם, לעיר ומעיר למקום

 המת מן כזית ונמצא בירדן בספינה חטאת מי בו

 גזרו שעה באותה, המים ונטמאו הספינה בקרקע

 אפר ולא חטאת מי מעבירין שאין הגדול ד"ב

 המים פני על ישיטם ולא ובספינה בנהר חטאת

 השני לצד ויזרקם מכאן רהנה בצד יעמוד ולא

 אפר ובידו צוארו עד במים אדם הוא עובר אבל

 הריקנים וכלים אדם וכן, מקודשין מים או פרה

 לחטאת שנתמלאו ומים, לחטאת טהורין שהן

. בספינה בנהר אותם מעבירין נתקדשו לא ועדיין

 א"א. 'וכו ומוליכן כלום בכך ואין .ד"השגת הראב

 היסח בהם יהיה ולא שמורים שיהיו ובלבד

  . הדעת

 הגדול בים בספינה מקודשין מים מעבירין ג

 על אלא גזרו שלא, המים פני על] בהם [ושטין

   .בנהר האפר ועל המקודשין המים

 מים לומר צריך ואין לקדשן מים המוליך ד

 לפניו אלא לאחוריו הכלי יפשיל לא שנתקדשו

 הן שמורין שהן בזמן נדה למי למשמרת שנאמר

 נותן חביות שתי מילא, פסולין לאו םוא נדה מי

. אפשר שאי מפני לאחוריו ואחת לפניו אחת
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. 'כו ל"צ ואין לקדשם מים המוליך .ד"השגת הראב

 פוסלת אינה המלאכה והלא זה על אני תמה א"א

 במשנה אמרו וכבר הדעת היסח משום אלא

 הא האפר את שיטילו עד במים פוסלת והמלאכה

 למה הדעת היסח כ"וא פוסלת אינה משיטילו

  . שנתקדשו במים יפסול

 דעתו הסיח אם במשקל ששקלן חטאת מי ה

 דברים שקל אם אבל, כשרין לאו ואם פסולין

 פסלן משקולת ועשאן הואיל חטאת במי אחרים

 או שממלאין הטהורים אלו כל, משמרת זו שאין

 שממלאין הכלים כל וכן שמזין או שמקדשין

 יום טבולי היו אם מהן ושמזין מהם ומקדשין

 שכל, כשרים אלו הרי שמשן העריב שלא פ"אע

 כשר וההזייה והקידוש והמילוי הפרה מעשה

 מטמאין הצדוקין ומפני, שביארנו כמו יום בטבול

 כ"ואח אותן ומטבילין שטף כלי כל את

 מי .ד"השגת הראב. חטאת במי בהן משתמשין

 במסכת הולכת הסוגיא אין א"א. ששקלן חטאת

  . פירושו דרך על גיטין

 וטומטום מאשה חוץ להזות כשירין הכל ו

 קטן אבל, דעת בו שאין וקטן] ש"וח [ואנדרוגינוס

 להזות כשר והערל להזות כשר דעת בו שיש

 שהזה דעת בו שיש קטן, טמא הערל שאין

 בידו המים לו שאחזה כגון מסעדתו והאשה

 בשעת בידו תאחוז שלא ובלבד כשירה הזאתו

  . פסולה הזייתו בשעת בידו אחזה ואם, הזאה

 ואם לטהרו הטמא על ולהזות לכוין צריך המזה ז

 שמזין זה אבל, פסולה הזאתו בכוונה שלא הזה

 לדעתו האדם על מזין אלא כוונה צריך אינו עליו

 והזה לפניו להזות המתכוין, לדעתו ושלא

, פסולה הזייתו לפניו והזה לאחוריו לאחוריו

 הזייתו פניו של ןלצדדי והזה לפניו להזות נתכוון

. לטהרו הטמא על ולהזות .ד"השגת הראב. כשירה

 לא דחולין לטהרה כוונה צריך שאינו אינו זה א"א

  . לו שיתכוין בעינן אבל כוונה בעי

 טובל אלא הזייה לכל טבילה צריך אינו המזה ח

 שיגמרו עד הזייה אחר הזייה ומזה האזוב את

 על וא אדם בני כמה על אחת הזייה ומזה, המים

 מן בו שנגע כל, מאה אפילו כאחת כלים כמה

 להזות המזה שיתכוין והוא טהור שהוא כל המים

 דבר על להזות ונתכוון האזוב את טבל, עליו

 טבילה מאותה והזה האדם על או טומאה שמקבל

 אם, הבהמה על או טומאה מקבל שאינו דבר על

 ולהטביל לחזור צריך אינו באזוב מים נשארו

 הכלים על או האדם על השאר מן מזה אלא

, היתה כשירה טבילתו תחילת שהרי הטמאים

 שאינו דבר על להזות האזוב את טבל אם אבל

 או האדם על והזה הבהמה על או טומאה מקבל

 ויטבול שיחזור עד פסולה הזייתו הטמא הכלי על

 דבר על או האדם על להזות ויתכוין שנייה פעם

. היתה ותובכשר .ד"השגת הראב. טומאה המקבל

 והתוספתא ומערבב מסרך האיש זה א"א

 שהוא דבר לשום האזוב את טבל כך מסודרת

 מים להזות ראוי שהוא דבר על והזה להזאה ראוי

 באזוב יש ואם להזות וכשרים טמאים הנוטפין

 דבר על והזה להזאה ראוי שהוא דבר לשום ישנה

 הבהמה ועל הכותי על כגון להזאה ראוי שאינו

 טהורים הנוטפים המים אבן של עריבה ועל

 היא כך ישנה לא באזוב יש ואם להזאה ופסולין

 אלא הנוסחא בין מחלוקת יש ובמשנה התוספתא

 לפי אבל כפירושה להשוותם אדם שיכול

 הראוי לשם שטבל פ"שאע נראה התוספתא

 שנשאר מה אף ראוי שאינו על שהזה כיון להזאה

 ממנו והנוטפים ממנו יזה ולא נפסל באזוב

 במשנה שאמרו ומה להזות ופסולין טהורים

 אמר לא ומטמאין להזות כשירים שהנוטפים

  . להזאה שראוי מי על והזה כשטבל אלא אמרו

 דבר על להזות ונתכוון האזוב את הטביל ט

 כשירין המנטפים המים טומאה מקבל שאינו

 את בהן והטביל וחזר בכלי נטפו אם לפיכך

 טומאה קבלהמ דבר על להזות בכוונה האזוב

  . כשירה הזייתו

 ראשי אפילו בהן טובל שנתמעטו חטאת מי י

 שפיה צלוחית, יספג שלא ובלבד ומזה גבעולין

 להזהר צריך ואינו ומזה כדרכו ומעלה טובל צר

השגת . שנייה בפעם הכלי בצידי יגע שמא
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 כן שאמר הוא מ"ר א"א. שנייה בפעם .ד"הראב

 בין אמרו בסתם במשנה אבל בתוספתא

 הוא י"שר במשנה ונראה בשנייה בין אשונהבר

  . בראשונה' אפי ומכשיר מ"דר מחלוקתו בן

  

  יא פרק
 אדם לוקח, נדה במי מת טמא מטהרים כיצד א

 אחת אגודה ואוגדן אזוב של קלחין שלשה טהור

 גבעולין ראשי וטובל אחד גבעול ובד בד ובכל

 על או האדם על ומזה ומתכוין שבכלי נדה במי

 שתנץ אחר השביעי וביום השלישי ביום הכלים

 ואחר, כשר השחר עמוד משעלה הזה ואם, החמה

 ומעריב ביום טובל השביעי ביום עליו שיזה

 האזוב את טבל, לערב טהור הוא והרי שמשו

 והזה ביום האזוב את שטבל או ביום והזה בלילה

 מי משום מטמאין והמים פסולה הזאתו בלילה

 האזוב בילתט שתהיה עד, שיתבאר כמו חטאת

 השביעי וביום השלישי ביום ממנו והזאתו במים

 עמוד משעלה ועשה עבר ואם החמה שתנץ אחר

  . שביארנו כמו כשר השחר

 הזאה בלא ימים כמה ושהה במת שנטמא מי ב

 עליו ומזין ימים' ג בפנינו מונה להזות כשיבוא

, שמשו ומעריב בשביעי וטובל ובשביעי בשלישי

 היום אמר שאפילו הזותל שבא הארץ בעם א"בד

 לפיכך נטמא היום שמא נאמן אינו שלי שלישי

 מזין להזות שבא חבר אבל בפנינו למנות צריך

 ולא בשלישי עליו שהוזה מי, מיד כליו על או עליו

 בכל טובל ימים כמה ושהה בשביעי עליו הוזה

 בלילה בין ביום בין השביעי אחר שירצה עת

 טבילה אחר בין הטביל קודם בין ביום עליו ומזין

 עליו מזין עשירי בליל או תשיעי בליל טבל אפילו

 בכל טובל .ד"השגת הראב. החמה הנץ אחר למחר

 לעולם דקידושין בגמרא כן אינו א"א. שירצה עת

  . הזאה אחר וטובל ושביעי שלישי מונה

 וזבות זבים כיצד, הזאה מקבלין המטמאין כל ג

 בשלישי עליהן מזין במת שנטמאו ויולדות נדות

 שהן פ"אע מת מטומאת טהורין הם והרי ושביעי

 על הטהור והזה שנאמר, אחרת טומאה טמאין

 לו מועלת שהזייה למדת הא השלישי ביום הטמא

 כיצד הזאה מקבל הערל וכן, טמא שהוא פ"אע

 ז"ה ושביעי שלישי עליו והזה במת שנטמא ערל

 ואוכל טובל וכשימול מת מטומאת טהור

  . לערב בקדשים

 גבעול וקלח קלח וכל קלחין שלשה אזוב מצות ד

 לקח אם או, שנים ושיריו גבעולין' ג נמצאו, אחד

 ונשרו הגבעולין נתפרדו, כשר ואגדן בתחילה' ב

 כל אלא מהם גבעול מכל נשאר לא אפילו העלין

 בו שיש קלח, ש"בכ האזוב ששירי כשר שהוא

 שמצותו שלשתן אוגד כ"ואח מפסקו בדין שלשה

 שיהיה בתורה נתפרש שלא פ"אע גודהא להיות

 או פסקו ולא שאגדו או אגדו ולא פסקו, אגודה

 הקצר האזוב, כשר בו והזה אגדו ולא פסקו שלא

 במים וטובל בו וכיוצא הכוש על בחוט אוגדו

 החוט מן אם לו נסתפק, ומזה באזוב ואוחז ומעלה

  . פסולה הזאתו הגבעול מן או הכוש מן או הזה

 אלא בתמרות ולא האזוב ביונקות לא מזין אין ה

 ומי, גמלו שלא גבעולין היונקות הן אלו, בגבעולין

, פטור למקדש ונכנס ביונקות עליו שהוזה

 מי בו שהוזה ואזוב, משינץ באזוב מזין ומאימתי

 לו שיש אזוב כל, המצורע את בו לטהר כשר נדה

 ביחוד אזוב אותו שקורין והאזוב, פסול לווי שם

 בעלי אותו שאוכלין האזוב והוא הכשר הוא

 ואזוב יון אזוב אותו שקורין זה אבל, בתים

  . פסול מדברי ואזוב כחלית

 ושל ז"ע ושל הנדחת עיר ושל אשרה של אזוב ו

 יזה לא טהורה תרומה של, פסולה טמאה תרומה

  . כשר הזה ואם

 מנגבו משקין עליו ונפלו לעצים שלקטו אזוב ז

 עליו ונפלו לאוכלין לקטו, להזייה כשר והוא

 להזייה נטמא שהרי פסול שנגבו פ"אע משקין

 הן הרי הכלים וכל האוכלין וכל המשקין שכל

 לקטו, שביארנו כמו חטאת לענין כטמאים

 עליו נפלו ואם לעצים כנלקט הן הרי לחטאת

  . בו ומזה מנגבו משקין

  

  יב פרק



 

 
 
 
 

קג

 כל שנגע כיון עליו והזה במת שנטמא אדם א

 טמא של בשרו מעור םמקו בכל הנדה ממי שהוא

 ראש על ההזאה נפלה אפילו, הזייה לו עלתה

 בלשונו נגעה אם אבל, שפתו ראש על או אצבעו

 שבגלוי כאיברים שהלשון פ"אע, כלום אינה

 כאיברים אינן, שביארנו כמו טומאה לענין

 שנטמא כלי וכן, וטבילה הזאה לענין שבגלוי

 כל כלי של לגופו שהגיע כיון עליו והזה במת

  . הזאה לו עלתה הנדה ממי שהוא

 על להזות שנתכוון אדם בני שני או כלים שני ב

 מעל המים ונטפו, מהן אחד על והזה כאחת שניהן

 שיפלו עד בטומאתו השני הרי השני על הראשון

 על הזה, התמצית מן לא המזה מהזיית המים עליו

 או כאחד שניהן על הזה אם לו ונסתפק כלים שני

  . פסולה הזייתו יועל נמצה מחבירו

 על ספק עליה והזה החרש על שנתונה מחט ג

 הזייתו עליה נמצה החרש מן ספק הזה המחט

  . פסולה

, במסמרים לזה זה שמחוברין המפוצלין כלים ד

 רהיטני של ואיזמל פרקים של מספורת כגון

 לטומאה חיבור מלאכה בשעת, בהן וכיוצא

 זהל לא חיבור אינו מלאכה בשעת שלא, ולהזייה

 שאם, ולהזייה לטומאה חיבור הן כיצד, לזה ולא

 ואם, השני נטמא מלאכה בשעת מהן אחד נטמא

 הזייה עלתה מלאכה בשעת מהן אחד על הזה

 לא חיבור אינו וכיצד, אחד גוף הן וכאילו לשניהן

 שלא מהן אחד נטמא שאם, להזייה ולא לטומאה

 נטמאו ואם, חבירו נטמא לא מלאכה בשעת

 לא מלאכה בשעת שלא מהן אחד לע והזה שניהן

, תורה דין וזהו מחוברין שהן פ"אע חבירו טיהר

 לטומאה חיבור שיהיו גזרו סופרים מדברי אבל

 שעת משום גזירה מלאכה בשעת שלא אפילו

 טומאה מהן באחד נגעה אם ולעולם, מלאכה

 חיבור יהיו שלא עליהן גזרו וכן, חבירו נטמא

 שלא משום גזירה מלאכה בשעת אפילו להזייה

 לא מהן אחד על הזה אם ולעולם, מלאכה בשעת

 שכל למדת הנה, עליו גם שיזה עד חבירו טיהר

 חיבור ואינו לטומאה חיבור שומע שאתה מקום

 הדרך על מדבריהם גזירה אלא זה אין להזייה

  . שביארנו

 כגון, אחד כגוף שנעשו עד שחיברן כלים שני ה

 חיבור אלו הרי יריעות שתי או בגדים שני שתפר

  . אחד ככלי שהן מפני ולהזאה לטומאה

 והן בכלאים תפור שהוא והבגד הכובסין שלל ו

 חיבור הן והרי להזייה חיבור אינו להתירן עומדין

 של והמטה, שבקנתל הסלעים וכן, לטומאה

, דרכים יוצאי של וקרנים, כליבה של וקרן, טרבל

, להזאה ולא לטומאה חיבור, המפתחות ושלשלת

, וסל סל בכל המזה מן המים שיגעו ריךצ אלא

 קורה ובכל, וקרן קרן ובכל, ומפתח מפתח ובכל

  . המפוצלת זו ממטה וקורה

 או, פשתן של ושש צמר של כסתות' ג המחבר ז

 חיבור אלו הרי, מטפחות ב"י או סדינים שלשה

 ולא לטומאה חיבור מכאן יתר, ולהזאה לטומאה

 אחד יןוקלובקר אחת וטלית אחד חלוק, להזאה

 ארוכין היו אפילו ולהזייה לטומאה חיבור הן הרי

 זהו ואי, שהן כל ביותר רחבין או ביותר

 ביניהן גפן צמר שמניחין בגדים שני זה קלובקרין

 לימות חלוק מהן ועושין כאחת אותן ותופרין

  . הגשמים

 על הזה, בשלשלת שמחובר המיחם כיסוי ח

 טהר לא הכיסוי על הזה, הכל טהר המיחם

  . עליו שיזה עד מיחםה

 הזה ואם ולהזאה לטומאה חיבור והענבל הזוג ט

  . שניהן טהרו מהן אחד על

 החבלים בו שוזרין או הפשתים בו שטוים הטווי י

 והוא הטווי עליו שמלפפין העץ, בו יש גופין' ג

 העץ שבראש הברזל או והנחושת, כוש הנקרא

 והרחיים, וטווין פותלין שבה צינורא הנקרא והוא

 הכוש, פיקא הנקראת והיא הכוש שבאמצע

 הפיקא על יזה לא שנטמא החבלים בו שפותלין

 על הזה ואם, הצינורא על אלא הכוש על ולא שלו

 על מזה פשתן ושל, הכל טהר משלשתן אחד

השגת . חיבור ששלשתן לכתחילה משלשתן אחד

 מה בכל א"א. פשתן בו שטווין הטווי .ד"הראב

 פירש ולא המשנה ןמלשו עצמו הוציא שמאריך
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 הספינות חבלי שהוא ל"ונ רובן של כוש הוא מה

 והוא הקשתים חבלי נ"א ארבא מלשון והוא

  . גסים חבלים אלה וכל קשת רובה מלשון

 חיבור, לפיקות מחובר שהוא עריסה של עור יא

 חיבור אינו מטות של המלבן, ולהזאה לטומאה

  . להזאה ולא לטומאה לא

 הסכין נצב כגון חותהקדו הכלים ידות כל יב

 חיבור בו נכנס והברזל נקוב שהנצב בו וכיוצא

 עץ כגון החרוקות הידות אבל, ולהזאה לטומאה

  . להזאה חיבור אינו בברזל נכנס שהעץ החנית

  

  יג פרק
 שהאדם, החטאת בטהרת עשו יתירות מעלות א

 גבי על ומשמש ועומד לקדש טבל אפילו הטהור

 הפרה שריפתל ולא לחטאת טהור אינו המזבח

 עד להזות ולא לקדשן ולא המים למילוי ולא

, לחטאת טהור יהיה כ"ואח חטאת לשם שיטבול

 טהור אינו שבעזרה מזרק אפילו הכלים וכן

 כל וכן, חטאת לשם שיטבילוהו עד לחטאת

 הן הרי טהורין שהן פ"אע המשקין וכל האוכלין

  . המטמאין ומשקין כאוכלין חטאת לענין

 פ"ע אף למושב או למשכב הראוי כלי כל ב

 חטאת לגבי הוא הרי הקודש לגבי טהור שהוא

 בן יוחנן, חטאת לשם שיטבילוהו עד הזב כמדרס

 והיה ימיו כל הקודש בטהרת אוכל היה גודגדא

  . החטאת לענין הזב כמדרס מטפחתו

 ולא אדם מטמא שאינו פ"אע הטומאות ולד כל ג

 הוא הרי, שביארנו כמו לקודש אפילו כלים

 המקדש אמרו לפיכך, לחטאת וכלים אדם מאמט

 יפלו שמא, הסנדל את ינעול לא חטאת מי את

 שכל טמא הסנדל ונמצא הסנדל על משקין

 זה ויתטמא החטאת לגבי הן טמאין המשקין

 חטאת מי ונמצאו בסנדל בנגיעתו המקדש

. טמאים חטאת מי ונמצאו .ד"השגת הראב. טמאים

 על יןמשק נפלו לי קשיא אחרת הפסקא א"א

 וטימאתו נטמאת כסותו על נפלו נטמא לא בשרו

 טמאתני ואתה טמאוני לא מטמאיך אומר ז"ה

 שמא בגדים ילבש שלא לו נאמר א"א לי קשיא

 אותו יטמאו והם וטמאום בגדיו על משקין נפלו

 לשאר ניחוש טמאים למשקין שניחוש עד ועוד

 למימר זה למה ועוד בסנדל נגע שמא טומאות

 שלא ל"נ לפיכך המזה או נוגעה לימא המקדש

 מאותן יפלו שמא אלא אחרים משקין על חשו

 הדעת בהיסח נפסלין והם הסנדל על משקים

 שהרי האדם יטמא והסנדל הסנדל את וטמאו

 אבל התרומה את נושא המדרס את הנושא אמרו

 אמרו בכסותו וכן חטאת ש"וכ הקדש את לא

 לחטאת מדרס בטהרה' אפי קדש כלי או בגדים

 לחטאת שטבל פ"אע במשקין בגדיו שנטמאו הוז

 לא שאמרו ועכשיו קדש אוכלי כסתם להיות חזר

 אסרו לא לפיכך הקידוש מי נפילת על אלא חשו

 שיכול מפני קידוש בשעת בגדים ללבוש לו

  . בסנדל כ"משא להזהר

 את המטמאין בדברים בלבד ידיו שנטמאו מי ד

 בהן אוכיוצ במשקין או באוכלין שנגע כגון הידים

 טבילת אלא צריך ואינו לקדש טהור שהוא פ"אע

 גופו כל נטמא הרי, שיתבאר כמו בלבד ידיו

 נטמאת לא אפילו, טבילה וצריך החטאת לענין

 ראשון הוא והרי כולו נטמא אחת ידו אלא

  . לטומאה

 מדבריהם בין התורה מן בין טבילה הטעון כל ה

 ואת החטאת אפר ואת חטאת מי את מטמא

 את מטמא וכן, ובמשא במגע חטאת מי המזה

 לא ועדיין שנתמלאו המים ואת המוכשר האזוב

, לחטאת הטהור הריקן הכלי ואת, נתקדשו

, במשא לא אבל במגע מאלו אחד כל מטמא

  . כולו את פסל חטאת אפר במקצת שנגע וטמא

 כדרך ושלישי ושני ראשון לחטאת מונין אין ו

 ושטבל עשרה כיצד, ולקודש לתרומה שמונין

 נטמא לא אפילו מהן אחד ונטמא חטאת לשם

 בלבד ידו שנטמאת כגון בלבד חטאת לגבי אלא

 כולן מאה הן אפילו בחבירו וחבירו בחבירו ונגע

 לחטאת הטהורים כלים וכן, לחטאת טמאין

 אחוריו אלא נטמאו לא אפילו מהן כלי שנטמא

 באחוריו משקין שנגעו כגון חטאת לגבי בלבד

 נטמאו בשלישי ושני שני בכלי זה כלי ונגע
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  . מאה הן ואפילו החטאת לגבי כולן הכלים

 שהוא פ"ע אף הזב במדרס להתטמא הראוי כל ז

 אף נטמא לחטאת הטהור הנידו אם לקודש טהור

 שהניד לחטאת הטהור וכן, בו נגע שלא פי על

 את שהניד או, לחטאת טהור שאינו האדם את

 פ"אע נטמא, זה אדם של רגליו מימי את או רוקו

 אינו למדרס ראוי שאינו כלי אבל, בו נגע שלא

השגת . בו נגע כ"אא לחטאת הטהור את מטמא

 המשנה מדף זהו א"א. הטהור הנידו אם .ד"הראב

 בו נגע שלא פ"אע שהנידו הוא מדף כי לי ונראה

 לחטאת הטהור אבל במשנה כן רואה איני ואני

 במדף שנגע חטאת של ולגין טמא במדף שנגע

 בידו ומשקין באוכלין שנגע לחטאת רהטהו טמא

 מטמא יהושע רבי בידו הסיטן טהור ברגלו טמא

 הוא כנגיעה לאו היסט אלמא מטהרין וחכמים

 של בפיסקא נתפרש כבר והמדף מדף לגבי

 פ"אע מדרס ליטמא הראוי דבר הוא כי מזו מעלה

 עד חטאת אצל הוא טמא שימור בחזקת שהוא

 היא קלה אהטומ מדף ולשון חטאת לשם שיטבול

  . מעלות טבילת שהיא מפני

 הטהור הנידו אם מת בטמא הטמא כלי ח

 שאין פ"ואע בו נגע שלא פ"ע ואף נטמא לחטאת

 כיצד, שביארנו כמו במשא מטמא מת טמא

 וסגר בדלת תלוי שהיה מת טמא שהוא מפתח

 את והניד הואיל הדלת את לחטאת הטהור

 השרץ את הסיט אם וכן, נטמא הטמא המפתח

 שאין פ"אע לחטאת טמא זה הרי זרע שכבת תוא

  . שיתבאר כמו במשא מטמאין אלו

 מן למעלה שהיו בכלים שנגע לחטאת הטהור ט

 שהוא פ"ע אף מדף הנקראין והן בו וכיוצא הזב

 הטהור כלי וכן, לחטאת נטמא לקודש טהור

  . לחטאת נטמא במדף שנגע לחטאת

 בין ומשקין באוכלין שנגע לחטאת הטהור י

 לגבי ומשקין אוכלין שכל טמאים בין יןטהור

 כל נטמא בידו בהן נגע אם טהורין אינן חטאת

 גופו בשאר או ברגלו בהן נגע, שביארנו כמו גופו

 נגע אם וכן, טהור בהן נגע ולא בידו שהסיטן או

 טהורין שאינם כלים משאר בו וכיוצא בתנור

 הרי בהן ברגלו נגע אם אבל כולו נטמא לחטאת

  . שהיה כמו חטאתל טהור הוא

 לתוך ורובו ראשו שהכניס לחטאת הטהור יא

, שאובין שהן מפני נטמא לחטאת שנתמלאו מים

 שאובין במים ורובו ראשו שהבא סופרים ומדברי

  . שיתבאר כמו נטמא

 עמי ואפילו החטאת טהרת על נאמנין הכל בי

 הכל בה שעשו אלו ומעלות, חומרתה מפני הארץ

 בני לעדת והיתה תורהב נאמר והרי, בה נזהרין

, לשמירה ראויין ישראל כל למשמרת ישראל

 כלי אפילו מביתו כלי שהביא הארץ עם לפיכך

 טהור זה הרי לחטאת טהור זה כלי ואמר חרס

 טמא כלי שאותו פ"ואע, ממנו ומזין בו ומקדשין

 אני טהור שאמר הארץ עם וכן, ולתרומה לקודש

 ריןטהו ואמר אצלו חטאת מי שהיו או, לחטאת

  . בה מזלזל מישראל אדם שאין, נאמן הן

  

  יד פרק
 שרץ בו ונגע חטאת אפר בו שהיה חרס כלי א

 אפילו מגבו מטמא חרס כלי שאין טהור מצדו

 פ"אע השרץ גבי על הכלי הניח, חטאת לגבי

 והניח שנאמר טמא האפר הרי הכלי נטמא שלא

, טהור מקום זה ואין טהור במקום למחנה מחוץ

 על הניחו אפילו אלא בלבד שרץה גבי על ולא

 שטומאתן מדבריהם בו וכיוצא שני אוכל גבי

 נטמא הרי סופרים מדברי והם קלה טומאה

] גבי [על יהיה שלא טהור במקום שנאמר האפר

 אפר בו שהיה חרס כלי וכן, בעולם טומאה שום

 היה אם, טמא שבבית ארובה על ונתון חטאת

 איןש פ"ואע האפר נטמא לבית משולשל הכלי

 אם משולשל היה לא ואם, טפח פותח בארובה

  . טמא טפח פותח בארובה היה

 טפח פותח בה שיש בין, אבן של הכלי היה ב

  . טהור האפר בה שאין בין

 ומוקף מקודשים מים או אפר בו שיש כלי וכן ג

 והמים האפר הרי, המת באהל ונתון פתיל צמיד

 פתיל בצמיד ניצלת החטאת אפר שאין טמאים

  . טהור מקום זה ואין טהור במקום רשנאמ
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 בצמיד ניצלין אינן קדש של ומשקין אוכלין וכן ד

 הטהור ריקן וכלי מקודשין שאינן מים אבל, פתיל

 הבעלים כשהיו א"בד, פתיל בצמיד ניצל לחטאת

 המים נפסלו הבעלים נטמאו אם אבל טהורים

 פתיל צמיד מוקפין מימיו היו כיצד, שהן מ"בכ

 הוא היה, טמאים שניהן המת באהל והם והוא

 שניהן מבפנים מקודשין שאינן והמים מבחוץ

 טמא שהוא כשם בחוץ והמים בפנים הוא, טהורין

 באהל והם והוא .ד"השגת הראב. פסולין מימיו כך

 נוסחאות בשתי מצאתי א"א. טמאים שניהם המת

 מהו ידעתי ולא טהורין מימיו כן טהור שהוא כשם

 פתיל צמיד מוקפים והם הוא אם אמר ואולי

 חכמים דבר של כללו(, טהורה זו הרי בהן וכיוצא

 אחר הולך ע"ור בידו המים התופס אחר הולכים

  ). כחכמים והלכה המים

 התנור גבי על עומד שהיה לחטאת הטהור ה

 ופשט לחטאת טהורים שאינם מכלים בו וכיוצא

 וכן, בידו חטאת מי בו שיש וכלי לתנור חוץ ידו

 מי בהן שיש כלים ושני התנור גבי על המוטל קנה

 אלו הרי מכאן ואחד מכאן אחד בו תלויין חטאת

 והואיל, לחטאת הטהור במקום שאינן לפי טמאין

 על מונחין כאילו הן הרי התנור על נשענין והם

 כלי ובידו התנור על עומד היה אם אבל, גביו

 הרי מקודשין שאינן מים או לחטאת הטהור ריקן

 לתנור חוץ עומד היה, שהיו תכמו טהורין אלו

 והעבירו חטאת בו שיש כלי ונטל לחלון ידו ופשט

 ג"ע שעברה הזייה וכן, טהור זה הרי התנור ג"ע

 ז"ה בהן וכיוצא ומושב משכב כגון טומאה

  . טהורה

 שנגעו קדש בו שיש וכלי חטאת מי בו שיש כלי ו

 בו שיש וכל חטאת של כלי נטמא הרי בזה זה

 הטהור נגע אם וכן, כשהיה ורטה הקדש כלי אבל

 על מונחין כשהן ידיו בשתי בשניהן לחטאת

 הטהור שהרי חטאת של נטמא הרי הארץ

 לחטאת טהור שאינו הכלי בנגיעת נטמא לחטאת

  . חטאת מי את וטימא וחזר שביארנו כמו

 זה טמאין שניהן ידיו בשתי הכלים שני הגביה ז

 בכלי שנגע אדם בו שנגע מפני נטמא חטאת של

 זה מפני נטמא קודש ושל לחטאת טהור שאינו

 שהן נדה מי בנשיאת טמא והוא שהגביהו

 של הכלי מחמת שנטמאו מפני במשא מטמאין

 בנייר כרוך קדש של הכלי היה אם לפיכך, קדש

 בידו החטאת והגביה בו נגע ולא בנייר והגביה

 ולא בכלי נגע לא שהרי טהורין שניהן שנייה

 הקדש בכלי נוגע ההי אם אבל, לחטאת נטמא

. טמאין שניהם בנייר חטאת של היה אפילו בידו

 מפני במשא מטמאין שהן .ד"השגת הראב

 או שנטמאו פ"אע להיות צריך ל"נ א"א. שנטמאו

 מי הנושא הלא ת"א' פי וכך דבר איזה חסר

 מטמא ואדם ובגדים היא התורה טומאת חטאת

 קדש של הכלי מחמת נטמאו מה מפני כן אם

 ויש שלהם חמורה טומאה בטלה פסלושנ וכיון

 להסיט הגביה בין הפרש ויש במשנה שורש לזה

  . לו אשר הסוגיא וכן במשנה שמפורש כמו

 שניהן בהן נגע ולא בידו הכלים שני את הסיט ח

 מטמא לחטאת טהור שאינו הכלי שאין טהורין

 היה כ"אא בידו בו שיגע עד לחטאת הטהור את

  . שביארנו כמו למדרס ראוי

 תרומה לגבי טהור שהוא הטומאות ספק כל ט

 וכל, לחטאת טהור הוא הרי שיתבאר כמו

 נולדו אם התרומה את בהן שתולין הספיקות

 על טהרות נעשו ואם, נשפכין אלו הרי בחטאת

 אלו ספיקות להן שנולדו ואדם כלים אותן גבי

 הטהרות אותן הרי עליהן נשפכין שהחטאות

 טהורות הן הריו ככלים אינן והרפפות, תלויות

  . ולחטאת ולקודש לתרומה

 חטאת מי לתוך שנפלה תרומה של דבילה י

 בין, טמאין המים כביצה בה יש אם ואכלה ונטלה

 שכל, טהורה שהיתה בין טמאה הדבילה שהיתה

, לחטאת טהור אינו קודש אוכל אפילו האוכלין

, טמאה תרומה שאכל מפני מיתה חייב והאוכלה

 האוכל שאין, בטהרתן םהמי כביצה בה אין ואם

 לתרומה בין כביצה בו שיהיה עד אחרים מטמא

  . לחטאת בין לקדש בין

  

  טו פרק
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 אדם בין הזאה לצורך שלא חטאת במי הנוגע א

, מגעו בשעת בגדים מטמא ואינו טמא כלים בין

 הנה הערב עד יטמא הנדה במי והנוגע שנאמר

 של הטומאות מאבות אב הנדה שמי למדת

 בהן היה ואם שהוא בכל מגען וטומאת, תורה

 או בהן והנוגע, ובמשא במגע מטמאין הזאה כדי

 מגעו בשעת בגדים מטמא לצורך שלא שנושאן

 שנאמר ממטמאיו שיפרוש עד משאו בשעת או

 על במזה מדבר אינו בגדיו יכבס הנדה מי ומזה

 הוא שיהיה וחומר קל הטמא את טיהר אם הטמא

 בתורה שנאמר שזה למדו השמועה מפי טהור

 או שהנוגע לשיעור אלא נאמר לא הנדה מי ומזה

 לצורך שלא הזייה כדי בהן שיש נדה מי הנושא

 הוא וכמה, תורה דין בגדים ומטמא טמא הזאה

 אזוב של גבעולין ראשי שיטבול כדי הזאה שיעור

 בהן שנגע בזמן מטמאין חטאת שמי א"בד, במים

 אבל מצותן שיעשו קודם לצורך שלא נשאן או

 הרי כיצד, כלל מטמאין אינן מצותן שעשו אחר

 על או הטמא האדם על והזה האזוב את שטבל

 הטמא מעל ויורדין שותתין המים והיו הכלים

 הארץ על הזאה בשעת הניתזין המים וכן, לארץ

 בהן והנוגע טהורים המים אותן הרי הטהור על או

 דבר על להזות האזוב את הטביל, טהור והנושאן

 כשרין המנטפין המים הרי מאהטו מקבל שאינו

 טומאת מטמאין לפיכך, שביארנו כמו מהן להזות

 הטבילה שהרי מצותן עשו שלא לפי חטאת מי

השגת . טומאה מקבל שאינו דבר לשם היתה

 כתבתי א"א. טומאה מקבל שאינו .ד"הראב

  . התוספתא מן ל"שנ מה למעלה

 שיעשו קודם הכל את מטמאין חטאת מי אין ב

 מי אבל, להזאה וכשירין טהורין יהיוש עד מצוותן

 או מים בהן שנתערב כגון שנפסלו חטאת

 הדברים מאלו בהן וכיוצא בהמה מהן ששתתה

 נטמא לתרומה הטהור בהן נגע אם אותן הפוסלין

 בהן נגע, גופו בשאר שנגע בין בידיו שנגע בין

 טהור הוא הרי בידיו ואפילו לחטאת הטהור אדם

  . שהיו כמות

 שנטמאו אחר בהן ונגע שנטמאו חטאת מי ג

, נטמא בגופו בין בידיו בין לתרומה הטהור אדם

 נגע, נטמא בידיו לחטאת הטהור בהן נגע ואם

  . שהיה כמות טהור הוא הרי גופו בשאר

 מקוה מי או מעיין מי לתוכן שנפלו חטאת מי ד

, במשא מטמאין חטאת מי רוב אם, פירות מי או

 למחצה מחצה ,מטמאין אין פירות מי רוב ואם

 וקידש מקלה באפר שנתערב פרה אפר, מטמאין

, נדה במי מטמאין פרה אפר הרוב היה אם בכולן

 במגע מטמאין אין מקלה אפר הרוב היה ואם

  . במשא מטמאין אבל

 ראויין שאינן המים גבי על שנתנו כשר אפר ה

 בין בידיו בין לתרומה הטהור בהן ונגע לקדשן

 אפילו לחטאת רהטהו בהן נגע, נטמא בגופו

  . שהיה כמות טהור ז"ה בידיו

 יעשם שלא בטיט יגבלם לא שנפסלו חטאת מי ו

 שמי, ויטמא בטיט יגע שמא לאחרים תקלה

  . היא חטאת שנאמר בטיט בטלין אינם חטאת

 בתוך שנשחטה פ"ע אף חטאת מי ששתת פרה ז

 למי למשמרת שנאמר טהור בשרה שעות ד"כ

 בזמן אבל, טליןב אינן שמורין שהן בזמן, נדה

  . שמורין אינם שהרי בטלו פרה ששתאתן

 עליו והוזה, הרבים על ממנו שמזין מחלון המזה ח

 הרי פסולין המים נמצאו כך ואחר למקדש ונכנס

 הרבים על מהן שמזין המים שחזקת, פטור זה

 עליו הוזה אם אבל, כאנוס זה והרי כשרין שהן

 המים ונמצאו למקדש ונכנס יחיד של מחלון

 לו שהיה מפני ויורד עולה בקרבן חייב פסולין

 מחליקים, למקדש יכנס כ"ואח המים על לבדוק

 רבים של מחלון בארץ ששותתים במים העם היו

 חוששין היו ולא למקדש ונכנסים אותן ודורסים

 פסולין שמא .ד"השגת הראב. הן פסולין שמא להן

  . מצוותן שעשו המים מן ורובן א"א. הן

 כביצה בו יש אם, לחטאת הטמא באזוב המזה ט

 כביצה בו אין, ]פסולה [והזייתו פסולין המים

 מטמא זה ואזוב, פסולה והזאתו כשירים המים

 מונין שאין מאה הן אפילו לחבירו וחבירו חבירו

  . לחטאת

 כדי המים עליו והרי עליו שהוזה כלי המגביה י
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  . דסייען רחמנא בריך .שביארנו כמו מטמאין אינן מצוותן שעשו שהמים טהור הזאה
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   צרעת טומאת הלכות ם"רמב
    
  יא פרק

 כשיטהר ותגלחתו, עשה מצות מצורע טהרת א

 מביא המצורע את מטהרין כיצד, עשה מצות

] חדש [שיהיה היא וקבלה חדש חרש של מזרק

 לקדש הראויין חיים מים רביעית לתוכו ונותן

, סופרים מדברי זה ושיעור, חטאת מי אותן

 טהרת לשם טהורות דרור צפורים שתי ומביא

 הברורה את ושוחט, למטהר ולקח שנאמר צרעת

 עד וממצה חרס שבכלי המים על שבשתיהן

 הצפור וקובר וחופר, במים ניכר הדם שיהיה

. השמועה מפי קבלה זה ודבר, בפניו השחוטה

 ועוביו אמה ארכו שיהיה ומצותו ארז עץ ונוטל

 לווי שם לו איןש ואזוב, המטה מכרעי כרע כרביע

 תולעת ושני, מטפח פחות אין שביארנו כמו

, התכלת כצביעת פסלו טעמו ואם, שקל משקלו

 הצפור שלשתן עם ולוקח, הלכה השיעורים וכל

 ועץ, זה את זה מעכבין אלו מינין וארבעה, החיה

 עם האזוב וכורך, פסולין שנתקלפו ואזוב ארז

 ייםאגפ ראשי להן ומקיף זהורית של בלשון הארז

 במים ארבעתן וטובל, החיה צפור של הזנב וראש

 אחר על פעמים שבע ומזה, שעליהן ובדם שבכלי

 וכיצד, הצפור את ומשלח מצורע של ידו

 ואינו לחומה חוץ וזורקה בעיר עומד, משלחה

 שנאמר, למדבר ולא לעיר ולא לים לא פניו הופך

 חוזר וחזרה שלחה, השדה פני אל לעיר מחוץ

 הכהן מגלח כ"ואח, פעמים מאה אפילו ומשלחה

 כל על תער מעביר, מגלחו כיצד, המצורע את

 הערוה ובית השחי בית אפילו הנראה בשרו

 שנאמר כדלעת שיעשה עד הגוף כל שעל שיער

 וגבות וזקנו ראשו נאמר למה כ"א, שערו כל את

 שבתוך שיער ולמעט בהן כיוצא כל לרבות עיניו

 בגדיו בסמכ כ"ואח, נראה שאינו לפי החוטם

 משכב ומלטמא בביאה מלטמא ויטהר וטובל

 שבעת ומונה החומה מן לפנים ויכנס, ומושב

 מחוץ שנאמר המטה בתשמיש בהן ואסור ימים

, המטה בתשמיש שאסור מלמד לאהלו

השגת . המטה בתשמיש מותרת והמצורעת

 א"א. נראה שאינו לפי החוטם שבתוך .ד"הראב

 טעם הומ הסתרים בית של שיער ריבה והלא

 אלא נראה שאינו פ"אע החוטם שבתוך לשיער

 מעכב שאינו החוטם שבתוך לשיער טעמא היינו

  . האדם ברוב שאינו לפי

 הטומאה אב הוא עדיין האלו הימים שבעת כל ב

 הוא שהרי במשא לא במגע וכלים אדם מטמא

' וגו בגדיו את וכבס השביעי ביום והיה אומר

 מטמא שהיה וכשם בגדים מטמא שהיה מלמד

 המטמא שכל במגע אדם מטמא כך במגע בגדים

 הכהן מגלחו השביעי וביום, אדם מטמא בגדים

 וטובל בגדיו ומכבס כראשונה שנייה תגלחת

 יום טבולי ככל הוא והרי, אחרים מלטמא ויטהר

, בתרומה אוכל שמשו העריב, במעשר ואוכל

  . שביארנו כמו בקדשים אוכל כפרתו הביא

 אלא מגלח אינו תגלחותה בשתי מגלח כשהוא ג

 שתי שהניח או בתער שלא גילח ואם, בתער

, כהן אלא מגלחו ואינו, כלום עשה לא שערות

 וגלחן ראשונה בתגלחת שערות שתי שייר ואם

 בלבד אחת תגלחת אלא לו עלתה לא בשניה

 לטהרת כשר היום וכל, ראשונה היא והרי

  . המצורע

 אינן והזאתו וטבילתו המצורע תגלחת ד

השגת . מעכבים מעשיו כל ושאר זו את זו בותמעכ

 זה מהו יודע איני א"א. המצורע תגלחת .ד"הראב

 ליכנס טהרתו את שמעכבין הן אלו אדרבה

 ומושבו ומשכבו בביאה ולטמא החומה מן לפנים

 דרשו שהרי פרומים ובגדיו פרוע וראשו טמא

 טעות ואולי, בגופו הנעשים בדברים וטהרו כ"בת

 שאינן דברים ושאר בהפך והדבר הוא סופר

 הצפור שילוח בגדים כיבוס כגון בו מעכבין

  . ש"כמ בתוספתא מצאתי וכן מאשתו ופרישתו

 ושאר ביום וההזייה והתגלחת הצפור שחיטת ה

 באנשים אלו, בלילה בין ביום בין מעשיו כל

 אלו, בנשים בין באנשים בין מעשיו כל ושאר
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 בין בכהנים בין מעשיו כל ושאר בכהנים

  . בישראל

, לארץ ובחוצה בארץ נוהגת זו מצורע טהרת ו

 מצוה שטמאו וכהן, הבית בפני ושלא הבית בפני

 כשרין והכל, לטמאו או לטהרו שנאמר לטהרו

, מת טמא ואפילו זב אפילו המצורע את לטהר

 שני מטהרין ואין, מצורע מטהר מצורע ואין

  . חבילות מצות עושין שאין כאחת מצורעין

 זה מצורע בהן שטהר תולעת ושני ואזוב ארז עץ ז

 צפור וכן, אחרים מצורעים בהן מטהר

 אחרים מצורעים בה לטהר מותר המשתלחת

 הצפור אבל, באכילה ומותרת שנשתלחה מאחר

 משעת תיאסר ומאימתי, בהנאה אסורה השחוטה

 ולא ארז עץ ולא אזוב שם ואין שחטה, שחיטתה

 ששחיטה בהנאה אסורה זו הרי תולעת שני

 מצפור כזית והאוכל, שחיטה שמה ראויה שאינה

 וזה שנאמר תעשה לא ועל עשה על עבר השחוטה

 שזה למדו השמועה מפי מהם תאכלו לא אשר

 תאכלו טהורה ונאמר, השחוטה הצפור לרבות

 עשה מכלל הבא ולאו תאכלו לא אחרת הא

  . עשה

 הנדחת עיר מצפורי הצפורים שתי לוקחין אין ח

 ולא זרה בעבודה יפןשהחל מצפורים ולא

 שיהיו ומצוותן, הנפש את שהרגו מצפורים

 ולקיחתן ובדמים בקומה במראה שוות שתיהן

 היום אחת שלקח או שוות שאינן פ"ע אף, כאחת

 לשם הצפרים שתי לקח, כשירות למחר ואחת

 אשה לשם, אשה בהן לטהר כשירות איש

 מנוגע בית בהן לטהר, איש בהן לטהר כשירות

 לבית כשירות לאדם לקחן, אדם לטהר כשירות

  . למטהר ולקח שנאמר מנוגע

 יקח דרור היתה שלא ונמצאת מהן אחת שחט ט

 שחט, באכילה מותרת והראשונה לשניה זוג

 והראשונה לשניה זוג יקח טרפה ונמצאת האחת

 והראשונה .ד"השגת הראב. בהנאה מותרת

 ושתיהן ארישא ובתוספתא א"א. בהנאה מותרת

  . באכילה מותרות

, שתמות עד המשתלחת את מניחין הדם נשפך י

.אחרות שתים ויקח הדם ישפך המשתלחת מתה
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  כפרה מחוסרי הלכות ם"רמב
  

) א: (פרטן הוא וזה. עשה מצות ארבע בכללן יש. כפרה מחוסרי הלכות
) ג. (קרבן כשתטהר היולדת שתקריב) ב. (קרבן כשתטהר הזבה שתקריב
 ואחר, קרבן כשיטהר מצורע שיקריב) ד. (קרבן טהרכשי הזב שיקריב

  .אלו בפרקים אלו מצות וביאור. טהרתן תגמר קרבנותיהן שיקריבו
  

  א פרק
, הזבה ,כפרה מחוסרי הנקראין הן ארבעה א

 מחוסרי נקראו ולמה, והמצורע, והזב, והיולדת

 מטומאתו שטהר פ"אע מהן אחד שכל כפרה

 גמרה ולא חסר הוא עדיין שמשו והעריב וטבל

, קרבנו שיביא עד בקדשים לאכול כדי טהרתו

 בקדשים לאכול הוא אסור כפרתו שיביא וקודם

  . המוקדשין בפסולי שביארנו כמו

 פ"אע, קרבנו הביא לא ועדיין וטבל שמל גר ב

 קרבנו שיביא עד בקדשים לאכול אסור שהוא

 גר להיות עכבו שקרבנו, כפרה ממחוסרי אינו

 אינו זה ומפני ישראל ריכש ככל ולהיות גמור

, ישראל ככשרי נעשה לא שעדיין בקדשים אוכל

 אוכל כשר ישראל ויעשה קרבנו שיביא וכיון

 אוכל בשחרית אחת פרידה הביא, בקדשים

 של שקרבנו, שנייה פרידה ויביא לערב בקדשים

 תורים שתי או יונה בני שני או בהמה עולת גר

  . ותהקרבנ במעשה שביארנו כמו, עולה ושניהן

 או תורים שתי מהן אחת כל קרבן והזבה הזב ג

 והיולדות, חטאת ואחד עולה אחד יונה בני שני

 תור או יונה ובן עולה כבש קרבנה ]והיולדת[

 תורים שתי מביאה משגת ידה אין ואם, חטאת

, חטאת ואחד עולה אחד יונה בני שני או

 ואחד עולה אחד כבשים שלשה קרבנו והמצורע

 מביא משגת ידו אין ואם, טאתלח וכשבה, אשם

  . לאשם וכבש חטאת ואחד עולה אחד קן

 משלשתן אחד כל מביא והמצורע והזבה הזב ד

 מהן אחד שכל לטהרתו השמיני ביום כפרתו

 השביעי ביום וטובל טהרה ימי שבעה סופר

  . השמיני ביום קרבנותיו ומקריב שמשו ומעריב

 ארבעים ביום קרבנה מביאה אינה היולדת ה

 מערבת אלא, לנקבה שמונים ביום או כרלז

 ארבעים יום שהוא למחר קרבנה ומביאה שמשה

 היום והוא לנקבה ואחד שמונים ויום לזכר ואחד

 תביא לבת או לבן טהרה ימי ובמלאת בו שנאמר

 יצאת לא מלאת ימי תוך קרבנה הביאה ואם', וגו

 ימי בתוך הראשונים ולדות על הביאה אפילו

 ולא אלו ימים עברו, יצאת אל זה ולד של מלאת

 לאחר כפרתן מקריבין אלו הרי כפרתן הביאו

 אסורים חטאתם הקריבו שלא זמן וכל, זמן

 אינן) והאשם (העולה אבל בקדשים לאכול

 שכל הקרבנות במעשה ביארנו כבר, מעכבין

, מדעתן אלא ידן על מקריבין אין קרבן מחוייבי

 בעלים דעת צריכין שאין כפרה ממחוסרי חוץ

 הקטנים ובנותיו בניו על קרבן מביא אדם שהרי

השגת . בזבחים ומאכילן כפרה מחוסרי היו אם

 עד' וכו מלאת בתוך קרבנה הביאה ואם .ד"הראב

 אם גדול תימה זה א"א. ולד של מלאת בתוך

 ומאי יצאה לא למה מלאת תוך קרבנותיה שלחה

 אותה משלח שהטמא ודם חלב מחטאת שנא

  . לה ומקריבין

  

  ד פרק
 שמטהרין אחר מצרעתו הצרוע כשיתרפא א

 צפורים ושתי תולעת ושני ואזוב ארז בעץ אותו

 כל אחר, אותו ומטבילין בשרו כל את ומגלחין

 וביום ימים שבעת ומונה לירושלים יכנס זאת

 הראשונה כתגלחת שניה תגלחתו מגלח השביעי

 ולמחר שמשו ומעריב יום טבול הוא והרי וטובל

 מקריבין כ"ואח שנייה פעם טובל בשמיני

 שטובל אחר בשמיני טובל מה ומפני, קרבנותיו

 חלוטו בימי בטומאה רגיל שהיה מפני, מאמש
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 אחר נטמא ושמא טומאה משום נזהר ואינו

 הנשים בעזרת בשמיני טובל לפיכך, שטבל

  . דעתו הסיח שלא פ"אע ששם המצורעים בלשכת

 או בשמיני וגילח בשביעי גילח ולא נתאחר ב

 שמשו ויעריב יטבול שיגלח ביום ימים כמה אחר

 שנייה פעם שיטבול אחר קרבנותיו יביא ולמחר

 חוץ עומד המצורע, לו עושין כיצד. שביארנו כמו

 באסקופת מזרחית פתח כנגד ישראל לעזרת

 כל עומדים ושם למערב ופניו ניקנור שער

 משקין ושם אותן שמטהרין בעת כפרה מחוסרי

 מצורע של אשם חלוק והכהן, הסוטות את

 כל כדרך במזרח השמן לוג עם ומניפו חי כשהוא

 עצמו בפני וזה עצמו בפני זה הניף ואם, התנופות

 עד מצורע של האשם את מביא כך ואחר, יצא

 עליו וסומך לעזרה ידיו שתי ומכניס הפתח

, דמו את כהנים שני ומקבלין, מיד אותו ושוחטין

 ואחד המזבח גבי על וזורקו בכלי מקבל אחד

 ומזה השמאלית לידו ומערה הימנית בידו

 בשמאל וקבל שינה ואם, הימנית באצבעו

 בכלי הדם מקצת שקיבל הכהן, פסל תחילה

 יבא כך ואחר, תחילה המזבח על וזורקו מוליכו

 הכהן המצורע אצל בכפו הדם שקיבל הכהן

 ראשו המצורע ומכניס מבחוץ והמצורע מבפנים

, הימנית אזנו תנוך על שבכפו הדם מן הכהן ונותן

 ואחר ידו בהן על ויתן הימנית ידו יכניס כך ואחר

 נתן ואם רגלו בהן על ויתן הימנית רגלו יכניס כך

 חטאתו יקריב כך ואחר, יצא לא השמאל על

 הכהן נוטל הבהונות על הדם שיתן ואחר, ועולתו

 השמאלית חבירו של כפו לתוך ויוצק השמן מלוג

 אצבעו וטובל איצ עצמו כף לתוך יצק ואם

 כנגד פעמים שבע ומזה שבכפו בשמן הימנית

 אצבע טבילת הזייה כל על הקדשים קדש בית

 הקדשים קדש בית כנגד כיון ולא הזה ואם, בשמן

 מן ויתן המצורע אצל יבא כך ואחר, כשירות

 ידו ובהן אזן בתנוך האשם דם מקום על השמן

 על יתננו שבכפו השמן מן והנותר, רגלו ובהן

 הלוג ושאר, כפר לא נתן לא ואם המתטהר ראש

 מביא כך ואחר .ד"השגת הראב. לכהנים מתחלק

 במקום אלא כ"אח כאן אין א"א. האשם את

 היתה התנופה ותיכף סומך היה שם שמניף

 הגהתי כאשר בתוספתא שנויה היא וכך הסמיכה

  . למעלה

 כהונה לזכרי בעזרה אלא נאכל אינו הלוג שירי ג

 ואסור, לאשם הוקש שהרי קדשים קדשי כשאר

 ומתן שבע מתן ממנו שיתן עד השמן מלוג לאכול

 קודם קדשים כאוכל לוקה אכל ואם בהונות

  . זריקה
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   מקוואות הלכות ם"רמב

 כך ואחר מקוה במי טמא כל שיטבול והיא, אחת עשה מצות. מקואות הלכות
  .אלו בפרקים זו מצוה וביאור. יטהר

  
  א פרק

 שנטמאו בין כלים בין אדם בין ןהטמאי כל א

 בטומאה שנטמאו בין תורה של חמורה טומאה

 במים בטבילה אלא טהרה להן אין דבריהן של

  . בקרקע הנקוין

 וכיבוס בשר רחיצת בתורה שנאמר מקום כל ב

 הגוף כל טבילת אלא אינו הטומאה מן בגדים

 במים שטף לא וידיו בזב שנאמר וזה, במקוה

 לשאר הדין והוא, ופוג כל שיטבול כלומר

 אצבע מראש חוץ כולו טבל שאם הטמאין

 האלה הדברים וכל, בטומאתו הוא עדיין הקטנה

 יובא במים נאמר הרי השמועה מפי שהן פ"אע

 הטמאים לכל אב בניין וטהר הערב עד וטמא

  . במים שיבואו

 חוץ במקוה טהרה להן יש שנטמאו הכלים כל ג

 חרס כלי ,המפץ וכן זכוכית וכלי חרס מכלי

 אלא טהרה לו ואין תשבורו ואותו בו נאמר

 קבעו ואפילו בקרקע חיברו אפילו, שבירה

 הוא הרי גפסים או סיד מלאהו ואפילו במסמר

 חרס ככלי זכוכית וכלי, שישבר עד שהיה כמו

  . זה בדבר עשאום

 כל שאר המקבלים הכלים בכלל אינו המפץ ד

 כלי מכלל אינו קיבול כלי שאינו לפי הטומאות

 למשכב ראוי והוא והואיל בתורה האמורין עץ

 וכיון תורה דין בלבד מדרס לטומאת נתרבה

 לטומאה ונתרבה בפירוש וטהרה טומאה לו שאין

 במקוה מתטהר שאין במקוה לטהר יתרבה לא

 טהרה למפץ ואין בתורה האמורין הכלים אלא

 ששה על מששה פחות שישאר עד קריעתו אלא

 האמורים הכלים אלא .ד"השגת הראב. טפחים

 השלים לא ועדיין דברים הרבה א"א. בתורה

 לענין נתפרשו לא בתורה האמורים שהכלים

 מטמא למשכב הראוי כל אלא ומושב משכב

 כשאר בטבילה יטהר לא מטמא ואם במדרס

 חרס בכלי אלא שבירה נאמרה לא והלא טמאים

 בין טבילה תורה נתנה שלא לומר לו היה אבל

 לאריג או לכלים אלא טומאות לשאר בין למדרס

 ישטף עץ כלי וכל כתיב הזב בטומאת שהרי

 ובכולן בשרצים וכן מדין בפרשת במת וכן במים

 הראויים העץ כלי פשוטי הילכך כתיב כלים

 וחומר מקל טומאות לשאר ונתרבו למדרסות

 נתרבו לטומאה שנתרבו כיון קטנים מפכים

 עץ כלי פשוטי נמי אי ומינה מינה דון לטהרה

 וחומר מקל להביאם צריך אין למדרסות הראויים

 הזב בו יגע אשר חרס דכלי דקרא מגופא אלא

 מקבל אלמא במים ישטף עץ כלי וכל ישבר

 ואפילו הזב בטומאת כלי שהוא כל טומאה

 בעינן ומושב משכב בהדי מדכתיב מיהו במגעו

 אתי כלי שאינו מפץ אבל למדרס ראוי שיהא

 ליה לית מים טהרתל אבל לטומאה וחומר מקל

 שהרי במים טהרתן למדרסות שהרי כלי שאינו

 מפץ אבל במים ישטף עץ כלי וכל בכלל הן

 בא לא עזים מעשה ולא בגד ולא כלי שאינו

  . העיקר טעם זה זה לכלל

 בו נאמר שהרי במעיין אלא טהרה לו אין הזב ה

 אדם בין הטמאין ושאר הזבה אבל חיים במים

  . קוהבמ אף טובלין כלים בין

 מנדה חוץ ביום טבילתן טבילות חייבי כל ו

 בעניין שביארנו כמו בלילה שטבילתן ויולדת

 מתחלת כולו היום כל והולך טובל קרי ובעל, נדה

 במים ירחץ ערב לפנות והיה שנאמר הלילה

 הערב עד הלילה מתחלת והולך שטובל מלמד

 כל והולך טובל קרי ובעל .ד"השגת הראב. שמש

 שרץ לטמא וכן א"א. הלילה חלתמת כולו היום

 נקיים שבעה ספירת טעונין שאין הטמאים ולכל

 האזוב את טבל שנינו מת בטומאת אף שהרי

 ביום והזה בלילה שטבל או בלילה והזה ביום

  . ביום ומזה בלילה טובל עצמו הוא אבל פסול
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 ערום כשהוא גופו כל שיטבול צריך הטובל כל ז

 שיער כל ביליט שיער בעל היה ואם אחת בבת

 הטמאין וכל, תורה דין כגופו הוא והרי ראשו

 מפני טבילה להן עלתה בבגדיהן שמטבלו

 שטבלה הנדה וכן, חוצצין ואינן בהן באין שהמים

  . לבעלה מותרת בבגדיה

 לא ואם לטבילה להתכוין צריך הטובל כל ח

 נדה אפילו, לחולין טבילה לו עלתה נתכוין

 או המים לתוך שנפלה כגון כוונה בלא שטבלה

 לתרומה אבל, לבעלה מותרת זו הרי להקר ירדה

  . בכוונה שתטבול עד טהורה אינה ולקדשים

 אם המים באמת לו וישב ורגליו ידיו הכופת ט

 המקוה לתוך הקופץ, טהור כולו דרך מים נכנסו

 זה הרי במקוה פעמיים והטובל, מגונה זה הרי

 במקוה עלי ידך כבוש לחבירו והאומר, מגונה

  . מגונה זה הרי

 צריכין אינן הקמטים ובית הסתרים בית י

 במים שטף לא וידיו שנאמר המים בהן שיבואו

 צריכין כן פי על ואף, בלבד הנראים איברים

 דבר יהיה ולא המים בהן שיבואו ראויין להיות

 אדם ילמוד לעולם חכמים אמרו לפיכך חוצץ

 קמטיה בין מדיחה אשה שתהיה ביתו בתוך

 כדרך טובלת והאשה, תטבול כך חרוא במים

  . בנה את וכמניקה כאורגת גדילתה

 שמתביישת מפני בנמל טובלת אינה אשה יא

 לה הקיף ואם, כהוגן טובלת ואינה העיר מבני

 ולא, בנמל טובלת להצניעה כדי בו וכיוצא מפץ

 מפני בהן וכיוצא סל או חרס כלים גבי על תטבול

  . טבילה לה תעלה ולא שמפחדת

 חוצץ דבר יהיה לא הכלים או האדם חדא יב

 ובין בינם חוצץ דבר היה ואם, המים ובין בינם

 בשר על מודבק טיט או בצק שהיה כגון המים

 ולא כשהיה טמא ז"ה הכלי גוף על או האדם

 דבר היה אם תורה דבר, טבילה להן עלתה

 לא הכלי רוב או האדם רוב את חופה החוצץ

 ורוצה ליוע שיקפיד והוא טבילה להן עלתה

 שם ולא עליו מקפיד אינו אם אבל, להעבירו

 חוצץ אינו עבר לא בין עבר בין לב על אותו

 מיעוטו חופה היה אם וכן, רובו את שחופה פ"ואע

 מדברי, עליו מקפיד שהוא פ"אע חוצץ אינו

 לא עליו מקפיד היה אם החוצץ דבר שכל סופרים

 גזירה מיעוטו על שהוא פ"אע טבילה לו עלתה

 את חופה היה אם החוצץ דבר וכל, רובו םמשו

 מקפיד שאינו פ"אע טבילה לו עלתה לא רובו

 נמצאת, עליו המקפיד רובו משום גזירה עליו

 הכלי גוף על או האדם בשר על היה שאם אומר

 בהן וכיוצא וזפת בצק כגון החוצצין מדברים דבר

 עלתה לא עליו מקפיד והוא כחרדל טיפה אפילו

, טבילה לו עלתה עליו מקפיד ינוא ואם, טבילה לו

 כמו האדם רוב או הכלי רוב חופה היה כ"אא

  . שביארנו

   
  

  

  יא פרק
 גזירות והטהרות שהטומאות וגלוי ברור דבר יב

 אדם של שדעתו מדברים ואינן, הן הכתוב

 מן הטבילה וכן, החוקים מכלל הן והרי מכרעתו

 טיט הטומאה שאין הוא החוקים מכלל הטומאות

 היא הכתוב גזירת אלא במים שתעבור הצוא או

 חכמים אמרו ולפיכך, הלב בכוונת תלוי והדבר

 יש רמז כ"ואעפ, טבל לא כאילו הוחזק ולא טבל

 טהור שטבל כיון לטהר לבו שהמכוין כשם בדבר

 לבו המכוין כך דבר בגופו נתחדש שלא פ"ואע

 מחשבות שהן הנפשות מטומאות נפשו לטהר

 לפרוש בלבו שהסכים כיון, הרעות ודעות האון

 הרי, טהור הדעת במי נפשו והביא העצות מאותן

 וטהרתם טהורים מים עליכם וזרקתי אומר הוא

, אתכם אטהר גלוליכם ומכל טומאותיכם מכל

 ואשמה עון חטא מכל הרבים ברחמיו השם

. ד"בס מקואות הלכות להו סליקו. אמן יטהרנו

 הלכותיו, טהרה ספר והוא עשירי ספר נגמר

.וארבעה וארבעים מאה ופרקיו, נהשמו

    



קטו 

אולם יש דברים הנוהגין רק בזמן , הבאנו את הלכות הכנת הסדר וליל הסדר מהקיצור שולחן ערוך[
  .]ויש לשים לב לכך, ובזמן הגאולה זה אחרת, הגלות

  קיצור שולחן ערוך
  

   דיני הכנת הסדר–סימן קיח 
   
ואם , יהדר אחר יין יפה למצות ארבע כוסות א

וגם הוא כשר , ש בנמצא יין אדום יפה כמו הלבןי

שנאמר אל , מצוה בו יותר מבלבן, כמו הלבן

משמע שחשיבותו של יין הוא , תרא יין כי יתאדם

ועוד לפי שיש בו זכר לדם שהיה , כשהוא אדום

ובמדינות , פרעה שוחט ילדי בני ישראל

שהאומות טפשים וסכלים להעליל עלילות 

  . ן אדום לפסחשקרים נמנעו מליקח יי

לצורך טיבול הראשון שהוא כרפס נוהגין  ב

הרבה ליקח פטרוזיליה וטוב יותר ליקח סלרי 

והמובחר הוא , שיש לו טעם טוב כשהוא חי

  . לקחת צנון

וכיון שהוא , לצורך מרור נוהגין ליקח תמכא ג

חריף מאד יכולין לפררו במגרדת רק שיזהרו 

בית ויש לפררו כשבאין מ, שלא יפוג לגמרי

שצריכין ' ח סעיף ג"ועיין לעיל סימן צ(הכנסת 

אלא , ובשבת אסורין לפררו) לפררו על ידי שינוי

, שצריכין לפררו קודם הלילה ויכסהו עד הלילה

ונוח " חסה"אבל יותר טוב לקחת חזרת שהיא 

ונקרא מרור לפי שכששוהה בקרקע , לאכלו

ויוצאין גם בלענה הנקרא , נעשה הקלח מר

לשין וחרחבינא אינם שכיחים עו(ווערמוט 

כל המינים שיוצאין בהן מצטרפין , )במדינותינו

ויוצאין בין בעלין בין בקלחין , זה עם זה לכזית

דהיינו שרשים הקטנים , אבל לא בשרשים

אבל השורש הגדול שבו , המתפצלים לכאן ולכאן

אף שהוא טמון בקרקע הרי הוא , גדלים העלים

תר ליטול העלים ומכל מקום טוב יו, בכלל קלח

כי יש אומרים שמה , והקלח היוצא חוץ לקרקע

העלים אין יוצאין , שהוא בקרקע נקרא שורש

אבל הקלחים יוצאין , בהם אלא אם כן הם לחים

אך לא במבושלין או , בהן בין לחים בין יבשים

  . כבושין

ובשעה , החרוסת צריך שיהיה עב זכר לטיט ד

לתוכו יין שהוא צריך לטבול את המרור ישפוך 

וגם שיהא ראוי , או חומץ שיהיה רך זכר לדם

יש לעשות את החרוסת מפירות , לטבול בו

שנמשלה בהם כנסת ישראל כגון תאנים שנאמר 

, ואגוזים שנאמר אל גנת אגוז, התאנה חנטה פגיה

ורמונים שנאמר , ותמרים שנאמר אעלה בתמר

ותפוחים זכר למה שנאמר תחת , כפלח הרמון

שהיו הנשים יולדות שם בניהן , יךהתפוח עוררת

ושקדים על שם ששקד הקדוש ברוך , בלי עצב

וצריך ליתן בתוכו תבלין . הוא על הקץ לעשות

כגון קנמון וזנגביל שאינן נדכין , הדומה לתבן

זכר לתבן , ויש בהן חוטין כמו תבן, הדק היטב

בשבת לא ישפוך את . שהיו מגבלין בתוך הטיט

כי צריך לעשות , רוסתהיין או החומץ לתוך הח

ואת , בשינוי ויתן את החרוסת לתוך היין והחומץ

) אפילו כשלא חל יום טוב בשבת(המי מלח 

ואם עושהו ביום טוב צריך , יעשה מערב יום טוב

לעשותו בשינוי שיתן תחלה את המים ואחר כך 

  . המלח

משחרב בית המקדש תקנו חכמים שיהיו על  ה

מיני תבשילין השלחן בשעת אמירת ההגדה שני 

אחד זכר לקרבן פסח ואחד זכר לקרבן חגיגה 

. שהיו מקריבין בזמן שבית המקדש היה קים

ויהיה , ונהגו שאחד מן התבשילין יהיה בשר

לזכר שגאלם הקדוש ברוך , מפרק הנקרא זרוע

זכר , ויהיה נצלה על הגחלים, הוא בזרוע נטויה

והשני יהיה ביצה משום . לפסח שהיה צלי אש

כלומר דבעי רחמנא , בלשון ארמי ביעאדביצה 



 

 
 
 
 

קטז

למפרק יתנא בדרעא מרממא ועושין הביצה בין 

וצריך לצלותן ולבשלן מערב , צלוי הבין מבושלת

ואם שכח או שהיה שבת יצלה , יום טוב בעוד יום

ויבשל אותם בלילה אבל צריך לאוכלן ביום טוב 

וכן בליל שני יצלם ויבשלם ויאכלם ביום . ראשון

י אין מבשלין מיום טוב לחבירו ולא כ, טוב שני

ולפי שאין אוכלין בשר צלי בשני , מיום טוב לחול

על כן צריך לאכול את הזרוע דוקא , לילות אלו

ואף כשצולין בערב יום טוב אין לזרקן אחר , ביום

כך אלא יתנם ביום טוב שני תוך המאכל 

  . שמבשלין ויאכלם

יכין מושבו מבעוד יום במצעות נאות כפי  ו

ובאופן שיוכל להטות ולהסב בשמאלו , יכלתו

גם . ואפילו הוא אטר יסב בשמאל של כל אדם

כדי שמיד בבואו , את הקערה יכין מבעוד יום

  . מבית הכנסת יוכל לעשות את הסדר בלי עיכוב

אף על פי שבכל השנה טוב למעט בכלים נאים  ז

מכל מקום בליל פסח טוב להרבות , זכר לחרבן

ואפילו הכלים שאינן , כחובכלים נאים כפי 

צריכין לסעודה יסדרם יפה על השלחן לנוי זכר 

  . לחירות

מניח שלש מצות על , סדר הקערה כך הוא ח 

הקערה ופורס עליהם מפה נאה ועליה מניח את 

, ואת הביצה משמאל, הזרוע נגד הימין שלו

, חרוסת תחת הזרוע. המרור לברכה באמצע

  : באמצע כזהומרור לכריכה , כרפס תחת הביצה

  

  ביצה            זרוע 

  מרור

   כרפת       חרוסת

  מרור

  
, הכוסות יהיו שלימות בלי שום פגימה ט

  . ויחזיק לכל הפחות רביעית, ומודחות יפה

מנהגנו להלביש את הקיטל ויכינו גם כן מבעוד  י

, ומי שהוא אבל רחמנא ליצלן אינו לובשו. יום

בילות כלל רק אם לא נהג א. אבל בהסיבה חייב

קודם יום טוב כגון שקבר מתו ביום טוב נוהגין 

  . והלל אומר כי ההלל הוא חיוב. שאינו מיסב

אבל תלמיד , בן אצל אביו חייב בהסיבה יא 

  .אצל רבו אינו צריך

   
   סדר ליל פסח–סימן קיט 

   
אף על פי שבכל שבת ויום טוב יכולין לקדש  א

, ודשולאכול מבעוד יום להוסיף מחול אל הק

לפי שמצות אכילת מצה הוא , בפסח אינו כן

כמו קרבן פסח דכתיב ביה ואכלו , דוקא בלילה

וכן מצות ארבע כוסות , את הבשר בלילה הזה

וכיון שגם הכוס של קידוש היא . היא דוקא בלילה

אחת מהארבע כוסות לכן אין מקדשין עד שהוא 

ילבוש את הקיטל וישב את עצמו על . ודאי לילה

ומצוה לחלק לתינוקות . עשות את הסדרמושבו ל

כדי שיראו שינוי , שקדים ואגוזים וכדומה

ועל ידי זה יתעוררו לשאול גם כן על , וישאלו

ותינוק ותינוקות שהגיעו . מצה ומרור והסיבה

, דהיינו שהוא יודע מקדושת יום טוב, לחינוך

נותנין לו גם , ומבין מה שמספרים מיציאת מצרים

ו נוהגין למזוג כוס אחת יותר כן כוס שישתה ממנ

  . וקורין אותה כוס של אליהו הנביא, מן המסובין

, משרת או אחד מבני ביתו ימזגו את הכוסות ב 

וכן בכל פעם שמוזגין ימזגו הם ולא הוא בעצמו 

ויזהיר לבני ביתו . כדי להראות דרך חירות

שישתו מכל כוס לכל הפחות את הרוב בפעם 

, ביעית בפעם אחתאחת ומכוס רביעי ישתו ר

ויכוונו כולם למצות ארבע כוסות וסיפות יציאת 

כי גם הנשים חייבות , מצרים ואכילת מצה ומרור

יעשה קידוש . במצות אלו רק בהסבה אינן נוהגות

וטוב אם , וישתה בהסבת שמאל, ככתוב בהגדה

אפשר לעשות כדעת הפוסקים לשתות כוס 

  . שלמה בכל הארבע כוסות
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. ידיו ולא יברך עליהן ומנגבןאחר כך ירחוץ  ג

וחותך מן הכרפס לעצמו ולכל בני ביתו לכל 

וטובלין במי מלח ומברכין , אחד פחות מכזית

ומכוונין לפטור בברכה זו גם , בורא פרי האדמה

אחר כך , ואוכל גם כן בהסבת שמאל, את המרור

נוטל את המצה האמצעית וחולקה לשני חלקים 

. שבו לאפיקומןומניח את החלק הגדול אצל מו

ונוהגין לכרכו במפה זכר למה שנאמר משארותם 

ויש שמשימים אותו כך על . צרורות בשמלותם

ולפי שהאפיקומן הוא , שכמם זכר ליציאת מצרים

. לכן הוא חשוב ויהי החלק הגדול, במקום הפסח

ומגלה , והחלק הקטן מחזירו להקערה למקומו

ואומרים , ומגביה את הקערה, קצת את המצות

עד לשנה הבאה בני ' הא לחמא עניא די אכלו וכו

והאומרים כהא לחמא עניא לא יאמרו . חורין

  . תיבת די

אחר כך מוזגין כוס שניה והתינוק שואל מה  ד 

ואם אין תינוק ישאל בן אחר או בתו או . נשתנה

ואחר כך אומרים עבדים היינו . חברו או אשתו

בלשון והנכון לפרש לבני ביתו דברי ההגדה ' וכו

, ואם גם בעצמו אינו מבין לשון הקודש, שמבינים

יאמר מתוך ההגדה שהוא עם פירוש ולאחר כל 

ומכל שכן המאמר , פיסקא יאמר בשפה שמבין

שצריכין להבין את ' רבן גמליאל היה אומר וכו

כשמגיע לוהיא . הטעם של פסח מצה ומרור

שלא יראה פת (יכסה את המצות ' שעמדה וכו

ונוטלין את הכוסות ) ן אותושמניחי, בושתו

. עד מידם' ואומרים והיא שעמדה וכו, בידיהם

" למצה זו"וכשמגיע , וחוזר ומגלה את המצות

נוטל את מחצה המצה שבקערה ומראה לבני 

וכן במרור זה מגביה '  מצה זו וכו,ואומר, ביתו

אבל כשאומר פסח שהיו אבותינו . את המרור

הוא זכר לא יגביה את הזרוע ש' אוכלים וכו

, שלא יהא נראה כאילו הקדישו לכך, לפסח

וכשמגיע ללפיכך מכסה את המצות ונוטל כל 

אחד את הכוס בידו ומגביה עד שחותם גאל 

ומברכין על הכוס בורא פרי הגפן ושותין , ישראל

  . בהסבת שמאל

אחר כך רוחצין ידיהם ומברכין על נטילת  ה 

טוב ולפי שביום . ידים ומברך המוציא על המצות

ומצות . צריך לבצוע על שתי ככרות שלימות

לפי שהמצה , אכילת מצה היא מן הפרוסה

על כן , נקראת לחם עוני ודרכו של עני בפרוסה

בשעה שהוא מברך המוציא אוחז שתי המצות 

. והפרוסה ביניהן ומברך המוציא, השלמות בידיו

ומניח את המצה התחתונה מידיו ואוחז רק 

. ומברך על אכילת מצה, בעליונה וגם בפרוסה

ובוצע מן העליונה וגם מן הפרוסה מכל אחת 

כזית וכן הוא נותן לכל אחד מבני ביתו ואוכל 

ואם קשה לו , שתיהם יחד בהסבה שמאלית

לאכלם בפעם אחת אוכל תחלה את כזית 

רק שלא , המוציא ואחר כך הכזית מן הפרוסה

ונוהגין . ישהה ביניהם כלל ויאכל שתיהן בהסבה

שבלילי פסח אין טובלין את , ות אלובמדינ

  . המצה במלח לא של המוציא ולא של מצה

מותר לשרותה , מי שאינו יכול ללעוס מצה ו 

. ובלבד שלא תהא נמחה לגמרי. במים לרככה

ומי שהוא זקן או חולה ואינו יכולה לאכלה שרויה 

. יוכל לשרותה ביין או בשאר משקים, במים

ריכין ליזהר צ, כששורין את המצה לצאת בה

שלא לשרותה מעת לעת כי אז נחשבה כמבושל 

וגם צריכין ליזהר בשאר דברים . ואין יוצאין בה

  . 'ח סעיף ה"שלא יפסיד דין לחם עיין לעיל סימן מ

אחר כך נוטל כזית מרור וכן הוא נותן לכל  ז 

וטובלו בחרוסת ומנער את , אחד מבני ביתו

ומברך , שלא יתבטל טעם המרור, החרוסת מעליו

אחר כך . על אכילת מרור ואוכלו בלא הסבה

וגם כזית , נוטל מן המצה בתחתונה גם כן כזית

, ונכון לטבלו גם כן בחרוסת ולנערו מעליו, מרור

ומניח את המרור תוך המצה ואומר כן עשה הלל 

שיעור כזית כתבנו בכללים . ואוכל בהסבה' וכו

אמנם יש אומרים שהוא , שהוא כמו חצי ביצה

וכיון דמרור בזמן הזה ,  פחות מכשליש ביצהקצת

לכן מי שקשה עליו לאכול מרור יכול , מדרבנן

לסמוך על דעה זאת לאכול רק פחות קצת מכמו 

שליש ביצה ויברך עליו ומי שהוא חולה שאינו 
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ילעוס על כל פנים קצת , יכול לאכול מרור כלל

או שאר עשב מר עד , מהמינים שיוצאין בהם

רות בפיו לזכר בעלמא בלא שירגיש טעם מרי

  . ברכה

ויש לאכול כל . אחר כך אוכלין הסעודה ח

והחכם , נוהגין לאכול ביצים. הסעודה בהסבה

למען יוכל , עיניו בראשו שלא למלאות כרסו

. ולא לאכילה גסה, לאכול את האפיקומן כמצותו

ואין אוכלין בשר צלי בשתי הלילות אפילו של 

 צלאוהו בקדירה ואפילו בשלוהו ואחר כך, עוף

יש נוהגין שלא לאכול בלילות אלו . אין אוכלין

כדי , חוץ משתי טיבולים של מצוה, שום טיבול

לאחר גמר . שיהא ניכר שאלו הם לשם מצוה

הסעודה אוכלין אפיקומן זכר לקרבן פסח שהיה 

ויש , נאכל בסוף הסעודה שיהא גמר כל השביעה

 לאכול כשני זיתים אחד זכר לפסח ואחד זכר

ועל כל פנים לא , למצה שהיה נאכל עם הפסח

ואחר האפיקומן , ואוכלו בהסבה. יפחות מכזית

אחר כך מוזגין כוס . אסור לאכול שום דבר

שלישית לברכת המזון וצריך לדקדק בה אם היא 

דהיינו אם אין בה שיורי יין , נקיה משיורי כוסות

ששרה בו מצה בשעת הסעודה כי אם אינו נקי 

והדחה ומצוה להדר שיהיה לו צריך שטיפה 

כי , אבל לא ילכו מבית לבית לצורך מזומן, מזומן

. כל אחד צריך לברך ברכת המזון במקום שאכל

ונוהגין שבעל הבית מברך בזימון שנאמר טוב עין 

שאמר כל דכפין , הוא יבורך והוא מקרי טוב עין

ואחר כך מברכין על הכוס ושותה . 'ייתי ויכול וכו

 לשתות בין כוס זאת לכוס ואסור. בהסבה

  . רביעית

ונוהגין , אחר ברכת המזון מוזגין כוס רביעית ט 

ואין , לפתוח את הדלת לזכר שהוא ליל שמורים

ובזכות האמונה יבא משיח , מתייראין משום דבר

והקדוש ברוך הוא ישפוך חמתו על עובדי , צדקנו

אחר כך . 'ולכן אומרים שפוך חמתך וכו, כוכבים

וכשמגיע להודו , א לנו ואומרים כסדרמתחילין ל

אם הם שלשה אפילו עם אשתו ובניו שהגיעו 

יאמר הודו והשנים יענו כמו שאומרים , לחינוך

מן הכוס הרביעית צריכין לשתות . בצבור

רביעית שלם ומברכין אחריה ברכה אחרונה 

ואחר כך גומרין בסדר ההגדה ואחר הארבע 

אם אין . כוסות אסור לשתות שום משקה רק מים

, שינה חוטפתו יאמר אחר ההגדה שיר השירים

ונוהגין שאין קורין קריאת שמע שעל המטה רק 

להורות שהוא ליל , פרשת שמע וברכת המפיל

  . שמורים מן המזיקין ואין צריך שמירה

, מי שאינו שותה יין כל השנה מפני שמזיק לו י 

אף על פי כן צריך לדחוק את עצמו לשתות 

מו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ארבע כוסות כ

על רבי יהודה בן רבי אילעי שהיה שותה ארבע 

כוסות של פסח והיה צריך לחגור צדעיו עד 

ומכל מקום יכול למוזגו במים או , שבועות

אם ) מי דבש(לשתות יין צמוקים או שישתה מעד 

  . הוא חמר מדינה

אם יש לו עוד מצה , אם נאבד האפיקומן יא 

יאכל ממנו כזית , שם מצת מצוהמאלו שנעשו ל

  . ואם לאו יאכל ממצה אחרת כזית

אם נזכר , מי ששכח לאכול את האפיקומן יב 

קודם ברכת המזון אף על פי שכבר נטל מים 

אוכלו ואינו , או שאמר הב לן ונברך, אחרונים

ואף על גב דאסח דעתיה , צריך לברך המוציא

כיון שמחוייב , מלאכול לא חשיב היסח הדעת

ומכל מקום יש , אכול ואתכא דרחמנא קסמכינןל

ואם לא . לו ליטול ידיו ולא יברך על נטילת ידים

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 

ויברך על כוס . כזית ואחר כך יברך ברכת המזון

אבל אם לא נזכר עד לאחר , ישית וישתהשל

שבירך בורא פרי הגפן על כוס שלישית ישתה 

ואם רגיל בפעם אחר לברך ברכת , את הכוס

המזון בלא כוס יטול ידיו ויאכל אפיקומן ויברך 

אבל אם הוא נזהר לברך , ברכת המזון בלא כוס

ועתה לא יוכל לברך , תמיד ברכת המזון על הכוס

ולכן לא , י מוסף על הכוסותמשום דהו, על הכוס

  .ויסמוך על המצה שאכל תחלה, יאכל אפיקומן
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    פסח קרבן הלכות ם"רמב
  

 ושתים, עשה מצות ארבע, מצות עשרה שש בכללן יש. פסח קרבן הלכות
 שלא) ב. (בזמנו הפסח את לשחוט) א: (פרטן הוא וזה. תעשה לא מצות עשרה

) ה. (שני פסח לשחוט) ד. (ואימורי תלין שלא) ג. (החמץ על אותו לזבוח
 על שני פסח לאכול) ו. (עשר חמשה בליל ומרור מצה על הפסח בשר לאכול
) ח. (ומבושל נא יאכל שלא) ז. (השני לחדש עשר חמשה בליל ומרור מצה
 שלא) י. (מומר ממנו יאכל שלא) ט. (לחבורה חוץ הפסח מבשר יוציא שלא

 בו ישבור שלא) יב. (ערל וממנ יאכל שלא) יא. (ושכיר תושב ממנו יאכל
) טו. (בקר עד ממנו ישאיר שלא) יד. (שני בפסח עצם ישבור שלא) יג. (עצם
 עשר ארבעה חגיגת מבשר ישאיר שלא) טז. (לבקר שני מפסח ישאיר שלא

  . אלו בפרקים אלו מצות וביאור. שלישי יום עד
  
  א פרק

 עשר בארבעה הפסח את לשחוט עשה מצות א

 מן אלא שוחטין ואין, ותחצ אחר ניסן לחדש

 ואחד, שנה בן זכר בלבד העזים מן או הכבשים

  . זו במצוה חייבין האשה ואחד האיש

 ארבעה יום ועבר בזדון זו מצוה שביטל ומי ב

 רחוקה בדרך ולא טמא לא והוא הקריב ולא עשר

  . פטור בשגגה ביטלה ואם, כרת חייב זה הרי

 כשאר בעזרה אלא הפסח את שוחטין אין ג

 היו לא הבמות היתר בשעת אף, קדשיםה

 את המקריב וכל, יחיד בבמת הפסח את מקריבין

 לזבוח תוכל לא שנאמר, לוקה יחיד בבמת הפסח

 שזו למדו השמועה מפי, שעריך באחד הפסח את

 היתר בשעת אפילו יחיד בבמת לשוחט אזהרה

  . הבמות

 קודם שחטו ואם, חצות אחר הפסח שחיטת ד

 תמיד אחר אלא אותו חטיןשו ואין, פסול חצות

 בין של קטרת שמקטירין אחר, הערבים בין של

 מתחילין הנרות את שמטיבין ואחר הערבים

 שחטו ואם, היום סוף עד הפסחים את לשחוט

 כשר הערבים בין של תמיד קודם חצות אחר

 דם שיזרק עד הפסח בדם ממרס אחד ויהיה

 ואם, אחריו הפסח דם יזרוק כך ואחר התמיד

  . כשר התמיד דם קודם הפסח םד נזרק

 חמץ כזית לו והיה בזמנו הפסח את השוחט ה

 דם חמץ על תזבח לא שנאמר, לוקה ברשותו

 אחד, קיים והחמץ הפסח יזבח שלא, זבחי

 את המקטיר ואחד הדם את הזורק ואחד השוחט

 ברשות או מהם אחד ברשות היה אם האימורין

 חמץ כזית זה פסח שאוכלין חבורה מבני אחד

  . כשר והפסח לוקה זה הרי הקרבתו בשעת

 ואחר, היסוד כנגד שפיכה טעון הפסח דם ו

 בטנו את וקורעין אותו מפשיטים דמו ששופכים

 כל חלבין אותן ומקטירין אימוריו את ומוציאין

 העור עם פסחו נוטל הזבח ובעל, לבדו וזבח זבח

  . לערב ואוכל וצולהו לירושלים לביתו ומביא שלו

 ונפסלו שלנו עד הקטירן ולא וריםאמ המניח ז

 ילין לא שנאמר, תעשה בלא עובר זה הרי בלינה

 לפי לוקה אינו שעבר פ"ואע, בקר עד חגי חלב

  . מעשה בו שאין

 שיעלה עד הלילה כל פסחים חלבי ומקטירין ח

 ארבעה כשחל אמורים דברים במה, השחר עמוד

 ביום קריבין שבת חלבי שהרי בשבת להיות עשר

 אין בחול להיות עשר ארבעה חל אם לאב, טוב

  . טוב ביום חול חלבי מקטירין

 ושחטו שנאמר, כתות בשלש נשחט הפסח ט

, וישראל, ועדה, קהל, ישראל עדת קהל כל אותו

  . וכת כת בכל אדם בני משלשים פוחתין ואין

 שלשים בתחלה נכנסים, חמשים הכל היו י
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 ןוחוזרי, עשרה ונכנסין עשרה ויוצאים, ושוחטין

  . עשרה ונכנסין עשרה ויוצאין

 הפסח את שוחטין אין מחמשים פחות היו יא

 בבת כולן שחטו ואם, ]כשר שחטו ואם [לכתחלה

 הראשונה הכת נכנסה, נשחט כיצד, כשר אחת

 העזרה דלתות ונועלין העזרה שתתמלא עד

 שהן זמן וכל, פסחיהן את לשחוט ומתחילין

 אם, ללהה את הלויים קוראים ומקריבין שוחטין

, מלהקריב הכת שלמה לא ועדיין ההלל גמרו

, משלשין להקריב שלמו ולא שנו ואם, שונים

  . שלשו לא ומעולם

 תקיעות שלש תוקעין וקריאה קריאה כל על יב

 לו ואין הואיל, ותקיעה תרועה תקיעה, בחצוצרות

 בשעת תוקעין ניסוך בשעת לתקוע נסכים

  . שחיטה

 מזרקי ובידיהן שורות שורות עומדים הכהנים יג

 שורה, כסף כסף שכולה שורה, זהב ומזרקי כסף

 שיהיה כדי מעורבים היו ולא, זהב זהב שכולה

 יניחום שלא כדי שולים למזרקין היו ולא, נוי להם

  . הדם ויקרש

 לחבירו נותנו, הכהן וקיבל השוחט שחט יד

 עד במצוה רבים שיתעסקו כדי לחבירו וחבירו

 שופכו, למזבח הקרוב כהן אצל הדם שיגיע

 מלא אחד מזרק ומקבל היסוד כנגד אחת שפיכה

 את ומפשיטין ותולין, הריקן את מחזיר כך ואחר

 מהן שמסיר עד קרביו את וממחה וקורעו כולו

 בכלי ונותנן האימורין את ומוציא, והפרש הצואה

 וכיצד, המזבח גבי על הכהן ומקטירן ומולחן

 קבועין היו ברזל של מסמרות, ומפשיטין תולין

 וכל, ומפשיטין תולין שבהן ובעמודים בכותלים

 וחלקים דקים מקלות לתלות מקום מצא שלא מי

 ותולה חבירו כתף ועל כתפו על מניח שם היו

  . ומפשיט

 העזרה דלתות פותחין מלהקריב שלמו טו

 שנייה יצאת, שנייה ונכנסה הראשונה כת ויוצאת

 מעשה כך ראשונה כמעשה, שלישית ונכנסה

 ויצאת שלישית כת שלמה, ושלישית השניי

  . העזרה את רוחצים

 כמעשהו בשבת להיות עשר ארבעה חל טז

 העזרה את ורוחצין, בשבת מעשהו כך בחול

 בדבר אפילו במקדש שבות איסור שאין בשבת

 היתר במקדש שבות איסור עבודה צורך שאינו

  . הוא

 לביתו פסחו את מוליך ואחד אחד כל אין יז

 בפסחיהם יוצאין הראשונה כת אלא, בשבת

 בפסחיהן יוצאין והשנייה, הבית בהר ויושבין

 בעזרה במקומן עומדין והשלישית, בחיל ויושבין

 אחד כל והולך שבת מוצאי עד הכל ושוהים

  . לביתו בפסחו

 קרביו ומיחוי דמו וזריקת הפסח שחיטת יח

 אפשר שאי, השבת את דוחין חלביו והקטר

 שנאמר זמן לו ועקב שהרי השבת קודם לעשותן

 לתחום מחוץ והבאתו הרכבתו אבל, במועדו

 שהרי השבת את דוחין אינן בכלי יבלתו וחתיכת

 לחתוך יכול ואם, השבת קודם לעשותן אפשר

 יבשה היתה ואם, חותך בשבת בידו יבלתו

, כלל במקדש שבות שאין בכלי אפילו חותכה

 השבת את דוחין אינן קרביו והדחת צלייתו וכן

  . השבת לאחר לעשותן שראפ שהרי

, בשבת יביאנה לא סכין הביא ולא שכח יט

 עד ומכישו בצמרו או הכבש קרני בין נותנה אלא

 מחמר שהוא פ"ואע, שם ומקדישו לעזרה שמביאו

 המצוה ומפני הוא יד כלאחר מחמר בשבת

 פסחו הקדיש כשלא אמורים דברים במה, מותר

 לא הקדישו אם אבל פסח זה אמר ולא עדיין

 ומפני, בקדשים עובד שהוא מפני עליו סכין ביאי

 לו וקבוע הואיל בשבת פסחו להקדיש התירו מה

 אדם מקדיש וכן, בשבת להקדישו מותר זמן

  . חושש ואינו טוב ביום חגיגתו

 טריפה או מום בעל ונמצא הפסח את השוחט כ

 אפילו בשבת בין בחול בין אחר שוחט זה הרי

 או אחד שיכשר עד והולך שוחט זה אחר זה מאה

  . הוא אנוס שהרי לשני וידחה שתחשך עד

  



 

 
 
 
 

קכא

  ב פרק
 שנאמר למנוייו אלא הפסח את שוחטין אין א

, חי כשהוא עליו שמתמנים מלמד השה על תכוסו

 בני הנקראים הם הפסח על המתמנים ואלו

  . חבורה

 והוא, כשר לעצמו הפסח את ששחט יחיד ב

 אשל ומשתדלין, כולו את לאכול ראוי שיהיה

  . אותו יעשו שנאמר יחיד על לכתחלה ישחט

 שראוי מי על אלא הפסח את שוחטין אין ג

 או זקן או קטן חבורה מבני אחד היה, לאכול

 לאו ואם עליו שוחטין כזית לאכול יכול אם חולה

 עד אכלו לפי איש שנאמר עליו שוחטין אין

 ואין מאה של חבורה אפילו, לאכול ראוי שיהיה

  . עליהן שוחטין אין כזית לאכול יכול מהן אחד כל

 קטנים או ועבדים נשים חבורה עושין אין ד

 אבל, ביניהן ראש קלות תהיה שלא מפני ועבדים

 או, שני בפסח אפילו נשים כלם חבורה עושים

 מכלל שיהיו הקטנים על ושוחטין, עבדים כולה

 קטנים כולה חבורה שתהיה לא, החבורה בני

 חולים כולה חבורה שיןעו אין וכן, דעת בני שאינן

 לאכול יכולין שהן פי על אף אוננים או זקנים או

 הפסח ישאירו שמא, מעוטה ואכילתם הואיל

 חבורה על ושחטו עברו ואם, פיסול לידי ויביאוהו

 שמא גרים כולה חבורה עושין אין וכן, כשר זו

 עליהן שחטו ואם, פיסול לידי ויביאוהו בו ידקדקו

  . כשר

 מהן אחד כל שאין למי או וייולמנ שלא שחטו ה

 לטמאים או לערלים ששחטו או כזית לאכול יכול

 יכול שאינו ולמי לאכול שיכול למי שחטו, פסול

 למולים, למנוייו ושלא למנוייו, כזית לאכול

 הראויין שאלו, כשר ולטמאין לטהורים, ולערלים

 חשב לא כאילו והאחרים כהלכה אוכלין לו

  . עליהם

 וערלים מולים לשם הדם וזרק למולים שחטו ו

 שחטו, הקרבן עיקר שהיא חמורה שהזריקה פסול

 יש שהרי פסול ערלים בו שיתכפרו למולים

 לזרוק לאוכליו שחטו, בזריקה ערלים מחשבת

 בו יוצא אדם ואין כשר הפסח לאוכליו שלא דמו

. בזריקה אוכלים מחשבת שאין לפי חובתו ידי

 לשם דםה וזרק למולים שחטו .ד"השגת הראב

 דהוא אשי דרב כהלכתא דלא הא א"א. מולים

 ש"ל פסלה לא ערלה מקצת פסיק קא בתרא

  . בזריקה ש"ל בשחיטה

 בשעת וחולה שחיטה בשעת בריא שהוא מי ז

 בשעת ובריא שחיטה בשעת חולה או, זריקה

 בריא שיהיה עד עליו וזורקין שוחטין אין, זריקה

  . זריקה שעת עד שחיטה משעת

 ידי ועל הקטנים ובתו בנו ידי על אדם שוחט ח

 שלא בין מדעתן בין הכנענים ושפחתו עבדו

 הגדולים ובתו בנו ידי על שוחט אינו אבל, מדעתן

 ידי על ולא העברים ושפחתו עבדו ידי על ולא

 זה הרי מיחו ולא שתקו ואם, מדעתן אלא אשתו

  . מדעתן

 עבדו ידי ועל הקטנים ובתו בנו ידי על שחט ט

 יוצאין לעצמן הן ושחטו והלכו עניםהכנ ושפחתו

  . רבן בשל

 י"וע הגדולים ובתו ובנו אשתו ידי על שחט י

 לך אין, לעצמן הן ושחטו העברים ושפחתו עבדו

  . עצמן בשל אלא יוצאין ואינן מזה גדול מיחוי

 אביה עליה שחט בעלה בבית שהיא האשה יא

 היתה, בעלה משל תאכל בעלה עליה ושחט

 הסמוך הראשון ברגל אביה לבית ללכת נחפזת

 אביה עליה ושחט הבנות כל כדרך לנישואיה

 מכאן, אביה משל תאכל בעלה עליה ושחט

 שתברור והוא, רוצה שהיא ממקום תאכל ואילך

 יתום וכן, שחיטה בשעת שתרצה מקום לה

 שהוא ממקום יאכל אפוטרופסין עליו ששחטו

 גדול אבל קטן ביתום אמורים דברים במה, רוצה

 עצמו והממנה פסחים שני על עצמו כממנה נעשה

  . ראשון הנשחט מן אלא אוכל אינו פסחים שני על

 על זה שמקפידין בזמן שותפין שני של עבד יב

 אינן ואם, שניהן משל יאכל לא יגנבנו שלא זה

  . יאכל שירצה ממקום מקפידין

 לא יאכל לא, חורין בן וחציו עבד שחציו מי יג

 בן כולו שיעשה דע עצמו משל ולא רבו משל
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 משל עד עבד שחציו מי .ד"השגת הראב. חורין

 אחרונה דמשנה כהלכתא דלא הא א"א. עצמו

  . עצמו משל אוכל

 כזית בו שיהיה עד הפסח על נמנים כמה עד יד

 ידיהן את ומושכין עליו ונמנין, ואחד אחד לכל

 למשוך יכול אינו שנשחט כיון שישחט עד ממנו

 אחרים וחזרו עליו נמנו ,עליו נשחט שהרי ידו את

 אוכלים כזית להם שיש ראשונים, עליו ונמנו

 עד שרבו ואחרונים שני פסח מעשות ופטורים

 אוכלין אינן אחד לכל כזית בו נמצא שלא

  . שני פסח לעשות וחייבים

 בהן ידעו ולא חלקו על עמו אחרים הממנה טו

 לו ליתן רשאין החבורה בני הרי החבורה בני

 החבורה ובני האכילה בעת השיצל אחר חלקו

 האחרים עם חלקו אוכל והוא משלהן אוכלין

 החבורה בני וכן, שנייה בחבורה עליו שמנה

 מהן להוציאו רשאים גרגרן מהם אחד שהיה

 זולל אינו ואם, בחבורתו ויאכלהו חלקו לו ונותנין

  . ליחלק רשאין אינן

  
  ג פרק

, הפסח את עלי ושחוט צא לעבדו האומר א

 והלך שנה בכל טלה לשחוט רבו דרךש פ"אע

 והלך גדי לשחוט דרכו שהיה או גדי עליו ושחט

 לא שהרי, ממנו יאכל זה הרי טלה עליו ושחט

 ושחט הלך, פלוני ממין לי שחוט לו ואמר פירש

 לבית יצאו אלא משניהן אוכל אינו וטלה גדי

 היה ואם, פסחים שני על נמנין שאין השריפה

 ושחט עליו לשחוט ולעבד ואמר מלכה או מלך

  . מלכות שלום משום הראשון מן יאכל וטלה גדי

 הפסח את עלי ושחוט צא לשלוחו האומר ב

 הרי, רבו לו אמר מה ושכח טלה או גדי לו וקבע

 גדי לי אמר גדי אם ואומר וטלה גדי שוחט זה

 וגדי שלו טלה לי אמר טלה ואם שלי וטלה שלו

 לבית יצאו שניהן לו אמר מה השולח שכח, שלי

 הדם שיזרק קודם השולח שכח ואם, השריפה

 הדם שנזרק אחר שכח, שני פסח לעשות חייבין

 לעבדו באומר הדין וכן, שני פסח מלעשות פטור

 לו אמר מה העבד ושכח לו וקבע עלי ושחוט צא

 ויאמר וטלה גדי רבו של רועה לו שיתן והוא, רבו

 רבך לו שאמר כמו שתשחוט כדי שניהן שחוט לו

 בו לרבך יהיה שלא מנת על שלך מהן אחד והרי

 אפשר יהיה כך אחר כך הרועה עשה אם, כלום

  . שביארנו כמו להתנות לעבד

 את לנו ושחוט צא לאחד שאמרו חבורה בני ג

 הם ושחטו עלי שחטו ואתם להן הוא ואמר הפסח

 ראשון שנשחט מזה אוכלין כלם הוא ושחט

  . השריפה לבית יצא והאחרון

 ובקש צא לאחד ואמרו פסחה שאבד חבורה ד

 והם ושחטו שאבד פסח ומצא הלך עלינו ושחוט

 ראשון נשחט שלו אם ושחטוהו אחר פסח לקחו

 ואם ישרף והשני עמו אוכלין והן משלו אוכל הוא

 אוכל והוא משלהן אוכלין הן ראשון נשחט שלהן

 או ראשון נשחט מהן זה אי ידוע אין, משלו

 אינן והן שלומ אוכל הוא כאחת שניהן ששחטו

 ופטורין השריפה לבית יצא ושלהן עמו אוכלין

  . שני פסח מלעשות

 שאבד פסח לבקש ששלחוהו זה להם אמר ה

 ומצא הלך, עלי אתם שחטו איחרתי אם ולשחטו

 ראשון נשחט שלהן אם, ושחטו לקחו והם ושחט

 והשני עמהם אוכל והוא משלהם אוכלין הם

 משלו אוכל הוא ראשון נשחט שלו ואם, ישרף

 נשחט מהן זה אי ידוע אין, משלהן אוכלין והן

 אוכלין הן כאחד שניהם ששחטו או ראשון

 לבית יצא ושלו, עמהן אוכל אינו והוא משלהן

  . שני פסח מלעשות ופטור השריפה

 צאו להן ואמר פסחו לו ואבד פסחם להן אבד ו

 ושחוט ובקש צא לו ואמרו, עלי ושחטו ובקשו

 כולם, ושחטו הם ומצאו ושחט ומצא והלך עלינו

 אי ידוע אין ואם, ישרף והשני הראשון מן אוכלין

 שניהן כאחד שניהן ששחטו או תחילה נשחט זה

 הוא הלך, שני פסח מלעשות ופטורין ישרפו

, כלום לזה זה אמרו ולא לבקש הם והלכו לבקש



 

 
 
 
 

קכג

 על מהן אחד כל שישחוט בלבם שהיה פ"אע

 ומדןשא ודברים רמיזות שם שהיו או, חבירו

, חבירו על ישחוט שימצא אחד שכל בהן הדעת

 אינן כלום לזה זה אמרו ולא פירשו ולא הואיל

  . לזה זה אחראין

, שישחטו קודם פסחיהן שנתערבו חבורות שתי ז

, התערובות מן אחד כבש לוקחין זו חבורה

 בא זו חבורה מבני ואחד, השני לוקחין והשנייה

, ראשונהה אצל בא שנייה מבני ואחד, אלו אצל

 אצלם שבא האחד לזה אומרות מהן חבורה וכל

 משלך משוכות ידיך הזה הפסח הוא שלנו אם

 ידינו הזה הפסח הוא שלך ואם שלנו על ונמנית

 חמש וכן, שלך על ונמנינו משלנו משוכות

 עשר או אדם בני חמשה חמשה של חבורות

 מכל אחד להן מושכין עשרה עשרה של חבורות

 ואומרים מתנים הם וכך האחרת לחבורה חבורה

  . שוחטין כך ואחר

 מן אחד פסח לוקח זה פסחיהן שנתערבו שנים ח

 פסחו על ממנה וזה, אחד לו לוקח וזה התערובות

 השוק מן אחד עמו ממנה והאחר השוק מן אחד

 אחד יבוא כך ואחר, חבורות שתי שיהיו כדי

 האחר אצל מאלו אחד ויבוא אלו אצל משניהם

 מחבורה אצלו שבא חבירו עם אחד כל ומתנה

 משוכות ידיך זה פסח הוא שלי אם ואומר שנייה

 משוכה ידי הוא שלך ואם שלי על ונמנית משלך

 הפסידו שלא ונמצא שלך על ונמניתי שלי מפסח

  . כלום

 ונמצאת פסחיהן עורות שנתערבו חמשה ט

, השריפה לבית יצאו כולם מהן אחד בעור יבלת

, שני בפסח ייביןח דמן זריקת קודם נתערבו ואם

 שני פסח מלעשות פטורין זריקה אחר נתערבו

 בראשון שקרב זה נמצא שני פסח הקריבו שאם

 על כולן נמנו ואם, לעזרה חולין מביא כשר קרב

 כמי וזה למחוייב שלא נשחט נמצא אחד פסח

 מהן אחד כל התנה ואם, למנוייו שלא שנשחט

 הפסח דם שלמים יהיה פסח אינו אם ואמר

 בזריקה והניתנין בזריקה השלמים ודם בשפיכה

 פטורין לפיכך לכתחילה בשפיכה יתנם אל

  . שני מפסח

  
  ד פרק

 המוקדשין פסולי בהלכות נתבאר כבר א

 בעליו ולשם פסח לשם אלא נשחט אינו שהפסח

 השוחט, פסול השם שינוי במחשבת שחטו ואם

 זמן לאחר להם ואמר חבורה בני על הפסח את

 לשמו שלא עליכם יששחטת הפסח אותו

, דבריו על סומכין להן נאמן היה אם, שחטתיו

 להחמיר ורוצה נאמן שאינו הדין שורת לאו ואם

השגת . שני פסח ויביא משובח זה הרי עצמו על

 אין א"א. שני פסח ויביא משובח זה הרי .ד"הראב

 פסחו להביא יכול אינו פטור היה שאם שבח כאן

  . שלמים תנאי על נדבה

 זריקה קודם לו ונודע שנטמא סחהפ בשר ב

 שאין הדם את יזרוק לא טהורין שהאימורין פ"אע

 ואם, הורצה לא זרק ואם לאכילה אלא בא הפסח

 מרצה שהציץ הורצה הדם שנזרק עד לו נודע לא

, הזדון על מרצה ואינו שנטמא הבשר שגגת על

 ואוכל הטמאים את שורף האיברים מקצת נטמאו

 קיים והבשר וריםהאימ נטמאו, הטהורים את

 נטמאו, לערב נאכל והבשר הדם את זורק

 זרק ואם הדם את יזרוק לא שנשחט אחר הבעלים

 הציץ שאין שני בפסח חייבין לפיכך, הורצה לא

 בטומאת נטמאה אם אלא הגוף טומאת על מרצה

  . המקדש ביאת בהלכות שביארנו כמו התהום

 בארבעה שנטמא או מירושלים שיצא הפסח ג

 משכו או מתו או הבעלים נטמאו, מיד ישרף עשר

 הדם זריקת קודם מתו או נטמאו אפילו ידיהם את

, ישרף כך ואחר צורתו שתעובר עד אותו מניחין

 או בדם, מיד ישרף בגופו שפיסולו כל הכלל זה

 לפיכך, ישרף כך ואחר צורתו תעובר בבעלים

 את הבעלים שמשכו שנודע אחר שחטו אם



 

 
 
 
 

קכד

 זה הרי שני לפסח ונדחו נטמאו או מתו או ידיהם

 אם שישרף אמורים דברים במה, מיד ישרף

 אבל, החבורה בני כל כשנטמאו הבעלים נטמאו

 של בחלקם טהורים זכו מקצתן נטמאו אם

 שהתחילו אחר מקצתן שנטמאו פ"אע, טמאים

 אם אבל, התחילו לא שעדיין הטהורים זכו לאכול

 טהורים זכו לא מקצתן ונטמאו כולן התחילו

 חלקם אוכלין הטהורים אלא טמאים של ןבחלק

, מקצתן מתו אם הדין והוא, ישרף הטמאים וחלק

 הבירה לפני אותו שורפים רובו או שלם נטמא

 ושורפין, בו שיזהרו עד לביישן כדי הכל בפני

 אותן יחשדו שלא כדי המערכה מעצי אותו

 ישרפוהו אם לפיכך, גנבו המערכה מעצי ויאמרו

, שורפין עצמן משל וףלשר ורצו ובקנים בקש

 בחצרותיהן אותו שורפין הנותר וכן מיעוטו נטמא

 ישארו שלא המערכה מעצי לא אבל עצמן מעצי

  . בהן וימעלו אצלם מהן

, שנים שתי בן זכר או לפסחו נקבה המפריש ד

, פסח בדמיו ויביא וימכר מום בו שיפול עד ירעה

 יביא פסחו שהקריב עד מום בה נפל לא ואם

  . יםשלמ בדמיו

 לשם אחריו בנו יביאנו לא, ומת פסחו הפריש ה

 עם ממונה היה ואם, שלמים לשם אלא הפסח

 אמורים דברים במה, פסח לשם יביאנו עליו אביו

 קודם אבל עשר ארבעה חצות אחר אביו כשמת

 אונן שהוא מפני שני לפסח נדחה זה הרי חצות

  . בשני זה פסחו ויביא שיתבאר כמו

 פסח שהפריש אחר אוומצ פסחו שאבד מי ו

 שירצה מהן זה אי יקריב עומדין שניהן והרי אחר

 אחר מצאו, שלמים יקרב והשני פסח לשם

 המיר אם וכן, שלמים יקרב זה הרי פסחו ששחט

 תקרב זו תמורה הרי שחיטה אחר הנמצא בזה

 זה שחיטת קודם מצאו אם אבל, שלמים

 פסח להקריבו ראוי הנמצא וזה הואיל, שהפריש

 המיר אם, שביארנו כמו שלמים להקריבו וראוי

 תחתיו המופרש שחיטת קודם בין, הנמצא בזה

 תרעה אלא קריבה תמורתו אין, שחיטה אחר בין

השגת . שלמים בדמיה ויביא מום בה שיפול עד

 זה א"א. יקרב והשני עד פסחו שאבד מי .ד"הראב

 בדמיו ויביא שיסתאב עד ירעה אלא שיבוש

  . שלמים

 מחמת הבאים ושלמים נתוש שעברה פסח ז

 סמיכה טעונין דבר לכל כשלמים הם הרי הפסח

  . בפסח כן שאין מה ושוק חזה ותנופת ונסכים

, שלמים כולן יקרבו בשלמים שנתערב פסח ח

 מום בהן שיפול עד ירעו אחרים בזבחים נתערב

 היפה ובדמי זה ממין שבהן היפה בדמי ויביא

 כמו מביתו המותר ויפסיד שלמים שבהן

, בבכורות נתערב, המוקדשין בפסולי שביארנו

 בעל כבכור ויאכלו מום בהן שיפול עד הכל ירעו

 שבתערובות כיפה יפה שהיא בהמה ויביא, מום

 זו על תחול קדושתו הפסח שהוא מקום כל ויאמר

  . פסחו קרב אם שלמים ויקריבנה

 עד, ונתגייר נתגייר שלא עד פסחו המפריש ט

 שתי הביא שלא עד, ונשתחרר נשתחרר שלא

 שאין פסח לשם מקריבו זה הרי, והביא שערות

 בפסולי שביארנו כמו נדחין חיים בעלי

  . המוקדשין

 המותר יביא, והותירו לפסחו מעות המפריש י

 הרי, חגיגתו ועל פסחו על אחרים הממנה, שלמים

 שזה פ"אע, חולין בחלקם מהן שיקח המעות

 לפסחו מעות הפריש וזה לפסחו טלה הפריש

 המעות הרי פסחו על ומנהו המעות ממנו ולקח

 פסחיהן את ישראל הקדישו כן מנת שעל חולין

  . וחגיגתן פסחיהן מעות ואת חגיגתן ואת

 ומרור מצה וכן, כפסח הפסח צליית של עצים יא

 ואם, כפסח הם הרי הפסח מכשירי והן הואיל

 כדי עמו אותן שמנה ממי הפסח ממעות לקח

 חלק לו להיות או, רומרו במצה עמו למנותן

   .חולין המעות הרי בהן שצולה בעצים
  

  ה פרק



קכה 

 שאין הפסח שחיטת בשעת טמא שהיה מי א

 נאנס או, רחוקה בדרך שהיה או, עליו שוחטין

 הרי, בראשון הקריב ולא ששגג או, אחר באונס

 בין השני לחדש עשר בארבעה פסח מביא זה

 עצמו בפני עשה מצות זה פסח ושחיטת, הערבים

 לראשון תשלומין השני שאין השבת את ודוחה

  . כרת עליו חייבין לפיכך עצמו בפני רגל אלא

 בראשון הקריב ולא נאנס או ששגג מי כיצד ב

 או שגג ואם, כרת חייב בשני הקריב ולא הזיד אם

 בראשון הקריב ולא הזיד, פטור בשני אף נאנס

 על אף בשני הקריב לא ואם, בשני מקריב זה הרי

 הקריב לא שהרי כרת חייב זה הרי גששג פי

 טמא שהיה מי אבל, מזיד והיה במועדו' ה קרבן

 פ"אע, הראשון את עשה ולא רחוקה בדרך או

 בפסח נפטר שכבר, כרת חייב אינו בשני שהזיד

 או ששגג מי .ד"השגת הראב. הכרת מן ראשון

 זה שנה א"א. הזיד אם בראשון הקריב ולא נאנס

 פליגי עקביא בן חנינא' רו נתן' ור, כרבי במשנתו

 א"א. בשני שהזיד פ"אע .ד"השגת הראב. עליה

 ודרך טמא שנא ומאי דבריו את סותר עכשיו

 והזיד בראשון נאנס או משוגג בשני והזיד רחוקה

  . בשני

 את עליו וזרקו ושחטו רחוקה בדרך שהיה ומי ג

 וחייב הורצה לא לערב שבא פי על אף, הדם

  . שני בפסח

 טבל שלא, ראשון בפסח ליטהר שיכול טמא ד

 וכן, הקרבן זמן שעבר עד בטומאתו ישב אלא

 מזיד זה הרי, הקרבן זמן שעבר עד מל שלא ערל

 אפילו השני את עשה לא אם לפיכך, בראשון

  . כרת חייב בשגגה

 כך פסח מלעשות מעכבתו עצמו שמילת כשם ה

 גדולים בין עבדיו כל ומילת הקטנים בניו מילת

 זכר כל לו המול שנאמר, אותו בתמעכ קטנים בין

 אותם שימול קודם שחט ואם, לעשותו יקרב ואז

 עבדות לשם אמהותיו טבילת וכן, פסול הפסח

 שהטבילה הקבלה מפי זה ודבר, מעכבתו

 וכן .ד"השגת הראב. לעבדים כמילה לשפחות

 דפסחים בתוספתא א"א. אמהותיו טבילת

  . דורות לפסח מצרים פסח שבין בדברים

 מעכבתו שפחותיו וטבילת עבדיו מילת אין הקן ו

 איש עבד וכל שנאמר, הפסח על מלהמנות

  . הקטן את להוציא

 קטן וכן, שני לפסח ראשון פסח בין שנתגייר גר ז

, שני פסח לעשות חייבין, פסחים שני בין שהגדיל

  . פטור בראשון עליו שחטו ואם

, והשגגה האונס מפני בין, לשני שנדחו נשים ח

 שני פסח הרי, רחוקה ודרך הטומאה ימפנ בין

 לפיכך, שוחטין אין רצו שוחטין רצו, רשות להם

, שני בפסח בשבת עצמן בפני עליהן שוחטין אין

, מותר חבורה מבני אחת האשה היתה אם אבל

 חוץ מיל עשר חמשה רחוקה דרך היא זו ואי

  . ירושלים לחומת

 עשר ארבעה יום ירושלים ובין בינו שהיה מי ט

 זה הרי יתר או מיל עשר חמשה השמש לייתע עם

 אינו מזה פחות ובינה בינו היה, רחוקה דרך

 לירושלים להגיע יכול שהוא מפני רחוקה בדרך

 הגיע ולא הלך, בנחת ברגליו כשיהלך חצות אחר

 שהיה או, בדחקם הבהמות שעכבוהו מפני

 הגיע ולא ברגליו חולה והיה וחיה בירושלים

 ואינו אנוס זה הרי בןהקר זמן שעבר עד לעזרה

 לחומת חוץ חבוש שהיה מי, רחוקה בדרך

 עליו שוחטין, לערב לצאת והבטיחוהו ירושלים

 אמורים דברים במה, יאכל לערב וכשיצא

 חבוש היה אם אבל, ישראל ביד חבוש כשהיה

 שחטו ואם, שיצא עד עליו שוחטין אין ם"עכו ביד

 פטור יצא לא ואם, אוכל זה הרי ויצא עליו

 האונן וכן, עליו נשחט שהרי שני פסח שותמלע

 עליהן ששחטו לאכול יכולין שהם והזקן והחולה

 יכולין אינן והרי במת נטמאו הדם שנזרק ואחר

השגת . שני פסח מלעשות פטורין אלו הרי, לאכול

 דרך תופס אינו א"א. הגיע ולא הלך .ד"הראב

   .הגמרא
  

  ו פרק



קכו 

 שאינו מי כל, שני לפסח שנדחה טמא זהו אי א

 בניסן עשר חמשה בלילי הפסח את לאכול יכול

 ובועלי ויולדות נדות וזבות זבים כגון טומאתו מפני

 ביום בהן וכיוצא ושרץ בנבלה הנוגע אבל, נדות

 אחר עליו ושוחטין טובל זה הרי עשר ארבעה

  . הפסח את אוכל שמשו כשיעריב ולערב ,שיטבול

 בארבעה להיות שלו שביעי שחל מת טמא ב

 ראוי הוא והרי עליו והוזה שטבל פ"אע שרע

 נדחה אלא עליו שוחטין אין, לערב קדשים לאכול

 טמאים היו אשר אנשים ויהי שנאמר, שני לפסח

 ההוא ביום הפסח לעשות יכלו ולא אדם לנפש

 זה ועל היה שלהן ששביעי למדו השמועה מפי

 ופירש לערב יאכלו והם עליהן ישחט אם שאלו

 אמורים דברים במה, עליהן שוחטין שאין להן

 עליהן מגלח שהנזיר המת מן בטומאות בשנטמא

 שאין המת מן טומאות בשאר טמא היה אם אבל

 שלו בשביעי עליו שוחטין, עליהן מגלח הנזיר

 אוכל שמשו וכשיעריב עליו ויזה שיטבול אחר

 עד שביעי שחל מת טמא .ד"השגת הראב. פסחו

 כההל דרך אין א"א. שני לפסח נדחה אלא

 על וזורקין שוחטין אין שאמר רב שהרי כן הולכת

 וזורקין שוחטין ל"ס ואיהו למד מכאן שרץ טמא

 דחייה ורחמנא יום טבול זה כ"וא יום טבול על

 טמא דהיינו הזה ולא טבל בשלא קרא האי אלא

 וזרקו ששחטו הוה הכי הוה כי ומעשה שרץ

 ולא להן שיעלה סברו והזייה טבילה קודם עליהם

 מעיד והכתוב ונדחו שחיטה זמן אחר אלא שאלו

 לאחר ואם אדם לנפש טמאים אנחנו שאמרו כן

השגת . בהו הויא טומאה מאי והזייה טבילה

 מצאתי לא א"א. עליהם מגלח שהנזיר .ד"הראב

 שאילו כיון הוא עצמו סברת אם אף שורש לזה

 ולא כרת עליה חייבין אין זו בטומאה קדש אכל

  . מפסחו ידחה שלא הוא דין וטבל הזה אם קרבן

 וטבל ימים שבעה וספר ראיות שתי שראה זב ג

 ראה ואם, לערב אוכל והוא עליו שוחטין בשביעי

 פסח מלעשות פטור זה הרי הדם שנזרק אחר זוב

 ביום טובלת יום כנגד יום שומרת וכן, שני

 ושוחטין, אסורות בביאות שביארנו כמו השימור

 אחר דם ראתה ואם, לערב אוכלת והיא עליה

 ואין, שני פסח מלעשות פטורה הפסח דם שנזרק

 אינה שהרי, שלה בשביעי הנדה על שוחטין

 קדשים לאכול ראויה ואינה שמיני ליל עד טובלת

  . תשיעי ליל עד

 קרבנותיהן הבאת יום שחל כפורים מחוסרי ד

 ומקריבין עליהן שוחטין, עשר בארבעה

 קודם בין בניסן עשר בארבעה קרבנותיהן

 פסחיהן ואוכלין, שחיטתו אחר בין הפסח טתשחי

 קרבנותיהן שימסרו עד עליהן שוחטין ואין, לערב

  . אותם יקריבו ולא יפשעו שמא דין בית ביד

 עשר בארבעה להיות שלו שמיני שחל מצורע ה

 לעזרת ונכנס טובל זה הרי ביום בו קרי וראה

 אסור יום שטבול פ"ואע, קרבנותיו ומביא נשים

 שם להכנס ואיסורו הואיל, נשים לעזרת להכנס

, מקדש ביאת בהלכות שביארנו כמו מדבריהם

 יבוא, במועדו הפסח הקרבת יום הוא זה ויום

  . דבריהם של איסור וידחה כרת בו שיש עשה

 אין, בשבת להיות שלו שביעי שחל מת טמא ו

 שלו שביעי חל ואפילו, למחר אלא, עליו מזין

 ליום ידחה תשב והוא בניסן עשר בשלשה להיות

 כמו עליו שוחטין ואין עליו ומזין, עשר ארבעה

 איסור והלא, שני לפסח ידחה אלא, שביארנו

 והיאך בכרת והפסח שבות משום בשבת הזייה

 שהוא שביום מפני, כרת במקום דבריהם יעמידו

 הקרבן זמן אינו שבות משום בהזייה אסור

 דבריהן העמידו לפיכך, כרת עליו שחייבין

 לעמוד לבוא לעתיד גורם שהדבר פ"עא במקומן

 ארבעה ליום ידחה .ד"השגת הראב. כרת במקום

 בא שאם שיבוש זה כל א"א. עליו ומזין עשר

 לעולם מזין שאין הפסיד הכל בשבת שלו שביעי

 חמישי השביעי שיהא ושביעי שלישי אלא

 ושביעי שלישי שיהיה קפידא שאין אלא לשלישי

 עליו שוחטין ןשאי שאמר ומה, המת מן לפרישתו

 מה כתבנו כבר והזייה טבילה לאחר אפילו

 הזייה איסור והלא .ד"השגת הראב. לנו שנראה

 שפירש המפרש זה א"א. הקרבן זמן אינו עד' וכו

 במקום דבריהם העמידו למה וערל להזאה טעם



 

 
 
 
 

קכז

 הוא עשר ארבעה יום כי בו טעמו עמד לא כרת

 הכרת לעונש והם וזריקתו הפסח שחיטת זמן

 נמנע ולמה בכך מה ביומו יטבול אם והערל עצמו

 שמל ערל אפילו אמרי ה"דב ועוד מלאכול אותו

 יטבול שלא קאמרינן הפסח קודם ימים ששה

 המכה מן נרפא והרי' וז' ג הזייה אותו ומצריכין

 ועוד, יאכל לא והזה וטבל ושנה הזה לא אם

 והרי דבריהם העמידו לא למה מצורע לדבריו

 שיכול שהשבות לכולן טעםה אבל בהזייה היא

 במקום דבריהם העמידו בו כרת איסור לידי לבא

 כמו ם"עכו ערל והיינו כרת והאי כרת דהאי כרת

' וכו הבאה לשנה במת יטמא שמא גזירה שאמרו

 אבל איזמל וכן' וכו בידו יטלנה שמא נמי והזאה

 כאן אין לבהונות ומצורע שנידש הפרס ובית אונן

  . והעמיד לא לפיכך גזירה

 עליו שוחטין הפסח בערב שמל ערל ישראל ז

 עשר ארבעה ביום שנתגייר גר אבל, שמל אחר

 לערב אוכל שאינו עליו שוחטין אין וטבל ומל

 ימים שבעה שצריך הקבר מן כפורש הוא והרי

 למת זה גר יטמא שמא גזירה, יטהר כך ואחר

 ויאכל ויטבול עשר ארבעה ביום הבאה לשנה

 כשמלתי ישראל לי עשו ךכ אשתקד ויאמר לערב

 מדבריהם זו גזירה והלא, לערב ואכלתי טבלתי

 כרת במקום דבריהם העמידו והיאך בכרת ופסח

 שאין מפני, עשר ארבעה יום שהוא הקרבן ביום

 ואינו, ויטבול שימול עד במצות מתחייב הגר

 בענין שביארנו כמו המילה מן שירפא עד טובל

 שהרי, זה וםבמק דבריהם העמידו לפיכך, הגירות

 יבוא ולא שיבריא עד לטבול שלא לו יש המל זה

 שהוא הקרבן ביום .ד"השגת הראב. כלל חיוב לידי

 עושה שהוא למעלה ש"מ סותר כאן א"א. ד"י יום

 לומר לו היה דבריו ולפי הקרבן זמן ד"י יום בכאן

  . אכילתו זמן שהוא ו"ט ליל כאן

 ואם והולך מנפח זה הרי הפרס בבית שבא מי ח

 פסחו ואוכל שוחט נטמא ולא עצם מצא לא

 הפרס בית שטומאת, הפרס בבית שהלך פ"ואע

 ולא מת טמא בהלכות שביארנו כמו מדבריהן

 וכן, שביארנו כמו כרת במקום דבריהם העמידו

  . פסח לעושה טהור שנדוש הפרס בית

 מפני, לערב הפסח לאכול ראוי האונן ט

 הםדברי העמידו לא מדבריהם לילה שאנינות

 וטובל עליו שוחטין אלא זה בדבר כרת במקום

 יסיח ולא מאנינותו שיפרוש כדי אוכל כך ואחר

 אחר המת לו שמת אמורים דברים במה, דעתו

 מת אם אבל, פסח בקרבן נתחייב שכבר חצות

 ידחה אלא עליו שוחטין אין חצות קודם המת לו

 ואוכל טובל הדם וזרקו עליו שחטו ואם, לשני

 בארבעה וקברו עשר בשלשה מת לו מת, לערב

 ואינו מדבריהם אונן קבורה ביום הוא הרי עשר

 וטובל עליו שוחטין לפיכך, מדבריהם לילו תופס

 שמועה ויום, הקדשים בשאר אף לערב ואוכל

 לפיכך, קבורה כיום הוא הרי עצמות ליקוט ויום

 או עשר ארבעה ביום מתו עצמות שלקט מי

 ואוכל טובלו עליו שוחטין מת לו שמת ששמע

  . לערב בקדשים

 עליו שוחטין אין המת על לבקש בגל שחופר מי י

 בשעת טמא הוא והרי בגל המת שם ימצא שמא

 זה הרי מת שם נמצא ולא עליו שחטו, שחיטה

 אם, הדם שנזרק אחר מת שם נמצא, לערב אוכל

 הדם זריקת בשעת טמא שהיה בודאי לו נודע

 ואם, שני חבפס חייב זה הרי עגול גל שהיה כגון

 בעת הטומאה על עומד היה לא ושמא הדבר ספק

 פטור זה הרי זריקה אחר אלא נטמא ולא זריקה

  . שני מפסח

 לרוחבה מושכב מת ומצאו בדרך שעבר מי יא

 פ"אע התהום טומאת המת היה אם, דרך של

 ושוחט לפסח טהור זה הרי לתרומה טמא שהוא

 והיא הואיל, שנגע שאפשר פ"ואע פסחו ואוכל

 שלם שהמת פ"ואע, לפסח טהור התהום טומאת

 עד פסחו עושה זה הרי הקצה אל הקצה מן והוא

 אמורים דברים במה, בו שנטמא בודאי שידע

 אבל יגע שלא אפשר שהרי ברגליו מהלך כשהיה

 פ"אע טמא זה הרי משא טעון או רוכב היה אם

 יגע שלא אפשר שאי לפי, התהום טומאת שהיא

 טומאת ביארנו וכבר, יאהיל ושלא יסיט ושלא

  . נזירות בהלכות התהום



 

 
 
 
 

קכח

 כך ואחר טהור שהוא בחזקת פסח שעשה מי יב

 חייב אינו התהום בטומאת טמא שהיה לו נודע

 אם אבל, הקבלה מפי הלכה זה ודבר שני בפסח

 בפסח חייב ידועה בטומאה טמא שהיה לו נודע

  . שני

 ושביעי שלישי עליו והוזה במת שנטמא מי יג

 ועשה ידע ולא התהום בקבר נטמא לוש ובשביעי

 שהוא לו נודע כך ואחר טהור שהוא בחזקת פסח

, שני בפסח חייב אינו התהום בטומאת טמא

, הראשונה טומאה פסקה בשביעי שטבל שכיון

 לטומאתו בששי התהום בטומאת נטמא אם אבל

 בפסח חייב זה הרי, הפסח שעשה עד ידע ולא

 ודאי רטהו שיהיה עד טמא הטמא שחזקת שני

 נטמא אם אבל .ד"השגת הראב. לדבר שרגלים

 דנזיר הגמרא מן נראה לא א"א. התהום בטומאת

 סותר והזה טבל שלא עד בשביעי אפילו אלא

 עד ונזיר ערבא ממילא שמשא והזה משטבל אבל

   .מעשה ומחוסר הואיל סותר נמי גילח שלא
  

  ז פרק
 היו אם ראשון בפסח מת טמאי שהיו רבים א

 כשאר שני לפסח נדחין אלו הרי קהלה מיעוט

 או מת טמאי הקהל רוב היו אם אבל הטמאים

 מת טומאת טמאים שרת כלי או הכהנים שהיו

 בטומאה הפסח כולן יקריבו אלא, נדחין אינן

 אשר אנשים ויהי שנאמר, טהורים עם הטמאים

 הצבור ואין נדחים יחידים אדם לנפש טמאים היו

 כמו לבדב המת בטומאת זה ודבר, נדחה

  . המקדש בביאת שביארנו

, מת טמאי ומחצה טהורים מחצה הקהל היו ב

 לעצמן עושין והטהורים בראשון עושין כולן

 ואוכלין בטומאה לעצמן עושין והטמאים בטהרה

 על עודפין המת טמאי היו ואם, בטומאה אותו

  . בטומאה כולן יעשו אחד אפילו הטהורים

 טהורים ומחצה מת טמאי מחצה האנשים היו ג

 יהיו האנשים בכלל הנשים מונה שאתה ובזמן

 הראשון את עושים הטהורים, טהורים הרוב

 את ולא הראשון את לא עושין אינן והטמאין

 ואין, מיעוט שהן מפני ראשון עושין אין, השני

 רשות בשני שהנשים מפני השני את עושין

 את עושין מחצה ואין מחצה הטמאים ונמצאו

  . השני

 נדות ובועלי ומצורעים זבים הקהל רוב היו ד

 עושין אינן מת טמאי אותן, מת טמאי ומיעוטן

 שאין השני עושין ואין מיעוט שהן לפי בראשון

 רוב שעשו בזמן אלא השני את עושין היחידים

 רוב עשה ולא הואיל וכאן, הראשון את הקהל

 הטמאים המיעוט אלו יעשו לא בראשון הקהל

  . השני את למת

 וכיוצא זבים ומיעוטן מת טמאי הקהל רוב היו ה

 וכיוצא והזבין הראשון את עושין מת טמאי, בהן

, השני את ולא הראשון את לא עושין אינן בהן

 אלא בצבור נדחית שאין בראשון עושין אינן

 שאין בשני עושין ואינן, בלבד המת טומאת

 בטהרה הראשון בא אם אלא שני פסח עושין

  . שני פסח שם אין בטומאה ראשון נעשה אם אבל

 וכיוצא זבים ושליש טהורים הקהל שליש היו ו

 עושין אין מת טמאי אותן מת טמאי ושליש בהם

 ראשון עושין אינן, השני את ולא הראשון את

 ובשני, הזבים עם טהורים לגבי מועטים הן שהרי

 כמו בראשון עשו מיעוט שהרי יעשו לא

 רוב אם לידע הפסח משערים כיצד, שביארנו

 בכל משערין אין, טהורים או טמאים הלהק

 פסח על נמנין עשרים שיהיו שאפשר האוכלין

 אלא עליהן לשחוט אחד ביד אותו ומשלחין אחד

 מבחוץ שהן ועד לעזרה הנכנסים בכל משערין

  . אותן משערין הראשונה כת שתכנס קודם

 שיתבאר כמו היחיד רשות בספק שנטמא יחיד ז

 טמאי כשאר ישנ לפסח ידחה זה הרי במקומו

 כולן יעשו היחיד רשות בספק שנטמא וצבור, מת

  . בטומאה

 נאכל זה הרי בטומאה שהקריבוהו פסח ח



 

 
 
 
 

קכט

 ואינו, לאכילה אלא בא לא שמתחילתו, בטומאה

 להם שנדחית מת לטמאי אלא טמא לכל נאכל

 מגע מטמאי בהן ולכיוצא הזאת הטומאה

 עליהן יוצאה שהטומאה הטמאים אבל, טומאות

 ומצורעים ויולדות נדות וזבות זבים כגון, מגופן

 השמועה מפי, פטורין אכלו ואם ממנו יאכלו לא

 טומאה משום עליו חייבין לטהורין שהנאכל למדו

, טומאה משום עליו חייבין אין לטמאין והנאכל

, פטורין שלו מהאימורים המת טמאי אכלו אפילו

 בטומאה יאכל שהפסח אמורים דברים במה

 אם אבל, הדם זריקת קודם הצבור כשנטמאו

  . יאכל לא הדם זריקת לאחר נטמאו

 קודם הצבור רוב ונטמאו בטהרה שחטוהו ט

 גזירה, יאכל לא והפסח הדם את זורק, זריקה

 ויאכלוהו אחרת בשנה זריקה אחר יטמאו שמא

, בו וכיוצא בשרץ טמאים שרת כלי היו, בטומאה

 שיתבאר כמו האדם את מטמאין ואינן הואיל

 לא הבשר את שמטמאין פי על אף, במקומו

 שהוא פי על אף ויאכל הטהורים אלא יעשוהו

 בלאו שהיא בשר בטומאת שיאכל מוטב, טמא

 כמו בכרת שהם הגוף טמאי יאכלוהו ולא

  . המוקדשין בפסולי שביארנו

  
  ח פרק

 מצות עשר חמשה בליל הפסח בשר אכילת א

 צלי הזה בלילה הבשר את ואכלו שנאמר עשה

  . יאכלוהו מרורים על ותומצ אש

 מצה מצאו לא אם, מעכבין ומרור מצה ואין ב

 הפסח בשר באכילת חובתן ידי יוצאין ומרור

 שנאמר מצוה אינו פסח בלא מרור אבל, לבדו

  . יאכלוהו ומרורים מצות על

 אכילת הפסח בשר לאכול המובחר מן מצוה ג

 בארבעה חגיגה שלמי הקריב אם לפיכך, שובע

 בשר אוכל כך ואחר תחילה ןמה אוכל, עשר

 כזית אלא אכל לא ואם, ממנו לשבוע כדי הפסח

 בלילי שני פסח בשר אכילת וכן, חובתו ידי יצא

 בו שנאמר, עשה מצות אייר לחדש עשר חמשה

  . יאכלוהו ומרורים מצות על

 מהן והאוכל, אש צלי אלא נאכלין אינן ושניהן ד

 שנאמר לוקה פסחים בלילי מבושל או נא כזית

 נא אכל, במים מבושל ובשל נא ממנו תאכלו אל

 לפי, אחת אלא לוקה אינו כאחת ומבושל

 או נא ממנו אכל, אחד בלאו נכללות ששניהן

 צלי אם כי שנאמר לוקה אינו יום מבעוד מבושל

 נא אכילת על חייב צלי לאכלו שמצוה בשעה אש

  . פטור יום מבעוד אבל, ומבושל

 מצות על עבר םיו מבעוד צלי כזית ממנו אכל ה

, הזה בלילה הבשר את ואכלו שנאמר, עשה

 עשה עשה מכלל הבא ולאו, ביום ולא בלילה

  . הוא

 בו שהתחיל הבשר הוא תורה עליו שהזהירה נא ו

 אדם לאכילת ראוי ואינו מעט ונצלה האור מעשה

 לוקה אינו חי בשר ממנו אכל אם אבל, עדיין

 שאינו הא, אש צלי שנאמר, עשה מצות וביטל

 ואכלו שנתחרך עד צרכו כל צלהו, אסור צלי

  . פטור

 שנתבשל בין תורה עליו שהזהירה מבושל ז

 פירות במי או משקין בשאר שנתבשל בין במים

  . הכל ריבה מבושל ובשל שנאמר

 כך ואחר שבשלו או, בשלו כך ואחר צלהו ח

 אבל, חייב ואכלו קדרה צלי שעשהו או, צלהו

 משקין ובשאר דבשו ושמן ביין אותו לסוך מותר

 הבשר לטבל ומותר, המים מן חוץ, פירות ומי

  . פירות ובמי במשקים שנצלה אחר

 כלי או אבן כלי גבי על הפסח את צולין אין ט

, אחר דבר צלי לא אש צלי שנאמר מתכות

 האור בו שתשלוט כדי מנוקב כלי היה אם לפיכך

 מתכת של בשפוד אותו צולין ואין, עליו צולין

השגת . מקומו וצולה חם כולו דהשפו שהרי

 שלא והוא א"א. 'וכו הפסח את צולין אין .ד"הראב

 יקלוף תנור של בחרסו נגע אמרו שהרי בכלי יגע

  . מקומו את

 ותלהו האש כל את וגרף התנור את הסיק י

, אש צלי זה שאין אסור זה הרי וצלהו בתנור



 

 
 
 
 

קל

 צלהו, אש צלי זה הרי גחלים גבי על ותלהו חתכו

 זה הרי טבריה חמי או חרסית או ידס גבי על

 תוחבו, אותו צולין כיצד, אש צלי זה שאין אסור

 ותולהו עץ של בשפוד נקובתו בית עד פיו מתוך

 מעיו ובני כרעיו ותולה למטה והאש התנור לתוך

 בישול כמין שזה בתוכו יתנם ולא לו חוצה בתנור

 כדי לצלייתו בוררין היו רמון של ושפוד, הוא

  . ויבשלהו מימיו את יזרוק שלא

 מקומו את יקלוף תנור של בחרסו הבשר נגע יא

  . החרס צלי שהוא מפני

 את יטול עליו וחזר החרס על מרוטבו נטף יב

 ממנו שתפרוש והליחה המרק שכל מקומו

  . צלי בשר אינה שהרי אסורה כשיצלה

 מקומו את יקלוף הסלת על מרוטבו נטף יג

  . וישליכנו

 הכהנים חבורת אם התרומ של בשמן סכו יד

 וינגב ידיחנו הוא חי אם ישראל של ואם, יאכלו

 מעשר של בשמן סכו, החיצון את יקלוף צלי ואם

 פודין שאין חבורה בני על דמים יעשנו לא שני

 ואין, במקומו שביארנו כמו בירושלים שני מעשר

 אפילו התערובות מפני כאחת פסחים שני צולין

  . וטלה גדי

 הפסח שאין מקומות מהבכ ביארנו כבר טו

 ודין העבירה מן להרחיק כדי חצות עד אלא נאכל

, השחר עמוד שיעלה עד הלילה כל שיאכל תורה

 טעון שהוא ומצה חמץ בהלכות ביארנו וכבר

 חוזרין חבורה בני ושאין אכילתו בשעת הלל

 בתחילת אפילו בשינה שנרדמו אחר ואוכלין

  . הלילה

  
  ט פרק

 בחבורה אלא אוכל נואי הפסח מן האוכל כל א

, בה שיאכל החבורה מן ממנו מוציאין ואין אחת

 בליל לחבורה מחבורה בשר כזית ממנו והמוציא

 מן הבית מן תוציא לא שנאמר לוקה עשר חמשה

 שהוצאה, בחוץ שיניחנו והוא, חוצה הבשר

 והנחה עקירה צריך לפיכך כשבת בו כתובה

 בפסח מוציא אחר מוציא ואין, שבת כהוצאת

 ולפנים האגף מן, נפסל הראשון שהוציאו יוןשכ

 עצמו והאגף כלחוץ ולחוץ האגף מן כלפנים

 ועובי החלונות, כלחוץ הפתח עובי שהוא

 בכלל אינן והעליות הגגים, כלפנים הכותלים

  . הבית

 בין בזדון בין לחבורתו חוץ שיצא הפסח בשר ב

 קדשי כבשר הוא והרי באכילה נאסר בשגגה

 קלים קדשים בשר או עזרהל חוץ שיצא קדשים

 כטריפה שהכל ירושלים לחומות חוץ שיצא

 במעשה שביארנו כמו אכילתו על ולוקין

 ויורד הבשר חותך מקצתו שיצא אבר, הקרבנות

 שבפנים כל הבשר את וקולף לעצם שמגיע עד

 לעצם מגיע כשהוא, ישרף שבחוץ וכל יאכל

 היה ואם, קדשים שאר היה אם בקופיץ חותך

 הפרק עד קולף עצם בו לשבור שאסור פסח

 ומשליכו הפרק מן מקצתו שיצא האבר ומפרק

  . לחוץ

 צריכה אחד בבית אוכלות שהיו חבורות שתי ג

 מן שנאמר היקף לה לעשות מהן חבורה כל

 לו ליתן שצריך למדו השמועה מפי, חוצה הבשר

 פניהן את הופכין ואלו, אכילתו למקום חוצה

 אילך פניהן את הופכין ואלו ואוכלין אילך

  . מעורבים יראו שלא כדי ואוכלין

 בין הבית באמצע יינם בו שמוזגים המים היו ד

 את קופץ למזוג עומד כשהשמש, החבורות שתי

 ואחר חבורתו אצל שמגיע עד פניו את ומחזיר פיו

 בשתי לאכול לאוכל שאסור, שבפיו מה אוכל כך

 מפני פניה להחזיר לכלה ומותר, חבורות

 לאכול בושה שהיא מפני לתואוכ חבורתה

  . בפניהם

 אינן מביניהן מחיצה שנפרצה חבורות שתי ה

 ונעשית אחת חבורה היתה אם וכן, אוכלין

 שאין, שתסתלק עד אוכלין אינן ביניהן מחיצה

 מחבורה נעקרין ואינן חבורות בשתי נאכל הפסח

  . לחבורה



 

 
 
 
 

קלא

 לאכול יתר או מהן שלשה שנכנסו חבורה בני ו

 נכנסו אם, חבורה בני שאר באו ולא פסחיהן

 וחזר הפסחים לאכול אדם בני שדרך בשעה

 אלו הרי באו ולא השאר על לכולן המעורר

, לשאר ממתינים ואין שישבעו עד אוכלין שנכנסו

 אלו ומצאו כך אחר המתאחרין באו ואפילו

 כדי להן משלמים אין הכל שאכלו השלשה

 אלו הרי בלבד שנים נכנסו אם אבל, חלקם

 כניסתן בשעת אמורים דברים במה, םממתיני

 צריך אדם אין שנפטרין בעת אבל לאכול

 מלאכול בלבד אחד גמר אפילו לחבירו להמתין

 בני .ד"השגת הראב. להמתין צריך ואינו יצא

 לענין השמועה כל פני סבב א"א. שנכנסו חבורה

 השכל ואין עליו מתיישב הדעת שאין אחר

 בחבורה לאא מתפרש הענין זה שאין עמו מסכים

 להשקותם שמש להם ושוכרין סבולת שעושין

 לומר הונא רב ובא ומאכלם שולחנם להם ולסדר

 השמש יכנס להתחיל רוצים מהם שלשה שאם

 לא יאמר ולא אותם וישמש לפניהם ויסדר עמהם

 שהוא כיון אלא כלכם שתהיו עד להכנס אזקק

 עד ממתינין שאינן בהם הרגיש והוא הסעודה זמן

 מחבירו יותר שממהר יש אבל םכול שיהיו

 הראשונים השלשה עם להכנס לו יש הילכך

 ראויים שאינם לא משלשה פחות אבל ולשמשם

 אחר אבל אדם כל אצל דעתם ובטלה לזימון

 ושתייה באכילה שנים או אחד ימשך אם אכילה

 להם להמתין לו יש החבורה משאר יותר

 מקצר ויש מאריך יש הוא כן שהמנהג ולשמשם

 שהם בין האמצע מן אוכלין שהן בין חבורהה וזו

 אם המתאחרים ואלו רבינא אמר ע"בפ אוכלין

 ולית שכרו על יותר לו נותנין משלשה פחות הם

 ולא זו בשמועה הפשוט הענין וזה כוותיה הלכתא

 וארבע שלש חבורות כשתי שיראה פסח לענין

  . טעם בו אין בסוף ש"מ כל גם

 למומר שני סחמפ בין הפסח מן כזית המאכיל ז

 בלא עובר זה הרי, לשכיר או תושב לגר או, ז"לע

, מרדות מכת אותו מכין אבל לוקה ואינו תעשה

 ואין, נכר אל העובד זה בתורה האמור נכר ובן

 שכיר או תושב גר אפילו לנכרי ממנו מאכילין

 .ד"השגת הראב. בו יאכל לא ושכיר תושב שנאמר

 לא ושכיר תושב עד' וגו הפסח מן כזית המאכיל

 עמו ממונה שאינו לישראל ואפילו א"א. בו יאכל

 מדרשו בא ולכך שכירו או תושבו שהוא פ"אע

  . ערל שהוא תושב לגר צורך ואין

 שנאמר לוקה הפסח מבשר כזית שאכל ערל ח

 אבל אוכל שאינו הוא בו, בו יאכל לא ערל כל

 מצה להאכיל מותר וכן, ומרור מצה הוא אוכל

  . שכירול תושב לגר ומרור

 מלשחוט מעכבתו ועבדיו בניו שמילת כשם ט

 אותו ומלתה שנאמר מלאכול מעכבתו כך הפסח

, הפסח שנשחט אחר עבד קנה כיצד, בו יאכל אז

 אחר אלא להמול זמנו הגיע שלא בן לו שהיה או

 שימול עד לאכול אסור זה הרי, הפסח שחיטת

 שחיטת אחר למילה ראוי הבן יהיה וכיצד, אותן

 כגון, שחיטה קודם ראוי יהיה ולא הפסח

 לעת מעת ימים שבעת שצריך חמה שחלצתו

 אחר ונרפאת עינו שכאבה וכגון, הבראתו מיום

 שחיטת אחר ונקרע טומטום שהיה או, שחיטה

  . זכר ונמצא הפסח

  
  י פרק

 שנאמר לוקה זה הרי טהור בפסח עצם השובר א

 ועצם שני בפסח נאמר וכן, בו תשברו לא ועצם

 שבר אם בטומאה שבא פסח אבל, בו ותשבר לא

 לא למדו השמועה מפי, לוקה אינו עצם בו

 את השובר אחד, בטמא ולא בטהור בו תשברו

 עצם בו ששבר או עשר חמשה בלילי העצם

 זה הרי ימים כמה אחר ששבר או יום מבעוד

  . לוקה

 הנותר בכלל הפסח עצמות שורפין לפיכך ב

  . התקל לידי בהן יבואו שלא כדי מבשרו

 כזית עליו שיש עצם שבירת על אלא חייבין אין ג

 מוח בו שאין עצם אבל, מוח בו שיש או בשר



 

 
 
 
 

קלב

 היה, שבירתו על חייב אינו בשר כזית עליו ושאין

 הבשר במקום שלא העצם ושבר בשר כזית עליו

  . מבשרו פנוי ששבר שהמקום פ"אע חייב

  . לוקה אחד בעצם השובר אחר השובר ד

 משום חייב אינו גידים מחתךוה עצמות השורף ה

  . עצם שבירת

 העצם את בו ושבר מבושל או נא שהוא פסח ו

 בהם וכיוצא ויציאה בטומאה נפסל אפילו, לוקה

 אמורים דברים במה, העצם שבירת איסור בו יש

 לא אם אבל ונפסל הכושר שעת לו כשהיתה

 נעשה או שנתפגל כגון הכושר שעת לו היתה

 בו אין, השם וישינ מחשבת או זמן מחשבת

 שהוא פסח .ד"השגת הראב. העצם שבירת משום

 תפס בכלן א"א. האליה עצם שבר עד' וכו נא

  . כרבי תפס ובאליה כרבנן

 ראוי אינו שהרי לוקה אינו האליה עצם שבר ז

  . לאכילה

 אלו הרי, רכים עצמים כמו שהם הסחוסים ח

 עד' וכו הסחוסים .ד"השגת הראב. לאכלן מותרין

 נשתנו מה א"א. אותן יאכל לא רכין שעצמותיו

 דעת על עלה לא ומעולם מקומות בכמה סברותיו

 העצם שבירת איסור על המשנה זו שבאה מפרש

 בשור נאכל שאינו כל לומר לו היה כן שאם

 חיוב על באה אבל הרך בגדי יאכל לא הגדול

  . תותירו בבל שהוא אכילה

 יאכל לא רכים שעצמותיו ורך קטן גדי היה ט

 שאחד, לוקה אכל ואם עצם שובר שזה תןאו

 כל הכלל זה, רך עצם או קשה עצם השובר

 שמותר הוא שיתבשל אחר הגדול בשור שנאכל

 כגון צלייתו אחר הרך הגדי מן כנגדו לאכול

  . והסחוסים כנפיים ראשי

 ראויין שהן פ"אע להקשות שסופן הרכין גידין י

, עליהן נמנין אין בפסח ונאכלין עתה לאכילה

 בלא להוציאו שיכול מפני שבראש מוח על ונמנין

 והוא שבקולית מוח על נמנין ואין, עצם שבירת

 יכול אינו שהרי, ראשיו משני הסתום העצם

  . עצם בשבירת אלא להוציאו

 ואוכל הבשר חותך הפסח את אוכל כשאדם יא

, רצה אם ומפרקן הפרק מן העצמות וחותך

 שאר עם ומניחו מוציאו הנשה לגיד וכשיגיע

 בשעת שיוצאין והקרומות והעצמות הגידים

 ואין הבשר כשאר אותו מנקין שאין, אכילה

 חתכו ואם, שלם אותו צולין אלא אותו מחתכין

, אבר יחסר שלא והוא כשר חתיכות חתיכות

 הפסח מבשר ישאיר שלא להשתדל אדם צריך

 וכן, בקר עד ממנו תותירו לא שנאמר בקר עד

 ואם, בקר עד מנומ ישאירו לא שנאמר בשני

 בלא עבר בשני בין בראשון בין ממנו השאיר

 לעשה ניתק שהרי זה לאו על לוקה ואינו, תעשה

השגת . תשרופו באש ממנו והנותר שנאמר

 עד' וכו הפסח את אוכל כשאדם .ד"הראב

 איסור אין ראשי בחיי א"א. והקרומות העצמות

 שמנו ועם הנשה גיד עם הפסח שיצלה מזה גדול

 שבראש קרומות ועם מתנא דתותי אתרב ועם

 הייתי כזה לפני ויביא פסח ואוכל אזכה ואם

  . לפניו בקרקע חובטו

 עמו מקריבין בראשון הפסח את כשמקריבין יב

 או גדולים, הצאן מן או הבקר מן ד"י ביום שלמים

 וזו, השלמים זבחי ככל נקבות או זכרים, קטנים

 נאמר זה ועל עשר ארבעה חגיגת הנקראת היא

 אימתי, ובקר צאן אלהיך' לה פסח וזבחת בתורה

 בחול בא שהוא בזמן זו חגיגה עמו מביאין

 עשר ארבעה יום חל אם אבל, ובמועט ובטהרה

 שהיו או בטומאה הפסח שבא או בשבת להיות

 ואין, חגיגה עמו מביאין אין מרובים הפסחים

  . בלבד הפסחים אלא מקריבין

, ובהח ואינה רשות עשר ארבעה חגיגת יג

, שלמים זבחי ככל אחד ולילה ימים לשני ונאכלת

 ליום עשר ארבעה חגיגת מבשר להניח ואסור

 תזבח אשר הבשר מן ילין ולא שנאמר השלישי

 למדו השמועה מפי, לבקר הראשון ביום בערב

 ליום עשר ארבעה חגיגת בשר למניח אזהרה שזה

, השני יום של בקר עד לבקר שנאמר, עשר ששה

 ממנה הנותר ישרוף אלא לוקה ואינ והמותיר

  . הנותרים כשאר

 וכל השולחן על הפסח עם שעלה חגיגה בשר יד



 

 
 
 
 

קלג

, עמו מתבערין השלחן על עמו העולים התבשילין

 גזירה עצמו כפסח חצות עד אלא נאכלים ואינן

  . התערובת מפני

 אסור הראשון, שני לפסח ראשון פסח בין מה טו

 על טנשח ואינו, ימצא ובל יראה בבל בחמץ

 הלל וטעון, לחבורה חוץ ממנו מוציאין ואין, חמץ

 שיבא ואפשר, חגיגה עמו ומביאין, באכילתו

 כמו מת טומאת הקהל רוב נטמא אם בטומאה

, בבית עמו ומצה חמץ שני פסח אבל, שביארנו

 חוץ אותו ומוציאין, באכילתו הלל טעון ואינו

 בא ואינו חגיגה עמו מביאין ואין, לחבורתו

 הלל וטעונין, השבת את דוחין ושניהם, בטומאה

, ומרור מצה על אחד בבית צלי ונאכלין בעשייתן

, העצם את בהן שוברין ואין, מהן מותירין ואין

 מאחר הדברים לכל לראשון השני ישוה לא ולמה

 בו שפירש לפי, יעשו הפסח חקת ככל שנאמר

 לראשון שוה שאינה ללמד, הפסח חקת מקצת

 שבגופו המצות והן, וב שנתפרשו בדברים אלא

 במצרים שנאמר זה שכלל, הפסח חקת והם

 דם הגעת טעון ושהוא, מבעשור הפסח שילקח

 ושיאכל המזוזות ולשתי למשקוף אזוב באגודת

 ולא לדורות נוהגות הדברים אותן אין בחפזון

  . בלבד מצרים בפסח אלא נעשו

  .ד"בס פסח קרבן הלכות להו סליקו



 

 
 
 
 

קלד

  ח רקפ ומצה חמץ הלכות ם"רמב
  
 כך עשר חמשה בליל אלו מצוות עשיית סדור א

 ומברך ואחד אחד לכל כוס מוזגין בתחלה: הוא

 וזמן היום קדוש עליו ואומר הגפן פרי בורא

 ונוטל ידים נטילת על מברך כך ואחר, ושותה

 אחר וירק מרור ועליו ערוך שלחן ומביאין, ידיו

 חגיגה ובשר הפסח כבש של וגופו וחרוסת ומצה

 על מביאין הזה ובזמן, עשר ארבעה יום של

 זכר ואחד לפסח זכר אחד בשר מיני שני השלחן

  . לחגיגה

 ירק ולוקח האדמה פרי בורא ומברך מתחיל ב

 וכל הוא כזית ואוכל בחרוסת אותו ומטבל

 פחות אוכל אין ואחד אחד כל עמו המסובין

 קורא מלפני השולחן עוקרין כך ואחר, מכזית

, שואל הבן וכאן השני הכוס יןומוזג, לבדו ההגדה

 מכל הזה הלילה נשתנה מה הקורא ואומר

 אפילו מטבילין אנו אין הלילות שבכל הלילות

 שבכל, פעמים שתי הזה והלילה אחת פעם

 כולו הזה והלילה ומצה חמץ אוכלין אנו הלילות

 שלוק צלי בשר אוכלין אנו הלילות שבכל, מצה

 אנו הלילות שבכל, צלי כולו הזה והלילה ומבושל

 שבכל, מרורים הזה והלילה ירקות שאר אוכלין

 והלילה מסובין בין יושבין בין אוכלין אנו הלילות

  . מסובין כולנו הזה

 שאין צלי כולו הזה והלילה אומר אינו הזה בזמן ג

 דרש שגומר עד וקורא בגנות ומתחיל, קרבן לנו

  . כולה אבי אובד ארמי פרשת

 שאנו זה פסח מרואו לפניו השלחן ומחזיר ד

 אבותינו בתי על המקום שפסח שם על אוכלין

', לה הוא פסח זבח ואמרתם שנאמר במצרים

 אוכלין שאנו זה מרור ואומר בידו המרור ומגביה

 במצרים אבותינו חיי את המצרים שמררו שם על

 בידו המצה ומגביה, חייהם את וימררו שנאמר

 הספיק שלא שם על אוכלין שאנו זו מצה ואומר

 עליהם שנגלה עד להחמיץ אבותינו של בצקם

 מיד וגאלם הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך

 ממצרים הוציאו אשר הבצק את ויאפו שנאמר

 אוכלין אבותינו שהיו פסח אומר הזה ובזמן', וכו

 הקדוש שפסח שם על קיים המקדש שבית בזמן

  . 'וכו אבותינו בתי על הוא ברוך

 לשבח להלל להודות חייבין אנו לפיכך ואומר ה

 לנו שעשה למי ולנצח לגדל לרומם להדר לפאר

 מעבדות והוציאנו האלו הנסים כל את ולאבותינו

 ונאמר גדול לאור ומאפלה לשמחה מיגון לחירות

 עד' וגו' ה עבדי הללו הללויה, הללויה לפניו

 אלהינו' ה אתה ברוך וחותם, מים למעינו חלמיש

 אבותינו את וגאל גאלנו אשר העולם מלך

 מצה בו לאכול הזה ללילה והגיענו ממצרים

 ואלהי אלהינו' ה כן מוסיף הזה ובזמן, ומרורים

 הבאים אחרים ולרגלים למועדים יגיענו אבותינו

 וששים עירך בבנין שמחים לשלום לקראתנו

 הפסחים ומן הזבחים מן שם ונאכל בעבודתך

 שיר לך ונודה לרצון מזבחך קיר על דמם שיגיע

' ה אתה ברוך נפשנו פדות ועל גאולתנו על חדש

 הכוס ושותה הגפן פרי בורא ומברך, ישראל גאל

  . השני

 שניה ידיו ונוטל ידים נטילת על מברך כך ואחר ו

 ולוקח, ההגדה קריאת בשעת דעתו הסיח שהרי

 לתוך פרוס ומניח מהן אחד חולק רקיקין שני

 מה ומפני, הארץ מן לחם המוציא ומברך שלם

 טובים ימים כשאר ככרות שתי על ךמבר אינו

 של דרכו מה עוני לחם ז"ט דברים שנאמר משום

 כורך כך ואחר. בפרוסה כאן אף בפרוסה עני

 ברוך ומברך בחרוסת ומטבל כאחד ומרור מצה

 במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו' ה אתה

 אכל ואם, ואוכלן ומרורים מצות אכילת על וצונו

 זה על מברך עצמו בפני ומרור עצמה בפני מצה

 .ד"השגת הראב. עצמו בפני זה ועל עצמו בפני

 א"א. כאחד ומטבל ומרור מצה לוקח כך ואחר

  . דייק לא הסדר זה מ"ומ, )קטו (פסחים כהלל זהו



 

 
 
 
 

קלה

 מלך אלהינו' ה אתה ברוך מברך כך ואחר ז

 אכילת על וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם

, חלהת עשר ארבעה חגיגת מבשר ואוכל הזבח

 אשר העולם מלך אלהינו' ה אתה ברוך ומברך

 ואוכל הפסח אכילת על וצונו במצותיו קדשנו

 זבח של פוטרת הפסח ברכת ולא, פסח של מגופו

  . פסח של פוטרת זבח של ולא

 שמברך אחר קרבן שם שאין הזה בזמן ח

, מצה אכילת על ומברך חוזר לחם המוציא

 על ומברך וחוזר, ואוכל בחרוסת מצה ומטבל

 ולא, ואוכל בחרוסת מרור ומטבל מרור אכילת

 מצוה וזו, טעמו יבטל שמא בחרוסת אותו ישהה

 ומטבל ומרור מצה וכורך וחוזר, סופרים מדברי

השגת . למקדש זכר ברכה בלא ואוכלן בחרוסת

 ומטבל מצה אכילת על ומברך חוזר .ד"הראב

  . הבל זה א"א. בחרוסת

 שהוא מה כל ואוכל בסעודה נמשך כך ואחר ט

, לשתות רוצה שהוא מה כל ושותה לאכול רוצה

 ואינו כזית אפילו הפסח מבשר אוכל ובאחרונה

 מצה כזית אוכל הזה ובזמן, כלל אחריו טועם

 הפסק שיהיה כדי, כלום אחריה טועם ואינו

 בפיו המצה או הפסח בשר וטעם סעודתו

  . המצוה היא שאכילתן

 כוס על ןהמזו ברכת ומברך ידיו נוטל כך ואחר י

 וגומר רביעי כוס מוזג כך ואחר, ושותהו שלישי

 והיא השיר ברכת עליו ואומר, ההלל את עליו

 הגפן פרי בורא ומברך', וכו מעשיך כל' ה יהללוך

 מן חוץ הלילה כל כלום כך אחר טועם ואינו

 הלל עליו ולומר חמישי כוס למזוג לו ויש, המים

, בבל רותנה על עד טוב כי' לה מהודו והוא הגדול

 לו ויש, כוסות ארבעה כמו חובה אינו זה וכוס

 שאינו פ"אע שירצה מקום בכל ההלל את לגמור

 את לגמור לו ויש .ד"השגת הראב. סעודה מקום

 מקום שאינו פ"אע שירצה מקום בכל ההלל

 כאן שאין לפי כן מקבלת הדעת אין א"א. סעודה

  . אחד במקום אינן אם כוסות לארבעה שם

 פסחים בלילי צלי לאכול הגושנ מקום יא

 אוכלין אין לאכול שלא שנהגו מקום, אוכלים

 מקום ובכל, הוא הפסח בשר יאמרו שמא גזירה

 מפני זה בליל כאחד כולו צלוי שה לאכול אסור

 או מחותך היה ואם, בחוץ קדשים כאוכל שנראה

 מחובר והוא אבר בו שלק או אבר ממנו שחסר

  . שנהגו במקום מותר זה הרי

 הפת על מקדש הפסח בלילי יין לו שאין מי יב

 על הדברים כל ועושה בשבת שעושה כדרך

, בלבד מרור אלא ירק לו שאין מי, הזה הסדר

 פרי בורא ברכות שתי המרור על מברך בתחלה

 וכשגומר, ואוכל מרור אכילת ועל האדמה

 מן ואוכל וחוזר ואוכלה המצה על מברך ההגדה

  . ברכה בלא המרור

 כשגומר כזית אלא משומרת מצה לו ןשאי מי יג

 אכילת על מברך משומרת שאינה ממצה סעודתו

  . כלום אחריו טועם ואינו כזית אותו ואוכל מצה

 חוזר אינו והקיץ הסעודה בתוך שישן מי יד

 הסעודה בתוך מקצתן שישנו חבורה בני, ואוכל

, יאכלו לא ונעורו כולן נרדמו, ואוכלין חוזרין

 שישן מי .ד"השגת הראב. ויאכל כולן נתנמנמו

 אם א"א. ואוכל חוזר אינו והקיץ הסעודה בתוך

 ממנו ואוכל חוזר אינו יחידי והוא אוכל היה פסח

 פסח שם היה לא אם, נפסל הדעת היסח משום

 מפסקת שהשינה ואוכל המוציא ומברך ידיו נוטל

) קכ (פסחים למימר י"ר ואתא כלן שישנו והוא

 היסח הוי דלא כלויא נתנמנמו אם כלן דאפילו

 הויא לא נמי אכילה ולגבי פסח לגבי הדעת

 שם (מיניה יליף דרבה יוסי כרבי ל"וקיי, הפסקה

  ).כ"ק פסחים

  

   
  



 

 
 
 
 

קלג

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

גדול כהן הדיוט כהן   

  התמונות הם מתערוכת דגמי כלי בית המקדש שעל ידינו



 

 
 
 
 

קלד

  

  
ורגליהם ידיהם הכהנים בו לרחצה, לכיור המוכני  



 

 
 
 
 

קלה

  

  

  

  



 

 
 
 
 

קלו

  

  

  

  

  

  

  

 מחתה



 

 
 
 
 

קלז

  

  

  

 שכתב תורה ספר, הלוחות שברי ומתחתם, הלוחות: בארון המונחים הדברים
:)ד"י ב"ב. (כסף עמודי ושני, כינויו וכל השם, רבינו משה  



 

 
 
 
 

קלח

  

  

  

.מלמטה ורחב מלמעלה צר, שופר הנקרא השקל למחצית קופה  



 

 
 
 
 

קלט

  

  

  

  

  

 מכתשת



 

 
 
 
 

קמ

  

  

  

  

  

 החושן



 

 
 
 
 

קמא

  

  

  

  



 

 
 
 
 

קמב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :כלי המנורה
    כוז                            מלקחיים                 מחתה                

  

  מזהב כולם
  

  :מפורש במסכת תמיד דף ל, וצורתו, שימושו, הכוז



 

 
 
 
 

קמג

  
  

  
  

  

  

 כפתור

 גביע

 פרח

 פסק כן, משוקדים כולם
 הבחירה בית (ם"הרמב
 והמחלוקת). 'ב' ג

 גבעים :סוקהפ בפירוש
 כפתריה משקדים

 ה"כ שמות (חיהופר
 כוונת מהְל רק זה ,)ד"ל

 באמת בלא, הפסוק
 .משוקדים םכול

המנורה של ופרחים גביעים הכפתורים צורת  



 

 
 
 
 

קמד

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מחתה

 המדרגות
 למנורה

לניקוי  ספוג
 מנחות(המנורה 
):ח"פ  

 מלקחיים כוז



 

 
 
 
 

קמה

  
  
  

  
  

  

  
  
  
  

)צינורית (מזלג למזרק כן מזרק   

לנסכים הגביעים  

 כף

)פסכתר (סיר לסיר שרשרת   מחתה תפוח 

החיצון למזבח הכלים  

לסיר שרשרת  



 

 
 
 
 

קמו

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מזרק
למזרק כן  



 

 
 
 
 

קמז

  

  
  

  

  
  
  

הפנימי המזבח כלי  

 מחזקת זהב מחתת
קבין שלשה  

.ג"ל בתמיד מבואר  

 מחזקת כסף מחתת
קבין ארבעה  

 הטני
 כיסוי עם הכף

מלמעלה ומטוטלת  

 הבזך



 

 
 
 
 

קמח

  
  
  
  

  

  
  

נברשת הזהב התלויה על פתח 
  .)ז"יומא ל(ההיכל 



 

 
 
 
 

קמט

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שיר כלי וגם הגדול הכהן במעיל גם נמצא הפעמון
  )'אר בערכין דף יכלי שיר הפעמון מבו( 



 

 
 
 
 

קנ

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

 כלי השולחן

 קערה
 בזך

 חצאי
 קנים

 סניפין

 טבעת



 

 
 
 
 

קנא

  
  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  ' ה לפני קטורת מקטיר גדול הכהן



 

 
 
 
 

קנב

  
  

 

  

  

  

  

 הכיור



 

 
 
 
 

קנג

  

  

  

  
 
                                                           

א
ם הלכות "אזי מקורם הוא ברמב, במקומות שלא צויין מקורם. הערה לכלל ההגדה 

ם הלכות קרבן פסח "המקור הוא ברמב, ובסדר הקרבת קרבן פסח. 'חמץ ומצה פרק ח
  .ץ בסדר הקרבת קרבן פסח שלו"וביעב', פרק א

 ב
  .'יא סעיף "קיצור שולחן ערוך סימו קיפ "ע
 ג

  .א"א סעיף י"קיצור שולחן ערוך סימו קיפ "ע
  .ם בהלכות קרבן פסח"והרמב, ץ בסדר שלו"היעב: המקורות לסדר קרבן פסח ד
  .ו"ט' ם הלכות תעניות ד"וברמב, :ז"תענית ט' נוסח הברכה כן יוצא בגמ ה
רק יש לשאול , אולם אין לסמוך על כך להלכה למעשה, כן נראה מסקנת הדברים ו

  .חכם
  .ויש לשאול חכם, כן נראה דמברכים על זריקת הדם ז
ח

יזהר לומר לפני כל דבר ודבר של הסדר , ביסוד ושורש העבודה איתא וזה לשונו 
שיכוין שבכל דבר הוא עושה נחת רוח והעיקר , ופסוק ויהי נועם' לשם יחוד וכו

  . ויעשה כל דבר בשמחה עצומה ורחמנא לבא בעי,ש"ליוצרנו ובוראנו ית
ט

  .'הלכה ו' ם הלכות חמץ ומצה פרק ח"ן מפורש הטעם ברמבכ 
י
ואין לסמוך על זה עד שיורה ,  בזמן הגאולה פשוט להשמיט את ההמשךנראה 

  .חכם
 יא

  יסוד ושורש העבודה
 יב

' הלכה ג' ם הלכות חמץ ומצה פרק ח"כן משמע ומפורש ברמב, סדר ההגדה
  'והלכה ד

יג
  .ויש לשאול חכם, חיש להוסיף פסבזמן בנין בית המקדש אולי  

יד
וכן נקטנו בכל ההגדה ,  בזמן בית המקדשמסתמא כן הוא דלא ישתנו המנהגים 

 או ויש לעשות שאלת חכם, אולם אין לסמוך על זה. דלא שנינו מהמנהגים
 .בסנהדרין

טו
  .או להורות עליו באצבע, יתכן שצריך להגביה את כבש הפסח 

 טז
  ."פסח" שבזמן הגאולה מוסיף כאןיתכן 



 

 
 
 
 

קנד

                                                                                                                                                                      
 יז
  .'ם הלכות חמץ ומצה פרק ח"רמב', זמן בית המקדש אינו אומר את הקטע כן וכוב
יח

  בזמן בית המקדשמסתמא החתימה קיימת גם, מכיוון שלהלכה נפסק שחותמין 
ם שיש בזה קצת לשון "ועיין ברמב. 'את הקטע כן וכו) ם"לפי הרמב(א "כאשר א

  .ואין לקבוע כן להלכה לפני הוראת חכם בזה. קשה
יט

במקום (, ם מפורש כאן לפני המוציא לפרוס לשנים את המצה האמצעית"בברמ 
גם בסדר החזקת . ויש לשאול חכם. אמנם לא רצינו לשנות מהמנהג) בתחילת הסדר

  .ואין להורות כן לפני שאלת חכם, המצות בברכות כתבנו כפי המנהג
כ

 .ל ההערה הקודמת"כנ 
 כא

וכן הוא , ן אומרים לשם יחודבזמן הגאולה שכבר נעשה היחוד השלם מסתמא אי
  .ולא באנו בזה להורות הלכה למעשה כלל, בכל ההגדה

כב
ומביא גם איך הסדר אם אוכל בנפרד . ם כותב פשוט שעושים כורך מיד"ברמב 

הבאנו , כ כורך"ומכיוון שכבר נהגו כל ישראל לאכלם קודם בנפרד ואח. כ כורך"ואח
 .ויש לשאול חכם.  לזמן בית המקדשגם אנו כך

כג
  .ם"וכן משמע ברמב, כן נראה פשוט 

כד
  . יש לשאול חכםשינוי לזמן הגאולהועל כל , לא באנו בזה לקבוע מסמרות 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



י לימוד הזוהר הקדוש נזכה להשתמש "ע
    לזמן בית המקדשבהגדה הזאת

  . מאודבקרוב מאוד
  

  ,.)ב"קכ (נשאכך מפורש בזוהר הקדוש פרשת 
ַחִיי" ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ּדְ ֲעִתיִדין ִיׂשְ ּוְבִגין ּדַ ִאיהו ַהאי ֵסֶפר , ּ ּּדְ

ַרֲחֵמיִּיְפ, ַּהזַֹהר יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּקון ּבֵ ּּ ּוִמׁשום ": תרגום מלה במלה, "ּ ּּ
הוא ֶזה ֵסֶפר ַהזֹוַהר ָרֵאל ִלְטעֹום ֵמֵעץ ַהַחִיים ׁשֶ ֲעִתיִדים ִיׂשְ ּׁשֶ ּ ֵּיְצאו , ּ

ַרֲחִמים ּּבֹו ִמן ַהָגלות ּבְ ּ"  
  

  .)ח"קי(ובזוהר הקדוש פרשת וירא 
ְמעֹון י ׁשִ יָחא ֲאִפילו ַרְביֵי ַכד ְיֵהא  …ָאַמר לֹון ַרּבִ ָּקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ ּ

ָחא ּכָ ָחְכְמָתא ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאׁשְ ּוְבַההוא …ְטִמיִרין ּדְ ִזְמָנא  ּ
ִּאְתַגְלָיא ְלֹכָלא ּ ְמעֹוןֶהםָאַמר ָל: תרגום. ּ י ׁשִ ּ ֲאִפלו ְנָעִרים  … ַרּבִ ּ

עֹוָלם ּבָ ל ָחְכ ִּיְמְצאו, ְּקַטִנים ׁשֶ רֹות ׁשֶ  …ָּמה ִמסֹודֹות ַהּתֹוָרהִנְסּתָ
ל ּוְבאֹותֹו ַהְזַמן ִיְתַגֶלה ַלּכֹ ּ ּ ּ . 

  
  :ג"וזה לשון הזוהר הקדוש בתקון מ

ָלה ְוָחְכְמָתא ֵמאֹוָרְייָתא ִדּבְ" ַלק ַקּבָ ַּעל ֶפה וֵמאֹוַרייָתא ַמאן ְדִאְסּתַ ּ
ִבְכָתב ָלא ִאית ֶא, ּדְ הֹון ְוָאַמר ּדְ ְדלון ּבְ ּתַ ָלא ִיׁשְ ט ְּוָגִרים ּדְ ָּלא ְפׁשָ ּ

אֹוָרְייָתא וְבַתְלמוָדא ּּבְ ָעְלָמא …ּ ֵרי ּבְ ָלא ִאְתּבְ ַּווי ֵליה ָטב ֵליה ּדְ ּ" ,
ָלה ְוַהָחְכָמה ַהְפִניִמית ִמן : "תרגום ֵלק ַהַקּבָ ְסּתַ ּתִ גֹוֵרם ׁשֶ ִּמי ׁשֶ ּ ּ ּ

ְכָתב ּבִ ַעל ֶפה וִמן ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ ַּהּתֹוָרה ׁשֶ ְּוהוא גֹוֵרם ַגם ַלֲאֵח, ּ ּ ִרים ּ
ְלמוד  ּתֹוָרה וַבּתַ ֵאין ּבַ ָלה ְואֹוְמִרים ׁשֶ ָחְכַמת ַהַקּבָ לֹא ִיְתַעְסקו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ

ט ֶּאָלא ְפׁשָ עֹוָלם! אֹוי לֹו …ּ לֹא ִנְבָרא ּבָ   !!!"ּטֹוב לֹו ׁשֶ
  

  
  



אומר על ) ח"זוהר חדש שיר השירים דף פ(ק "הזוה! רבותי
ִרְכֵבי ַפְרעֹה   :)'ט'  איםירהשיר ש (הפסוק ְלֻסָסִתי ּבְ

ל  ִלי ּכָ ר ּבְ ָרֵאל לֹא ָרצו ָלֵצאת ַלִמְדּבָ ֵני ִיׂשְ ְזַמן ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ּּבִ ּ
ִמְצַרִים ָהיו ְרִגיִלים ּבְ ֲענוגֹות ׁשֶ ַּהּתַ ה ַהָקּבָ.ּ ֶהְרָאה ָלֶהם , ה" ַמה ָעׂשָ

ִכיָנה ְוִגלוִיים רוָחִנִיים ַּמְראֹות ׁשְ ּ ּ ְּוָרצו ִמַיד ַאֲחֵרי ַהׁשְ, ּ ּ הּ . ִּכיָנה ַהְקדֹוׁשָ
לֹו  בֹות ַהסוִסים ׁשֶ ה ַפְרעֹה ִעם ַמְרּכְ ָעׂשָ יל ְלַמה ׁשֶ ְּוֶזה ַמְקּבִ ּ ּ ּ

ָירוצו ֵדי ׁשֶ ֻטְמָאה ּכְ ק ְוִהְתַלֲהבות ּבַ ִהְכִניס ֵחׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ   )ש בהרחבה"עיי. (ּ
נמצאנו למדים שכדי להציל את היהודים מהגלות והחשך 

ולפתח ולגלות מראות , בוהר צריך את הכי ג"ומתאוות היצה
  . וזה נעשה על ידי למוד הזוהר הקדוש, שכינה

  
אנא חוסו על נשמתכם ובזה תלוי כל הצלתינו ! יהודים יקרים

י לֹא ָדָבר ֵרק הוא , הקדושהוגאולתינו וכמו שכתוב בתורה ּ ּכִ
ֲאִריכו ָיִמים  ָבר ַהֶזה ּתַ י הוא ַחיֵיֶכם וַבּדָ ם ּכִ ִּמּכֶ ּ ּּ   ) ז" מב"דברים ל(ּ

  

  ,הבברכ
  "ימפעל הזוהר העולמ"

  ק" ארהבית שמש, 24נחל לכיש 

 

  
 



יַח ְוַהזַֹהר ַּהָמׁשִ ּ  
  סדר שלש עשרה עיקרים

ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו ּגֹוֵמל טֹוב ְלׁשֹוְמֵרי ִמְצֹוָתיו .  ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה- יא 
  :ּוַמֲעִניׁש ְלעֹוְבֵרי ִמְצֹוָתיו

ִעם ָּכל . ף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּהְוַא. ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח.  ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה-יב 
  :ֶזה ֲאַחֶּכה ּלֹו ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיבֹוא

ֶׁשִּתְהֶיה ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ְּבֵעת ֶׁשַיֲעֶלה ָרצֹון ֵמֵאת .  ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה-יג 
  :ִחיםַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו ְוִיְתַעֶּלה ִזְכרֹו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצ

  ַהְּמַצִּפים ּוַמֲאִמיִנים ִלְגֻאָּלה
 ֵהם ִיְזּכּו ְלָכל ַהּטֹובֹות ַהֻּמְבָטחֹות

  ּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ַהָּמִׁשיַח ְמַחֶּכה ֶׁשִּנְלַמד 

ְּבַהאי  ":א"י זיע"אֹוֵמר מֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְלַרְׁשִּבָּכְך : ְוַהַּמְׂשִּכיִלים ַיְזִהירּו ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע
ְּדִאיהּו ֵסֶפר , ֵמִאיָלָנא ְּדַחֵּיי" ְלִמְטַעם"ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ... ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר

  .)יב, ְּדָבִרים לב(ר ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכ' ְוִיְתַקֵּים ְּבהֹון ה". ִיְפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי, ַהּזַֹהר

ַעל ָידֹו ֵיְצאּו ִמן , ַהַחִּיים ֶׁשהּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהרֵמִאיָלן ִמּׁשּום ֶׁשֲעִתיִדים ִיְׂשָרֵאל ִלְטעֹם : ֵּפרּוׁש
ֵהיְמָנא ָּפָרַׁשת ָנׂשא ַּדף ַרְעָיא ְמ( .ְוִיְתַקֵּים ָּבנּו ַהָּפסּוק ֶׁשַהֵּׁשם יֹוִציֵאנּו ִמן ַהָּגלּות ְּבִלי ִקְטרּוג, ַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים

  )ק"ַרַמ, :קכד

הו ַהָנִביא ָזכור ְלטֹוב   )א ּ ֵאִלּיָ ּבִּּ ְלך: י"ָלַרׁשְ ֵני ָאָדם ְלַמָטה ִיְתַפְרְנסון ִמֶזה ַהִחּבור ׁשֶ ָמה ּבְ ָּכַ ּ ּ ּּ ּ ּּ  

מֹות ְוַכָּמה ַמְלָאִכים ְנָׁשֶׁשל ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ְלטֹוב ָיַרד ִמן ַהָּׁשַמִים ִעם ַּכָּמה ֲחָייִלין 
ְוָאַמר ְלַרִּבי ]... ּוְׁשִכיָנה ֶעְליֹוָנה ָהְיָתה ֲעָטָרה ַעל ָּכל ַהְּנָׁשמֹות [,ְסִביבֹו ּוְׁשִכיְנָּתא ִעָּלָאה ֲעָטָרא ַעל ֻּכְּלהּו

ַאָּתה הּוא ִאיָלן ַהָּגֵדל  [,ַרִּבי ַרִּבי ַאְנְּת הּוא ִאיָלָנא ִדְרָבה ּוְתִקיף ְּבאֹוַרְייָתא: ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי

ְוַהְיינּו , ָּבֲעָנִפים ֶׁשְּלָך ֶׁשֵהם ֵאיָבִרים ַהְּקדֹוִׁשים [,ְּבַעְנִפין ִּדיָלְך ְּדִאינּון ֵאָבִרין ַקִּדיִׁשין] ּוִמְתַחֵּזק ַּבּתֹוָרה

ַּכָּמה עֹופֹות ֶׁשל ְנָׁשמֹות ְקדֹוׁשֹות ׁשֹוִרים  [יןְּדִנְׁשָמִתין ַקִּדיִׁש, ַּכָּמה עֹוִפין ַׁשְרָיין ַּתָּמן, ]ְסִביבֹות ֵאיָבֶריָך

ּוְבַעְנפֹוִהי  )ָׁשם ט(] ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו [ְדִאְּתַמר ֵּביּה, ]ְּכֻדְגַמת ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשל ִאיָלן ָהֶעְליֹון [,ְּכַגְוָנא ִּדְלֵעיָלא] ָׁשם
ְּבסֹוד (ַהִּנְקָרא ָׁשַמִים ְזֵעיר ַאְנִּפין ְוַהְיינּו ַהְּנָׁשמֹות ִד, ת ַהָּׁשַמִיםּוַבֲעָנָפיו ְיַקְּננּו עֹופֹו [,ְׁשַמָּיאִצֳּפֵרי ְידּוָרן 

  )]. ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ִמן ַהָּׁשַמִים)לב, ח' מלכים א(

ַּכד , ִדיָלְךְוַכָּמה ְּבֵני ָנָׁשא ְלַתָּתא ִיְתַּפְרְנסּון ֵמַהאי ִחּבּוָרא : ְוָאַמר ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון
  .'ְוגֹוּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ  )ַוִּיְקָרא כה י( ּוְבִגיֵניּה, ִיְתַּגֵלי ְלַתָּתא ְּבָדָרא ַּבְתָרָאה ְּבסֹוף יֹוַמָּיא



ן ַהֶּנֶפׁש ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ָמזֹון ְוִתּקּו [ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם ְלַמָּטה ִיְתַּפְרְנסּון ִמֶּזה ַהִחּבּור ֶׁשְּלָך: ֵּפרּוׁש

, ]ָקרֹוב ְלִביַאת ָמִׁשיַח [,ַּכֲאֶׁשר ִיְתַּגֶּלה ְלַמָּטה ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון ְּבסֹוף ַהָּיִמים] ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁשִלּמּוד 

ֶׁשָּיבֹוא :  ֵּפרּוׁשֹו".ֶביָהּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יֹוְׁש"ִיְתַקֵּים ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ּוִבְׁשִביל ִלּמּוד 
  .ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמןְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְוִיְתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו 

  ).ר"א ובל"ַהְּגָר - ְּבסֹופֹו ' ִּתּקּוֵני זַֹהר ִּתּקּון ו(

ּ ַעל ֶזה ַהִלמוד ָאַמר   )ב ּ רוך הואּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ִאלוּ ב ּכְ ֶנְחׁשָ ּ ׁשֶ ּ לותּ ּ ְפָדַאִני ִלי וְלָבַני ֵמַהּגָ ּ ּ  

ֶׁשֶּנְחָׁשב ְּכִאּלּו ְּפָדַאִני ִלי ּוְלָבַני , .)ְּבָרכֹות ח(ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוַעל ֶזה ַהִּלּמּוד ָאַמר : ְלׁשֹון ַהִּכֵּסא ֶמֶלְך

  .ֵמַהָּגלּות

, ַלִּמְׁשַּתֵּדל ְּבִלּמּוד ֵּפרּוׁש ַמַאְמֵרי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאיִּכי ַּכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ֵיׁש : ּוְבִמְקָּדׁש ֶמֶלְך ָאַמר

ִּכי ָּכְך ָּגַזר ַהּבֹוֵרא , ְוַאְׁשֵרינּו ּוַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ִאם ִנְזֶּכה ַלֲעזֹר ּוְלָקֵרב ִּביַאת ְמִׁשיֵחנּו, ְוֵאין ֵקץ ְלגֶֹדל ְׂשָכרֹו

ִּכי ְסֻגָּלה זֹו ּבֹו , ִיְהֶיה ָּגנּוז ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ַעד סֹוף ַהָּיִמים ֶׁשִּבְזכּותֹו ָיבֹוא ַהּגֹוֵאלִיְתָּבַרְך ֶׁשּלֹא ִיְתַּגֶּלה ְו

  .ל"עכ, ַּדְוָקא ְולֹא ְּבזּוָלתֹו

  ִמְלֶחֶמת ׁשֹור ַהּבֹור ִעם ַהִּלְוָיָתן
 )ל"י ֲחַזִּפל ַע(

ִפּיוט     )א ּּבַ ָנהוג ִלְקֹרא" ַּאְקָדמֹות"ּ ּׁשֶ בועֹותּ ׁשָ   :ּ ּבְ

  ). ַהָּמקֹור ְוַהַּתְרּגּום- 138ּוְבֵסֶפר ַהּמֹוֲעִדים ְלָׁשבּועֹות ַעּמּוד , ַהִּפּיּוט מֹוִפיַע ְּבָכל ַהַּמְחזֹוִרים (

 .ְותֹור טּור ָרמּוָתא, ְטלּוָלא ְדִלְוָיָתן

אור[ ל ִלְוָיָתן ְוׁשֹור ֶהָהִרים ַהְגבֹוִהים :ּּבֵ ת עֹורֹו ׁשֶ  ].ֻּסּכַ

  .ְוָעִביד ְקָרבּוָתא, ד ְּבַחד ִּכי ָסִביְךְוַח

אור[ ה ִמְלָחָמה :ּּבֵ ך ְוַיֲעׂשֶ ֶאָחד ִיְסַתּבֵ ְְוֶאָחד ּבְ ּ.[ 

  .ְּבַרְבְרבּוָתא, ְּבַקְרנֹוִהי ְמַנַּגח ְּבֵהמֹות

אור[ ַגֲאָותֹו :ּּבֵ ֵהמֹות ּבְ ַקְרָניו ְיַנַגח ּבְ  ].ּּבְ

  .ְגבּוְרָּתאְּבִציצֹוי ִּב, ְיַקְרַטע נּון ְלִקְבֵלּה

אור[ ְגבוָרה :ּּבֵ ְסַנִפיָריו ּבִ ֶנְגדֹו ּבִ ְּיַקֵפץ ַהָדג ּכְ ּ ּּ ּ.[ 

  .ְּבַחְרֵּבּה ְּבַרְבְרבּוָתא, ְמָקֵרב ֵליה ָּבְרֵיּה

אור[ ַחְרּבֹו ַהְגדֹוָלה :ּּבֵ ִּיַגׁש ֵאָליו ּבֹוְראֹו ּבְ ּ.[ 

  .ְוֵׁשרּוָתא, ֲאִריְסטֹון ְלַצִּדיֵקי ְיַתֵקן

אור[ ִדיִקים ַיְתִקין ַוֲארוָחהְסֻע :ּּבֵ ָּדה ַלּצַ ּ ּ.[ 

  וגומרתְדַכְדּכֹוד , ְמַסֲחִרין ֲעֵלי ַתֵּכי

אור[ ְדֹכד ְוַאְבֵני ֶאְקָדח :ּּבֵ ל ּכַ ְלָחנֹות ׁשֶ ים ְלׁשֻ  ].ְּמִסּבִ



  .ֲאַפְרְסמֹון ַנֲהָרָתא, ְנִגיִדין ָקֵמיהֹון

אור[ ָפִכים ִלְפֵניֶהם :ּּבֵ  ].ְּוַנֲהרֹות ֲאַפְרְסמֹון ִנׁשְ

  .ְּבַכֵסי ְרָוָיָתא, ּוִמְתַּפְנִקין ְוָרֵוי

אור[ כֹוסֹות ְרָוָיה :ּּבֵ ּוִמְתַעְדִנים ְורֹוִוים ּבְ ּ.[ 

  .ְנִטיר ֵּבי ַנֲעָוָתא, ֲחַמר ְמַרת ְדִמְּבֵראִׁשית

אור[ ֶיֶקב :ּּבֵ מור ּבְ ית ׁשָ ֵראׁשִ ִמּבְ ַּיִין ָעִסיס ׁשֶ ּ.[ 

  

ְבִריֵאל ַלֲעׂשֹות ְקִניָג    )ב   ָיא ִעם ִלְוָיָתןָעִתיד ּגַ

ָעִתיד ַּגְבִריֵאל ַלֲעׂשֹות ְקִניָגָיא ִעם ִלְוָיָתן ֶׁשֶּנֱאַמר ִּתְמׁשְֹך ִלְוָיָתן ְּבַחָּכה ּוְבֶחֶבל ַּתְׁשִקיַע : ָאַמר ַרִּבי יֹוָנָתן

ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ... "ֵּגׁש ַחְרּבֹוֶׁשֶּנֱאַמר ָהעֹׂשֹו ַיְוִאְלָמֵלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוְזרֹו ֵאין ָיכֹול לֹו , ְלׁשֹנֹו

". 'ַהְתַמֵּלא ְבֻׂשּכֹות עֹורֹו' ֶׁשֶּנֱאַמר ִָתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ֻסָּכה ַלַּצִּדיִקים ֵמעֹורֹו ֶׁשל ִלְוָיָתןע

  ).עה-.ָּבָבא ַּבְתָרא עד, ַּתְלמּוד ַּבְבִלי(

ה ִלְראֹות ִמְל   )ג ל ֶאָחד ִיְזֶכּ   ָחָמה זֹולֹא ּכָ

ָּכל ְּבֵהמֹות ְוִלְוָיָתן ֵהן ְקִניִגין ֶׁשל ַצִּדיִקים ֶלָעִתיד :  ָאַמר ַרִּבי יּוָדן ְּבַרִּבי ִׁשְמעֹון]'ַוִּיְקָרא ַרָּבה יג ג[ַּבִּמְדָרׁש . ג

ָתּה ָלעֹוָלם ַהָּבא ֵּכיַצד ֵהם  זֹוֶכה ִלְראֹו, ְוָכל ִמי ֶׁשּלֹא ָרָאה ְקִניִגין ֶׁשל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה,ָלבֹוא

ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים זֹו , ִנְׁשָחִטים ְּבֵהמֹות נֹוֵתץ ַלִּלְוָיָתן ְּבַקְרָניו ְוקֹוְרעֹו ְוִלְוָיָתן נֹוֵתץ ַלְּבֵהמֹות ִּבְסַנִּפיָריו ְונֹוֲחרֹו

ל ׁשֹוֲחִטין ּוְלעֹוָלם ׁשֹוֲחִטין חּוץ ִמַּמַּגל ָקִציר ְוַהְּמֵגָרה ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין ּוַבּכֹ: "ְולֹא ָּכְך ָתִניַנן. ְׁשִחיָטה ְּכֵׁשָרה ִהיא

, ּתֹוָרה ֲחָדָׁשה ֵמִאִּתי ֵּתֵצא"ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא : ָאַמר ַרִּבי ָאִבין ַּבר ַּכֲהָנא? "ְוַהְּׁשַנִים ִמְּפֵני ֶׁשֵהן חֹוְנִקין

  ".ִחּדּוׁש ּתֹוָרה ֵמִאִּתי ֵּתֵצא

ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ַלֲעָבָדיו ַהַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד : ִּבי ְּבַרְכָיה ְּבֵׁשם ַרִּבי ִיְצָחק ָאִריְסטֹוןָאַמר ַר

 ְוֵחֶלב ְוֵחֶלב ְנֵבָלה"ָלבֹוא ְוָכל ִמי ֶׁשּלֹא ָאַכל ְנֵבלֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה זֹוֶכה ִלְראֹותֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב 

 ִּבְׁשִביל ֶׁשּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ֶלָעִתיד ָלבֹא ְלִפיָכְך מֶׁשה )ַוִּיְקָרא ז(" ְמָלאָכה ְוָאכֹל לֹא תֹאְכֻלהּו ְטֵרָפה ֵיָעֶׂשה ְלָכל

  ".זֹאת ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ּתֹאְכלּו"ַמְזִהיר ְלִיְׂשָרֵאל ְואֹוֵמר ָלֶהם 

ִחיָטה   )ד ׁשְ ָרֵאל ּבַ ּלֹא ִנְצַטוו ִיׂשְ ּ ֵדי ְלָצְרָפןּ ה ְסֻעָדה ַלַצִדיִקים ִמן   - ּ ֶאָלא ּכְ ֶּלָעִתיד ָלבֹוא עֹוׂשֶ ּּ

ִחיָטה ם ׁשְ ֵהָמה ְוִלְוָיָתן ְוֵאין ׁשָ   ַהּבְ

ְיַלְּמֵדנּו ַרֵּבינּו : ֶאל מֶׁשה ֵלאמֹר זֹאת ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ּתֹאְכלּו' ַוְיַדֵּבר ה: )ֶּפֶרק ז ז(ִמְדָרׁש ַּתְנחּוָמא ְׁשִמיִני 

ָּמה ְּבֵהמֹות ְטהֹורֹות ֵיׁש ָּבעֹוָלם ָּכְך ָׁשנּו ַרּבֹוֵתינּו ֶעֶׂשר ְּבֵהמֹות ֵהן ַאָּיל ּוְצִבי ְוַיְחמּור ַאּקֹו ְוִדיׁשֹון ּוְתאֹו ְוֶזֶמר ַּכ

ִהָּזֲהרּו ַעְצְמֶכם ָרֵאל ְוׁשֹור ֵׂשה ְּכָׂשִבים ְוֵׂשה ִעִּזים יֹוֵתר ֵמֵאֶּלה ֵאין ָּבעֹוָלם ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלִיְׂש
'  ָּכְך ָאַמר ָּדִוד ָהֵאל ָּתִמים ַּדְרּכֹו ִאְמַרת הֶׁשּלֹא ְלַׁשֵּקץ ֶאת ַעְצְמֶכם ִּבְבֵהָמה ְטֵמָאה ּוְבֶׁשֶרץ ָטֵמא

רּוְך הּוא ֶׁשּיֹאְכלּו ִיְׂשָרֵאל ְּבלֹא  ִּבְׁשִביל ְלָצֵרף ְּבִרּיֹוָתיו ָאַמר ֵליּה ַרִּבי ָמה ִאְכַּפת ְלַהָּקדֹוׁש ָּב)ְּתִהִּלים יח(ְצרּוָפה 

ֶׁשּלֹא ִנְצַטָּוה ַהְּׁשִחיָטה ַהּזֹו ֶאָּלא ְׁשִחיָטה ֶׁשְּיֵהא ִיְׂשָרֵאל נֹוֵחר ְואֹוֵכל ְוׁשֹוֵחט ִמן ַהַּצָּואר ִמן ַהָּיֵרְך ֵּתַדע 



יִקים ִמן ַהְּבֵהָמה ְוִלְוָיָתן ְוֵאין ָׁשם ְׁשִחיָטה ֵּתַדע ְלָך  ִּכי ֶלָעִתיד ָלבֹוא עֹוֶׂשה ְסֻעָּדה ַלַּצִּדְּכֵדי ְלָצֵרף ֶאת ִיְׂשָרֵאל

ִמֵּׁשתֹו ָיגּורּו ֵאִלים ְוֵהם זֹוְרִקין ָעָליו ַּכָּמה ) ִאּיֹוב מא(ִלְוָיָתן ְּבִרָּיה ְמֻׁשָּנה ִהיא ְוַהַּמְלָאִכים ָיגּורּו ִמֶּמּנּו ֶׁשֶּנֱאַמר 

 ַיְחׁשֹב ְלֶתֶבן ַּבְרֶזל ְוֵכן ְּבֵהמֹות ַׁשַּדי ָקֶׁשה ֶׁשהּוא רֹוֵבץ ַעל )ָׁשם( חֹוְׁשָבן ֶׁשֶּנֱאַמר ְרָמִחים ֶׁשל ַּבְרֶזל ְּכֶתֶבן הּוא

ֹוב ִאּי(ָאֶלף ְוֵהיָכן ֵהן ִנְׁשָחִטין ֶאָּלא ֶזה ְלֶזה ִמְזַּדְּוִגין ְׁשֵניֶהם ֶׁשֶּנֱאַמר   ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי)ְּתִהִּלים נ(ֶאֶלף ָהִרים ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְּבֵהמֹות ִיַּגׁש ְּבִלְוָיָתן ְואֹותֹו ְּבַקְרָניו ּובֹוֵקַע ְוִלְוָיָתן ֵהֶפְך ִיְהֶיה ִמיָתתֹו ֶׁשַּמֶּכה אֹותֹו ִּבְזָנבֹו " ֶאָחד ְּבֶאָחד ִיַּגׁשּו ")מא

  .ִביל ִלְבּדֹק ּוְלָצֵרף ֶאת ִיְׂשָרֵאלְוהֹוְרגֹו ְוַהַּצִּדיִקים הֹוְלִכין ְונֹוְטִלין ָמנֹות ָמנֹות ִמָּכאן ְׁשִחיָטה ֶאָּלא ִּבְׁש

ִתְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹוא   )ה ַּהִמְלָחָמה ׁשֶ ֵתיֶהן ֶנֱהָרגֹות - ּ ר ׁשְ ֲאׁשֶ סֹוף ַהִמְלָחָמה ּכַ ּּבְ רוך ,ּ ְ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ

ַתֵמׁש ּבֹו ְלטֹוַבת ַהַצִדיִקים ָרן וֵמעֹוָרן וִמׁשְ ׂשָ ּהוא לֹוֵקַח ִמּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ  

ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא :  ָאַמר ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן:)ֶרֶמז תתקכז(ְּבַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני ִאּיֹוב 

ין אֹותֹו ְסחֹוָרה ְוַהְּׁשָאר חֹוְלִקין ְועֹוִׂש"... ִיְכרּו ָעָליו ַחָּבִרים"ַלֲעׂשֹות ְסֻעָּדה ַלַּצִּדיִקים ִמְּבַׂשר ִלְוָיָתן ֶׁשֶּנֱאַמר 

... ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ֻסָּכה ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא: ָאַמר ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה... ִּבְׁשָוֵקי ְירּוָׁשַלִים

ֹוְרִדים ְועֹוִׂשים ִעּמֹו ִמְלָחָמה ְוִלְוָיָתן ִמָּיד י, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר ְלַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ְרדּו ַוֲעׂשּו ִעּמֹו ִמְלָחָמה

ַמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה ֵמִביא ... ּתֹוֶלה ָּפָניו ּוַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת רֹוִאים אֹותֹו ּוִמְתַּבֲהִלים ִמִּיְרָאתֹו ּובֹוְרִחים

 ִאיׁש"ִמְתַּדְּבִקים ֶזה ִעם ֶזה ֶׁשֶּנֱאַמר  ד ְּבֵהמֹות ְוִלְוָיָתןִמָּי... ְּבֵהמֹות ְוִלְוָיָתן ְוֵהם עֹוִׂשים ִמְלָחָמה ֶזה ִעם ֶזה

ֶזה ִמֶּזה ֶׁשֶּנֱאַמר ִיְתַלְּכדֹו ְולֹא ] ִמְתָּפְרִׁשין) [ִמְתַנְּפִׁשין(ּוִמֶּׁשֵהם ִמַּדְּבִקים ֶזה ָּבֶזה ֵאיָנם " ְּבָאִחיהּו ְיֻדָּבקּו

ְוהּוא ַמֶּכה ֶאת ְּבֵהמֹות ִּבְסַנִּפיָריו ְוׁשֹוֲחטֹו ְורֹוֵמז ַלְּבֵהמֹות   עֹוֶׂשה רֹוֵמז ַלִּלְוָיָתןַמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִיְתָּפָרדּו

ְוהּוא ַמֶּכה ֶאת ִלְוָיָתן ִּבְזָנבֹו ּוְמִמיתֹו ִמָּיד ַמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה נֹוֵטל עֹורֹו ֶׁשל ִלְוָיָתן ְועֹוֶׂשה ֻסָּכה 

  ".ַהְתַמֵּלא ְבֻׂשּכֹות עֹורֹו ּוְבִצְלַצל ָּדִגים רֹאׁשֹו"ים ִּדְכִתיב ַלַּצִּדיִק

מור ִחּבור ַהֶנֶפׁש ִעם ַהּגוף   )ו ָרם ִחּבור ּגָ ִּלְוָיָתן הוא ַהּסֹוֵעד ֶאת ַהַצִדיִקים וְמַחּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ  

ִלְוָיָתן הּוא ַהּסֹוֵעד ֶאת : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו" ַנת ַהַּסִּפירִלְב"ל ַּבֵּסֶפר "ָּכַתב ָהַרב ַרִּבי ָּדִוד ֶּבן ַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד ַזַצ

ַצִּדיִקים ֶׁשֲעִתיִדים ִלְחיֹות ֵאיָנם : ִּכְדָתָנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו, ַהַּצִּדיִקים ּוְמַחְּבָרם ִחּבּור ָּגמּור ִחּבּור ַהֶּנֶפׁש ִעם ַהּגּוף

קֹוֵרא ַלַּצִּדיִקים ַחָּבִרים ַעל ֵׁשם ַהִחּבּור ַהָּגמּור , ים ֶיֱחצּוהּו ֵּבין ְּכַנֲעִניםְוֶזהּו ִיְכרּו ָעָליו ַחָּבִר, חֹוְזִרים ַלֲעָפָרן

, ְוֵהם ְּדָבִרים ְנכֹוִחים ְוטֹוִבים ֶׁשּלֹא ְלהֹוִציא ַמֲאָמִרים ֵאּלּו ִמְּפׁשּוָטן... ֶׁשְּמַחֵּבר ְּבַׂשר ִלְוָיָתן ִנְׁשָמָתן ְלגּוָפן

  . ֶׁשֵּפֵרׁש ְּבִעְנַין ִלְוָיָתן ֶׁשָּזָכר הּוא ִזּוּוגֹו ִעְנַין ַהֶּנֶפׁש ְוַהֵּׂשֶכל ַּגם ִעְנַין ַהחֶֹמר ְוַהּצּוָרהֶׁשּלֹא ְּכִדְבֵרי ִמי
  )א, ָּבָבא ַּבְתָרא עה, ִׁשיָטה ְמֻקֶּבֶצת(

ה ִלְראֹות ִמְלָחָמה זֹו   )ז ל ֶאָחד ִיְזֶכּ ַמר ֶאת ַעְצמֹו ְוִט, לֹא ּכָ ׁשָ ֶּאָלא ַרק ִמי ׁשֶ   ֵהר ֶאת ֵעיָניוּ

, ֶׁשּלֹא ָּכל ֶאָחד ִיְזֶּכה ִלְראֹות ִמְלָחָמה זֹו:  ְּבֵׁשם ֵסֶפר ָהֶאְׁשּכֹול)ד ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל ִמֵּסֶפר"אֹוַרח ַחִּיים ִסיָמן רכ(ח "ַהַּב

ה ָזָרה ַהְמַבְּטאֹות ֶאת ַהַּצד ַהַּגס ֶׁשל ֶאָּלא ַרק ִמי ֶׁשָּׁשַמר ֶאת ַעְצמֹו ְוִטֵהר ֶאת ֵעיָניו ִמִּלְראֹות ִמְלָחמֹות ֶׁשל ֲעבֹוָד

ְוִיְזֶּכה ִלְחיֹות ַּבְּמִציאּות ֶׁשִּתָּוֵצר ְלַאַחר ִמְלָחָמה , ַהְּמִציאּות ִיְזֶּכה ִלְראֹות ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֶאת ַהִּמְלָחָמה ְוֶאת ַהִּנָּצחֹון

ִהָּׁשֵמר ְלָך ֶּפן ִּתְרֶאה ְוהּוא ַהִּדין ... ִניָגאֹות ֶׁשל עֹוְבֵדי ִּגּלּוִליםְוִכי ִיְקֶרה ְּבִעיְרָך ְק'ְלׁשֹון ֵסֶפר ָהֶאְׁשּכֹול . [זֹו

  ]."ן ֶׁשל ִלְוָיָתן ְוַהּׁשֹור"יְמחֹוָלָתם אֹו ׁשּום ְּדַבר ִׂשְמָחָתם ָאז ִּתְזֶּכה ְוֶתֱחֶזה ְקִניֵגי



ה ִלְסֻעַדת ִלְוָיָתן ּבְ   )ח ה הוא ִיְזֶכּ ַכָוָנה ְקדֹוׁשָ ָּהאֹוֵכל ּבְ ּ הוא ַהַתְכִלית ַהְמֻקָוה ֵמֲאִכיָלה, ִלי ָסֵפקּ ּׁשֶ ּּ  

 ַמֲעֶלה ַהָּגאֹון ַרִּבי )123 ודעמ(ַּבְּדרּוׁש ֶׁשּלֹו ַעל ְסֻעַּדת ַהִּלְוָיָתן . ַיֲעקֹב ֵמֶעְמִדין' ְלר" ֵּבית ַיֲעקֹב"ְּבִסּדּור 

ְוָקֶׁשה ֲהלֹא ֵיׁש ": "ֵאין ִׂשְמָחה ֶאָּלא ַּבֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה"ל ֶׁשָאְמרּו "ַיֲעקֹב ֶעְמִדין ְּתִמיָהה ְּגדֹוָלה ַעל ִּדְבֵרי ֲחַז

ְוֵאיְך . ְוַהָּׁשרּוי ְּבלֹא ִאָּׁשה ָׁשרּוי ְּבלֹא ִׂשְמָחה... ִּכי ָּכתּוב ִׂשְמָחה ַלַּצִּדיק ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט. ְׂשָמחֹות ֲאֵחרֹות ְּכמֹו ֵכן

  ".ִיְהיּו ִּדְבֵריֶהם סֹוְתִרין ֶזה ֶאת ֶזה

ִּכי ֶזה ָּכל ְּפִרי ... ֶׁשָּכל ֵאֶּלה ַהְּׂשָמחֹות ָּדָבר ֶאָחד ַמָּמׁש ֵהן"ֶאָּלא ,  ֶׁשֵאין ָּכאן ְסִתיָרה ְּכָלל,ּוַמְסִּביר

ָּפה ִמָּסִביב ָלֵכן ֵאין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ׁשּום ְּדַבר ַמֲאָכל ְּבִלי ְקִל. ָהֲאִכיָלה ְלָבֵרר ִניצֹוצֹות ָהֲעׁשּוקֹות ְּבַיד ַהְּקִלּפֹות

ַמְּטַרת ָהָאָדם ֵאיָנּה ְלִהָּמַנע ֵמֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ֶאָּלא ָלַדַעת ִלְבנֹות ֶאת ַהֵחֶלק ָהרּוָחִני " ְוהּוא ֶּבֱאֶמת ׁשֹוֵמר ַלְּפִרי

  .ַהחֹול ְוַהֶּטַבע, ֶׁשּלֹו ַעל ַּגֵּבי ִניצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש ֶׁשהֹוִציא ִמּתֹוְך ָהאֶֹכל

ְוֶזה ָּכל ַמֲעֵׂשה ָּתְקּפֹו ֶׁשל ָאָדם ְּבעֹוַלם "ַהָּדָבר ַמְצִריְך ֲעבֹוָדה ְּגדֹוָלה ֶׁשל ִמְלָחָמה ּוְגבּוָרה ְוַגם ָּכאן 

ְוָאֵכן ". ַהִּכָּליֹון ַהָּלֶזה ְּבָכל ְּדַבר ְּפֻעָּלה ַּגְׁשִמית ְלַהְראֹות ּכֹחֹו ַּבִּמְלָחָמה ַהְּגדֹוָלה ְוַהְּכֵבָדה ַהִּנְמֵצאת ְלָפָניו ָּכאן
ֶׁשְּמַבֵּטאת ֶאת ַהַּמָּצב ַרק ֵאּלּו ֶׁשִהְצִליחּו ְּבַחֵּייֶהם ְלַהִּגיַע ְלַדְרָּגה זֹו ֵהם ֵאֶּלה ֶׁשִּיְזּכּו ִלְסֻעַּדת ַהִּלְוָיָתן 

ְסֻעַּדת ִלְוָיָתן ְּבִלי ָסֵפק ֶׁשהּוא ְוָהאֹוֵכל ְּבַכָּוָנה ְקדֹוָׁשה הּוא ִיְזֶּכה ִל"ַהָּׁשֵלם ֶׁשל ַהּקֶֹדׁש ֶׁשָּבנּוי ַעל ְּבִסיס ַהחֹול 

ֶׁשַרק ִמי ֶׁשָאַכל ָּכֵׁשר ִיְזֶּכה ֵלָהנֹות , ְרֵאה ְלַמְעָלה ֵמַהִּמְדָרׁש ַּתְנחּוָמא[". ַהַּתְכִלית ַהְּמֻקָּוה ֵמֲאִכיָלה
  ].ִמְּסֻעּדֹות ַהִּלְוָיָתן

 

  
  

  




