
הלימוד: קודם תפילה
אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יי מּלפניך רצֹון נׁשמת ,יהי ּבעד לֹומד ׁשאני זה ליּמּוד זכּות ׁשּיעלה §¦¨¦§¨¤¨§¨¤Ÿ¥¤¡Ÿ¥£¥¤©£¤§¦¤¤£¦¥§©¦§©

פלוני) בן ׁשמֹו,(פלוני וקדֹוׁש עד ׁשֹוכן והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול האל זה ליּמּוד ׁשּתצרֹור ,ּובזכּות ¦§¦¤¨¥©¨©¦§©¨¥©§¨§¤¦§

החּיים  ּבצרֹור לפניך ,נׁשמתֹו העֹומדים עֹולם יסֹודי חסידים צּדיקים ּבמחיצת מחיצתֹו ותׂשים ¦§¨¦§©©¦§¨¦§¦¨¦§¦©©¦¦£¦¦§¥¨¨§¦§¨¤¨

ּפניך  אֹור מּזיו לפניך ,ונהנים העֹומדים ּבין מהלכים לֹו ותמחה ,ותּתן ּותכּפר ותסלח ותמחֹול §¤¡¦¦¦¨¤¨§¦¥©§§¦¥¨§¦§¨¤¨§¦§§¦§©§©¥§¦§¤

ּכרצֹונך  ׁשּלא ּדבר עׂשה אֹו לפניך ּופׁשע ועּוה ׁשחטא מה ּכל ׁשּום ,ותעביר לֹו ּתזּכֹור ואל §©£¦¨¨¤¨¨§¦¨¨©§¨¤¨¨¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§©¦§

ועבירה  ּופׁשע ועֹון לטֹובה ,חטא לֹו ּתזּכרם ׁשעׂשה הּמצוֹות ּכל ּבחלק ,אּלא ּתרּגיע ורּוחֹו ¥§§¨¨©©£¥¨¤¨¨©¦§¤¨¨¦§§¥§¨§©§¦©§¥¤

לּצּדיקים  הּצפּון ּבּטֹוב ּתתעדן ונׁשמתֹו עדן ּבּגן הּימים ,הּיֹוׁשבים ּולקץ מנּוחתֹו ּכבֹוד ותרים ©§¦§©¥¤§¦§¨¦§©¥©©¨©©¦¦§¨¦¨§¨§¥©¨¦

ּבׁשלֹום  יבא מּׁשּכבֹו ועל הּׁשלֹום עליו וילּוה לגֹורלֹו על ,יעמֹוד ינּוחּו ׁשלֹום יבא ּכדכּתיב: ©£§¨¦©¤¨¨©¨§©¦§¨¨Ÿ§¨§¦§¦¨Ÿ¨¨©

והנ ,מׁשּכבֹותם  והּסליחֹות הרחמים ּבכלל יׂשראל עּמֹו ׁשֹוכני וכל והּיׁשּועֹות הּוא חמֹות ¦§§¨§¨§¥©¦§¨¥¦§¨¨©£¦§©§¦§©¤¨§©§

אמן. ¥¨©Ÿ§ונאמר

פרק אות  פסחים מסכת - ה ת
א משנה 

נׁשחט  פסחים ּבערבי ּומחצה. ּבתׁשע וקרב ּומחצה ּבׁשמֹונה נׁשחט ¨§¦¦¨§¥§©§¨¡¤©¥§¥¨§¨¡¤¤§¦¨§¦¦ּ̈תמיד

ּומחצה  ּבׁשמֹונה וקרב ּומחצה ערב ,ּבׁשבע חל ּבּׁשּבת. ּבין ּבחל ּבין §¤©¤¡¨§¨¥¦§¤¤¡¨¥©Ÿ¥©©¨¨¤¤

ׁשּבת  ּבערב להיֹות ּומחצה ,ּפסח ּבׁשבע וקרב ּומחצה ּבׁשׁש ,נׁשחט ¤©¦§§¤¤©¨¦§¨§¥¤¡¨§¨¥§¤©¤¡¨

אחריו: ¨£©©¤©§והּפסח

בּ עניני  הּמ ׁש ניוֹ ת ע וֹ סקוֹ ת הבּ אים ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ ּפ רקים

המיחדים  הדּ ינים אחד הּפ סח . קר בּ ן ◌ִ◌ָ◌.◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהקרבת

לאחר  הוּ א הקרבתוֹ  ׁש זּ מן הוּ א הּפ סח  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ קרבּ ן 

[אבל  הער בּ ים  בּ ין ׁש ל ּת מיד קרבּ ן  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהקרבת

לאחר  הּמ קרב קר בּ ן ׁש וּ ם אין  זה, קרבּ ן  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌.◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמלּ בד

הקרבת  זמנּ י  את מבארת מׁש נתנ וּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַה'ּת מיד '].

ּפ סח. וּ בערב ה0נה, בּ מׁש � ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַה'ּת מיד'

הנּ ן  בּ מׁש נתנוּ  האמוּ ר וֹ ת ׁש ה'0עוֹ ת' להקדּ ים ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵי ׁש 

היּ וֹ ם  את מחלּ קים כּ ל וֹ מר, זמנּ י וֹ ת', ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ'ׁש עוֹ ת

'ׁש עה'. הוּ א חלק וכל חלקים, ע שׂ ר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִל ׁש נים

בבּ קר  ּת עשׂ ה האחד הכּ ב שׂ  'את בּ ּפ ס וּ ק ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר 

וּ 'בין  הער בּ ים', בּ ין  ּת ע שׂ ה ה0ני  הכּ בשׂ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְואת

לנטוֹ ת  החּמ ה ׁש ּמ תחילה מ זּ מן  היינוּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהער בּ ים'

ׁש עוֹ ת  וחצי ׁש ׁש  לאחר והיינוּ  מערב , ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְלצד

ועד  היּ וֹ ם, חצוֹ ת  אחרי  ׁש עה חצי  ׁש זּ וֹ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵמהבּ קר,

היּ וֹ ם. ◌ַסוֹ ף

ה  יוֹ םנׁשחט,ּתמיד קר בּ ן ּומחצה ּבׁשמֹונה בּ כל ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌¨¦¦§¨ְ◌ָ◌¦§¤¤¡¨

בּ הכנתוֹ , אחת ׁש עה עוֹ סקים והי וּ  מהבּ קר , ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָׁש עוֹ ת

ה ּמ ז בּ חקרב היה ו גּ בּ י  ּומחצה.ּבת ׁשע על §ָ◌ָ◌¨¥ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌§¥©¤¡¨

בּ ׁש עתיים  ׁש חיטתוֹ  את ׁש ּמ אחרים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְוה ּט עם

כּ ל  את כּ ן לפני  להקריב ׁש יּ ׁש  כּ יון  הּמ ּת ר , ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌.◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵמהזּ מן

הּת מיד  קר בּ ן לאחר ׁש הרי האחרים , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק ר בּ נ וֹ ת

אמנם אחר . קרבּ ן  ׁש וּ ם מקריבים ּבערביאין ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌§©§¥

ׁש יּ סּפ יקוּ פסחים  כּ די ׁש חיטתוֹ , את מקדּ ימים  §¨¦ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

עם  כּ ל  ׁש ל הּפ סח קרבּ נוֹ ת את לאחריו ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהקריב

ולכן ּומחצה ּבׁשבע הּת מיד נׁשחטי שׂ ראל, ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌¦§¨ַ◌ָ◌ִ◌§¤©¤¡¨



ערב ּבין,ּומחצה ּבׁשמֹונה וקרב ׁש ע וֹ ת, חל  אם ָ◌§¨¥¦§¤¤¡¨¥ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

ּפ סחּביןו ,ּבחל ּפ סח ערב ׁש הרי ,ּבּׁשּבת כּ ׁש חל  ֶ◌ַ◌©Ÿ¥ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌©©¨ֶ◌ֲ◌ֵ◌

ה0בּ ת. את דּ וֹ חה הּפ סח ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהקרבת

,ׁשּבת ּבערב להי ֹות ּפסחערב חל אם ִ◌¨¤¤¤©¦§§¤¤©¨

קדם  הּפ סח קר בּ ן את לצלוֹ ת גם ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש צּ ריכים

היה  ה0בּ ת, את דּ וֹ חה צליּ תוֹ  ׁש אין  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַׁש בּ ת,

הזּ מן ,ּומחצה ׁש עוֹ תּבׁשׁשנׁשחטהּת מיד ׁש זּ ה ַ◌ָ◌ִ◌¦§¨§¥ָ◌¤¡¨ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌

להקריבוֹ , ׁש נּ ּת ן הּמ זבּ חוקרב הראׁש וֹ ן גּ בּ י על  ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌§¨¥ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

מ יּ דוהּפסח,ּומחצה ּבׁשבע  וכ1,אחריומקרב §¤©¤¡¨§©¤©.◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌©£¨ְ◌ָ◌

קר בּ ן  את ולצלוֹ ת להקריב י שׂ ראל כּ ל ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַיסּפ יקוּ 

ה0בּ ת. כּ ניסת  לפני ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַהּפ סח 

ב משנה 
לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו לׁשמֹו,הּפסח ׁשּלא וזרק והּלך וׁשּלא ,וקּבל לׁשמֹו אֹו ©¤©¤§¨¤Ÿ¦§§¦¥§¦¥§§¨©¤Ÿ¦§¦§§¤Ÿ

ולׁשמֹו,לׁשמֹו לׁשמֹו ׁשּלא לׁשמֹו,אֹו וׁשּלא לׁשמֹו ּכיצד ּפסח ,ּפסּול. לׁשם ¦§¤Ÿ¦§§¦§¨¥©¦§§¤Ÿ¦§§¥¤©

ולׁשמֹו לׁשמֹו ׁשּלא ׁשלמים. ּפסח:,ּולׁשם ּולׁשם ׁשלמים לׁשם §¥§¨¦¤Ÿ¦§§¦§§¥§¨¦§¥¤©

אר בּ ע  י ׁש  הּמ קדּ ׁש  בּ בית הּק רב קרבּ ן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל

קבּ לת  ב. ׁש חיטה. א . אוֹ תוֹ , הּמ כ ׁש יר וֹ ת ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲעב וֹ דוֹ ת

זריקת  ד. לּמ ז בּ ח. הדּ ם הוֹ לכת ג. בּ כלי. ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהדּ ם

צריכוֹ ת  אלּ וּ  ועבוֹ דוֹ ת הּמ ז בּ ח. גּ בּ י על  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַהדּ ם

וּ לׁש ם  מסיּ ם , קרבּ ן  אוֹ תוֹ  ל ׁש ם בּ כוּ נה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌.◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלהעשׂ וֹ ת

ה ּק רבּ ן. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַבּ על 

לׁש ם ל ׁשמֹוׁשּלאׁשּׁשחטֹוהּפסחקר בּ ן  ׁש ֹּלא - ָ◌ְ◌ַ◌©¤©¤§¨¤Ÿ¦§ֶ◌ְ◌ֵ◌

בּ עליו, לׁש ם ׁש ֹּלא א וֹ  ּפ סח , אם וקר בּ ן  קּבל כן ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌§ֵ◌ִ◌¦¥

לׁש מוֹ , ׁש ֹּלא דּ מוֹ  את והּלך את ׁש הוֹ לי � אוֹ  - ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌§¦¥§ֶ◌ִ◌ֶ◌

ל ׁש מוֹ , ׁש ֹּלא על וזרק דּ מוֹ  הדּ ם את ׁש זּ רק אוֹ  - ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌§¨©ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌

אחת אֹו,ל ׁשמֹוׁשּלאהּמ זבּ ח את ׁש עשׂ ה ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌¤Ÿ¦§ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

גּ ם הלּ ל וּ  העבוֹ ד וֹ ת ׁשּלאל ׁשמֹומארבּ ע  וגם ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌¦§§©¤Ÿ

גּ םאֹו,ל ׁשמֹו העבוֹ דה את ל ׁשמֹוׁשּלאׁש עשׂ ה ¦§ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌¤Ÿ¦§

לה לּ ן,,ל ׁשמֹוגםו ׁש יּ באר ׁש אין ,ּפס ּול וּ כמוֹ  כּ יון  §ַ◌¦§ְ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌¨ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

העבוֹ דוֹ ת  ארבּ ע כּ ל  ׁש יּ היוּ  עד  כּ ׁש ר  ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק ר בּ ן 

דּ בריה, את הּמ ׁש נה מבארת לׁש מוֹ . רק ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲעשׂ וּ י וֹ ת

הקרבהּכיצד  כּ גוֹ ן ,ל ׁשמֹו'וׁשּלא'ל ׁשמֹונע שׂ ית ¥©ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌¦§§¤Ÿ¦§ְ◌

הּק ר בּ ן  ׁש יּ היה ל ׁשם גם וּפסחל ׁשם ׁש חׁש ב ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌§¥¤©§ַ◌§¥

הוּ אׁשלמים. כּ גוֹ ן ,ול ׁשמֹו'ל ׁשמֹו'ׁשּלאוכיצד  §¨¦ְ◌ֵ◌ַ◌¤Ÿ¦§§¦§ְ◌

הּק רבּ ן ׁש יּ היה ל ׁשם גם וׁשלמים ל ׁשם ׁש ח ׁש ב ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌§¥§¨¦§ַ◌§¥

הראׁש וֹ נה ,ּפסח כּ ׁש הּמ חׁש בה ׁש בּ ין נמצא ¤©ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

היתה  האחרוֹ נה כּ ׁש הּמ חׁש בה וּ בין בּ פס וּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהיתה

ּפ סוּ ל . הּק רבּ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ פס וּ ל,

ג משנה 
למנּוייו  וׁשּלא לאֹוכליו ׁשּלא  ולטמאים ,ׁשחטֹו לאֹוכליו ,לערלים ּפסּול. §¨¤Ÿ§§¨§¤Ÿ¦§¨¨£¥¦§©§¥¦¨§§¨

לאֹוכליו  למנּוייו ,וׁשּלא וׁשּלא ולערלים ,למנּוייו לטמאים ,לּמּולים §¤Ÿ§§¨¦§¨§¤Ÿ¦§¨©¦§¨£¥¦©§¥¦

חצֹות ,ולטהֹורים  קדם ׁשחטֹו ּבין ,ּפסּול ,ּכׁשר. יב) (שמות ׁשּנאמר מּׁשּום §©§¦¨¥§¨Ÿ¤£¨¦¤¤¡©¥

לּתמיד  קדם ׁשחטֹו ּבדמֹו,ּכׁשר ,הערּבים. ממרס אחד ׁשּיהא עד ,ּובלבד ¨©§¨¦§¨Ÿ¤©¨¦¨¥¦§©¤§¥¤¨§¨¥§¨©

נזרק  ואם הּתמיד. ּדם ּכׁשר:,ׁשּיּזרק ¤¦¨¥©©¨¦§¦¦§©¨¥

חׁש בן  ׁש אם נוֹ ספוֹ ת מח ׁש בוֹ ת מביאה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמׁש נתנוּ 

ׁש ל  עבוֹ ד וֹ ת, מארבּ ע אחת בּ ׁש עת ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָהעוֹ בד

הּק ר בּ ן  וּ זריקת וֹ , ה וֹ לכתוֹ  הדּ ם, קבּ לת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְׁש חיטה,

הּפ סחׁשחטֹוּפ סוּ ל. קר בּ ן את ׁש חט  ׁשּלא- ָ◌§¨ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌¤Ÿ

לאכ וֹ ל לאֹוכליו יכוֹ לים ׁש אינם אנׁש ים לׁש ם - §§¨ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌

היחידים  והם ח וֹ לים, אוֹ  זקנים כּ גוֹ ן בּ שׂ ר, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַכּ זּ ית

זה, קרבּ ן  אכילת על ׁש חטוֹ וׁש נּ מנ וּ  אם ׁשּלאכן ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌§ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌¤Ÿ

קר בּ ן למנּוייו על מּת חלּ ה נמנוּ  ׁש ֹּלא לאנׁש ים - ¦§¨ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌



ׁש נּ מנה ,זה  למי אלּ א נאכל אינוֹ  הּפ סח וקרבּ ן  ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דעת  על ׁש חטוֹ  אם וכן ׁש חיטתוֹ , קדם ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָעליו 

אם לערלים ׁש יּ אכל  אף  נּמ וֹ ל וּ , ׁש ֹּלא ליהוּ דים - ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌¨£¥¦ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌

לּמ וֹ ל ], להם ׁש ּס כּ נה [כּ גוֹ ן אוֹ ולּטמאים בּ אנס - ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌§©§¥¦

קר בּ ן  את לאכוֹ ל  להם ׁש אס וּ ר  טמאים, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָלאנׁש ים

הּק ר בּ ן הרי  גּ ם ּפסּול .הּפ סח, ׁש חטוֹ  אם אבל  ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌¨ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

לאוֹ כלוֹ ,לאֹוכליו היכוֹ לים לאנ ׁש ים ׁשּלאגם ו- §§¨ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌§ַ◌¤Ÿ

גּ ם,לאֹוכליו ׁש 0חטוֹ  ׁשּלאגם ולמנּוייואוֹ  §§¨ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌¦§¨§ַ◌¤Ÿ

ׁש 0חטוֹ ,למנּוייו אוֹ ,ולערלים לּמּולים אוֹ  ¦§¨ֶ◌ְ◌ָ◌©¦§¨£¥¦

הוּ א,ולטהֹורים לטמאים  זה ו ,ּכׁשר הרי אין  ©§¥¦§©§¦ֲ◌ֵ◌¨¥ְ◌ֵ◌ֶ◌

לׁש מוֹ ' וׁש ֹּלא 'לׁש מוֹ  בּ מחׁש בת לׁש וֹ חט ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶדּ וֹ מה

כּ יון  ּפ סוּ ל, ׁש הוּ א (מ"ב) לעיל בּ ּמ ׁש נה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש 0נינוּ 

אבל  הּק ר בּ ן, בּ גוּ ף היא הּפ ס וּ ל מחׁש בת ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש 0ם

ל ּק רבּ ן, מחוּ ץ  ׁש הוּ א בּ דבר היא הּמ חׁש בה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָכּ אן

על  גּ ם חׁש ב אם ולכן הּק רבּ ן , בּ אוֹ כלי  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוהיינ וּ 

נפסל . הּק ר בּ ן אין כּ ׁש רים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ כלים

נוֹ סף, הּפ סחׁשחטֹודּ ין היּ וֹ ם חצֹות קדם לקר בּ ן ִ◌ָ◌§¨ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌Ÿ¤£ַ◌

ניסן, י "ד  'וׁש חטוּ ׁשּנאמר מּׁשּום ,ּפס ּול ׁש ל ֶ◌ִ◌ָ◌¨¦¤¤¡©ְ◌ָ◌ֲ◌

ישׂ ראל עדת קהל  כּ ל והיינוּ ,הערּבים'ּביןאתוֹ  ְֹֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌¥¨©§¨¦ְ◌ַ◌ְ◌

מערב, לצד  לנטוֹ ת ה0מׁש  ׁש ּמ תחילה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמזּ מן

היּ וֹ ם. חצוֹ ת לאחר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש זּ הוּ 

הער בּ ים,לּתמיד קדם ׁשחטֹואם בּ ין ,ּכׁשר ׁש ל ִ◌§¨Ÿ¤©¨¦ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌¨¥

מנדנד ממרס אחד אדםׁשּיהאּובלבד  - ¦§©¤§¥ָ◌ָ◌¤¨§¨¥ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

בּ כּ לי ,ּבדמֹווּ מנענע ׁש התקבּ ל  ה ּפ סח קרבּ ן ׁש ל ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌§¨ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הּמ זבּ ח על יזרקנּ וּ  ו ֹלא הדּ ם, יקר וֹ ׁש  ׁש ֹּלא ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די

גם ּוהּתמיד.ּדם ּת ח לּ הׁשּיּזרק עד  אם בדיעבד, ©¤¦¨¥ְ◌ִ◌ָ◌©©¨¦ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌¦

הּת מיד,נזרק  לדם קדם הּפ סח ּכׁשר.דּ ם ¦§©ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌¨¥

ד משנה 
החמץ  על הּפסח את אֹומר ,הּׁשֹוחט יהּודה רּבי תעׂשה. ּבלא אף ,עֹובר ©¥¤©¤©©¤¨¥¥§Ÿ©£¤©¦§¨¥©

אֹומר  ׁשמעֹון רּבי עׂשר ,הּתמיד. ּבארּבעה חּיב ,הפסח לׁשמֹו,לׁשמֹו וׁשּלא ©¨¦©¦¦§¥©¤©§©§¨¨¨¨¦§©¨§¤Ÿ¦§

הּזבחים  ּכל ּוׁשאר לׁשמן ,ּפטּור. ׁשּלא ּובין לׁשמן ּובּמֹועד ,ּבין לׁשמֹו,ּפט ּור. ¨§¨¨©§¨¦¥¦§¨¥¤Ÿ¦§¨¨©¥¦§

חּיב ,ּפטּור  לׁשמֹו הּזבחים ,וׁשּלא ּכל לׁשמן ,ּוׁשאר ׁשּלא ּובין לׁשמן ,חּיב ,ּבין ¨§¤Ÿ¦§©¨§¨¨©§¨¦¥¦§¨¥¤Ÿ¦§¨©¨

לׁשמּה: ׁשּלא ׁשּׁשחטּה החטאת מן ¨§¦Ÿ¤¨¨§¤¨©©¦חּוץ

זבחי', דּ ם חמץ  על  תׁש חט 'ֹלא  בּ ּפ סוּ ק ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר 

את  לׁש חט לאסר  בּ א  ׁש הּפ ס וּ ק חכמים ◌ֶֹ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְודרׁש וּ 

מׁש נתנוּ  בּ בּ ית. חמץ  לאדם  ׁש יּ ׁש  בּ זמן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק ר בּ ן 

זמן  וּ באיזה מדבּ ר , קר בּ נוֹ ת  אלּ וּ  על  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌.◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְמבארת

זה. אּס וּ ר  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶנאמר

-החמץ על הּפסחקר בּ ןאת הּׁשֹוחטאדם ָ◌ָ◌©¥¤ָ◌ְ◌ַ◌©¤©©¤¨¥

ׁש ל  בּ ביתוֹ  אוֹ  ה0וֹ חט, ׁש ל בּ ביתוֹ  חמץ ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ ׁש 

הּק ר בּ ן, על  הּמ נוּ יים ,תעׂשה ּבלאע ֹובר אחד  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌¥§Ÿ©£¤

זבחי '. דּ ם חמץ על  תׁש חט 'ֹלא רּביׁש נּ אמר ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌©¦

קר בּ ןאף ,אֹומר יהּודה  את ׁש ל הּתמיד ה0וֹ חט §¨¥©ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌©¨¦ֶ◌

בּ ר ׁש וּ תוֹ , חמץ  ויׁש  הערבּ ים, בּ ין ּפ סח ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶערב

ׁש לּ ׁש וֹ ן  ס וֹ בר  ׁש הוּ א כּ יון ּת ע שׂ ה, בּ ֹלא ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵעוֹ בר 

הּת מיד . לקר בּ ן הכּ וּ נה בּ ּפ ס וּ ק האמ וּ רה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ'זבחי'

ׁש יּ ׁש  א. דּ ברים: ׁש ני לחדּ ׁש  בּ א ׁש מעוֹ ן ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י

ב. ּפ סח. הּמ וֹ עד חל לבין ּפ סח ערב בּ ין ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִחלּ וּ ק

לבין  ראוּ יה ׁש חיטה בּ ין חלּ וּ ק ׁש חיטה ׁש יּ ׁש  ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

רא וּ יה. הּפסח,אֹומר ׁשמעֹוןרּביׁש אינּה  ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌©¦¦§¥©¤©

נׁש חטע ׂשר ּבארּבעה ׁש נּ ׁש חט אם בּ ניסן, ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌§©§¨¨¨¨ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בּ ביתוֹ ,ל ׁשמֹו חמץ והיה ּפ סח , קר בּ ן  לׁש ם - ¦§ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

ׁש חיטה ,חּיב  זוֹ  והרי  כּ ׁש ר, ׁש הּק ר בּ ן כּ יון  ©¨ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לׁש חט ׁש ֹּלא ה ּת וֹ רה  צוּ וּ י על  בּ זה ועבר  ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְראוּ יה,

בּ ביתוֹ . חמץ כּ ׁש יּ ׁש  כּ ׁש 0חטוֹ וקרבּ ן  ׁשּלאאלּ וּ  ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌§ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌¤Ÿ

בּ ביתוֹ ,,ל ׁשמֹו חמץ ׁש היה ׁש אין ,ּפטּור אף כּ יון ¦§ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌¨ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

ראוּ יה, ׁש אינּה  ׁש חיטה  זוֹ  והרי  כּ ׁש ר, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק ר בּ ן 

ל ׁש וֹ חטוֹ  ׁש ֹּלא ה ּת וֹ רה  אזהרת בּ זה נאמרה ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְוֹלא

החמץ. בּ ערב הּזבחים ּכל ּוׁשאר על  ׁש נּ ׁש חט וּ  ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌§¨¨©§¨¦ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

החמץ , על נׁש חטוּ ּביןּפ סח אם ּוביןל ׁשמןאם ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌¥ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌¦§¨¥ִ◌



כּ ׁש רים,ל ׁשמןׁשּלאנ ׁש חטוּ  ׁש הם וזוֹ אף ִ◌ְ◌ֲ◌¤Ÿ¦§¨ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

מק וֹ ם מכּ ל  ראוּ יה, כּ יון ּפטּור ׁש חיטה ה0וֹ חט, ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌¨ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

ניסן  בּ י"ד החמץ על ׁש חיטה ׁש ל זה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש אּס וּ ר 

ׁש אר  על ו ֹלא הּפ סח , קרבּ ן  על רק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶנאמר 

קר בּ נוֹ ת ּובּמֹועד הּק ר בּ נוֹ ת. ׁש חיטת לגבּ י אבל  - ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌©¥ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

קר בּ ן  את ׁש חט אם ּפ סח , ׁש ל הּמ וֹ עד  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְבּ חל 

ׁש חיטה ל ׁשמֹוה ּפ סח זוֹ  הרי ּפ סח, קרבּ ן  לׁש ם - ַ◌ֶ◌ַ◌¦§ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

אלּ א  קרב ּפ סח קרבּ ן אין ׁש הרי ראוּ יה, ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינּה 

ׁש היה  אף  ולכן מכּ ן, לאחר  ו ֹלא ּפ סח, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ערב

בּ ביתוֹ , על ּפטּור חמץ הּק רבּ ן ׁש חיטת מ 0וּ ם ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌¨ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

י ּמ צא']. וּ בל יראה 'בּ ל  על עוֹ בר  [אמנם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶהחמץ

אלּ א ל ׁשמֹוׁשּלאׁש חטוֹ ואם  ּפ סח, ל ׁש ם ׁש ֹּלא - §¦ְ◌ָ◌¤Ÿ¦§ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

ואם  ראוּ יה, ׁש חיטה זוֹ  הרי  ׁש למים, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְל ׁש ם

בּ ביתוֹ , חמץ היה ׁש עה מ0וּ ם חּיבבּ אוֹ תּה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌©¨ִ◌

החמץ. על הזּ בח  הּזבחים ּכל ּוׁשאר ׁש חיטת ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌§¨¨©§¨¦

הּמ וֹ עד  בּ חל  ּוביןל ׁשמןׁש נּ ׁש חטוּ ּבין,ׁש נּ ׁש חטוּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌¥ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌¦§¨¥

כּ ׁש רים,,חּיב ,ל ׁשמןׁשּלאׁש נּ ׁש חטוּ  ׁש הם כּ יון ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌¤Ÿ¦§¨©¨ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

לׁש וֹ חטם  ׁש ֹּלא הּת וֹ רה הזהירה עליהם ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְואף

בּ ביתוֹ  חמץ כּ ׁש יּ ׁש  ּפ סח ׁש ל הּמ וֹ עד  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְבּ חל 

רק  החיּ וּ ב ׁש בּ זה ּפ סח, בּ ערב מׁש חיטה ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ[בּ ׁש וֹ נה

הזּ בחים], ׁש אר  על וֹלא הּפ סח קר בּ ן מןחּוץ על ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌¦

ּפ סוּ לה,,לׁשמ ּהׁשּלאׁשּׁשחטּההחטאת  ׁש היא ©©¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עוֹ בר  ואינוֹ  ראוּ יה, ׁש אינ ּה  ׁש חיטה זוֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 

החמץ. על הזּ בח ׁש חיטת מ0וּ ם ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָעליה

ה משנה 
ּכּתֹות  ּבׁשלש נׁשחט י ,הּפסח עדת קהל ּכל אתֹו וׁשחטּו קהל ,ׂשראל ׁשּנאמר ©¤©¦§¨§¨¦¤¤¡©§¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥¨¨

הראׁשֹונה  ּכת נכנסה ויׂשראל. העזרה ,ועדה העזרה.,נתמּלאת דלתֹות נעלּו §¥¨§¦§¨¥¦§§¨©¨¦¨¦§©¥¨£¨¨¨£©§¨£¨¨

ׁשּורֹות  ׁשּורֹות עֹומדים הּכהנים ותקעּו. והריעּו כסף ,ּתקעּו ּבזיכי ּובידיהם ¨§§¥¦§¨§©Ÿ£¦§¦¦¥¤¨¦¥¤¤

ּכסף  ּכסף ׁשּכּלה ׁשּורה זהב. היּו,ּובזיכי לא זהב. זהב ׁשּכּלּה וׁשּורה ¨¦¥¨¨¨¤ª¨¤¤¤¤§¨¤ª¨¨¨¨¨Ÿ¨

ׁשּולים  לּבזיכין היּו ולא הּדם:,מעֹורבין. ויקרׁש יּניחּום ׁשּמא §¨¦§Ÿ¨©¨¦¦©¦¤¨©¦§¦§©©¨

הּפ סח: קרבּ ן  הקרבת סדר  את מתארת ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמׁש נתנוּ 

לה0חטנׁשחט,הּפסחקר בּ ן  דּ ינ וֹ  ּבׁשלש - ָ◌ְ◌ַ◌©¤©¦§¨ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌§¨

ׁש ֹלׁש ים ּכּתֹות  לפחוֹ ת קבוּ צה וּ בכל  קבוּ צוֹ ת, - ¦ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

לׁש חט ׁש יּ כוֹ ל  מ וּ עט צבּ וּ ר  י ׁש  אם ואף אדם. ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

קבוּ צ וֹ ת, לׁש ֹלׁש  ׁש יּ תחלּ קוּ  מצוה אחת, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִכּ קבוּ צה

עדת קהל ּכל את ֹו'וׁשחטּובּ ּפ ס וּ קׁשּנאמר  ¤¤¡©ַ◌ָ◌§¨£ŸŸ§©£©

ׁש ל ,י ׂשראל' לׁש וֹ נוֹ ת ׁש ֹלׁש  כּ אן ׁש נּ אמרוּ  הרי ¦§¨¥ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

מבארת ו 'י ׂשראל '.,ו'עדה','קהל'קבוּ צוֹ ת, ְ◌¨¨§¥¨§¦§¨¥ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

ּת חלּ ה הכּ תנכנסה הּמ ׁש נה, ,הראׁשֹונה לעזרה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌¦§§¨ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌¨¦¨

ׁש  עד  נכנסים האנׁש ים ,העזרה ּנתמ ּלאת והי וּ  ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌¦§©¥¨£¨¨

ּתקעּווהכּ הנים,העזרה דלתֹות אתנעלּוואז ְ◌ָ◌¨£ֶ◌©§¨£¨¨ְ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌¨§

הּכהנים והריעּובּ חצוֹ צרוֹ ת, עֹומדים ותקעּו. ַ◌ֲ◌ְ◌§¥¦§¨§©Ÿ£¦§¦

סמוּ �,ׁשּורֹות ׁשּורֹות  ועד ה0חיטה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמּמ קוֹ ם

ה ּמ ז בּ ח, גּ בּ י  על הדּ ם את לזרק כּ די  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַל ּמ ז בּ ח,

הדּ ם]ּבזיכיּובידיהם  לקבּ לת גּ דוֹ לוֹ ת [-כּ ּפ וֹ ת  ¦¥¤¨¦¥ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

בּ זיכי ׁשּכּלה ׁשּורה זהב.ּובזיכי,כסף עשׂ וּ יים ֲ◌ִ◌¤¤¨¦¥¨¨¨¤ª¨ָ◌ִ◌ֵ◌

זהב .,ּכסף ,ּכסף  בּ זיכי ,זהב ׁשּכּלּהו ׁשּורה לֹלא ¤¤¤¤ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌§¨¤ª¨¨¨

הזּ הב הי ּולאו זהב. וּ בזיכי הכּ סף בּ זיכי  ¨¨ְ◌Ÿ¨ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

נוֹ סף,,מע ֹורבין דּ ין יוֹ תר. נאה ׁש כּ � הי ּוולאכּ יון  §¨¦ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌§Ÿ¨

להנּ יחׁשּולים לּבזיכין ׁש נּ ּת ן  רחבה , ּת חּת ית - ©¨¦¦©¦ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌

אפ ׁש ר  ׁש אי ח דּ ה, הּת חּת ית היתה אלּ א הכּ לי , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת

כּ ן  וע ׁש וּ  ּת כ וּ לתוֹ , ׁש ּת 0פ� לֹלא  הכּ לי את ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלהנּ יח

דּ ם,י ּניחּום ׁשּמאמחׁש ׁש  בּ הם כּ ׁש יּ ׁש  הכּ הנים ֵ◌ֲ◌ָ◌¤¨©¦ַ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ה ּמ ז בּ ח.,הּדם ויקרׁש על  לז וֹ רקוֹ  י וּ כל וּ  וֹלא §¦§©©¨ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

ו משנה 
הּכהן  וקּבל יׂשראל לחברֹו,ׁשחט וחברֹו לחברֹו הּמלא ,נֹותנֹו את ּומקּבל ¨©¦§¨¥§¦¥©Ÿ¥§©£¥©£¥©£¥§©¥¤©¨¥

היסֹוד: ּכנגד אחת זריקה זֹורקֹו הּמזּבח אצל הּקרֹוב ּכהן הריקן. את §©¤¤§©©¨¦§§©¥§¦©¤¥¨©¥Ÿ¨¥¨¤¦£©ּומחזיר



כּ ׁש רה י ׂשראל ׁשחט זוֹ  ׁש עבוֹ דה הּק רבּ ן, את ¨©¦§¨¥ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש י ׁש חט, בּ כהן דּ וקא צ וֹ רך  ואין בּ זר , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַאף

קבּ לת הּכהןוקּבל  ׁש מעבוֹ דת לפי הדּ ם, את §¦¥©Ÿ¥ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌

עוֹ מדים  והיוּ  בּ כּ הנים, צוֹ רך  י ׁש  ואילך  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהדּ ם

(מ"ה), לעיל בּ ּמ ׁש נה כּ מבוֹ אר  ׁש וּ ר וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַׁש וּ רוֹ ת

הדּ םנֹותנֹוו  את ׁש קבּ ל  הכּ הן לחברֹוהכּ הן ְ◌§ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌©£¥ַ◌ֵֹ◌

לוֹ , בּ סמ וּ ך וכן ,לחברֹונוֹ תןוחברֹוהעמד  ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌©£¥ֵ◌©£¥ְ◌ֵ◌

מל �', הדרת  עם ׁש 'בּ רב כּ יון כן [וע שׂ וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהלאה

בּ מצוה], מתעסקים ׁש ר בּ ים הדּ בר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְונאה

דּ ם,הּמלאהכּ לי את ה כּ הןמקּבל ּת חלּ ה ּו ְ◌ִ◌ָ◌§©¥ַ◌ֵֹ◌¤ַ◌ְ◌ִ◌©¨¥ָ◌

הדּ ם  את להעביר  הּמ צוה מע שׂ ה עיקר  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש זּ הוּ 

מעברים  ואין הּמ ז בּ ח, על  הזוֹ רקוֹ  לכּ הן  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ַעד 

המצוֹ ת, כּ 1ועל  הריקןהכּ לי את מחזיר אחר ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌§ַ◌ַ◌ָ◌©£¦¤ַ◌ְ◌ִ◌¨¥¨

על  דּ מוֹ  נּ זרק ׁש כּ בר הקוֹ דם, הּק ר בּ ן  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל

המקבּ לים  לכּ הנים אוֹ תוֹ  וּ מחזירים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ זבּ ח,

כּ ׁש ּמ גּ יע  הדּ ם. ה את הׁש וּ רה, לס וֹ ף ּכהןהדּ ם ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌Ÿ¥

[כּ די הּמז ּבחאצל הּקרֹוב  לּמ זבּ ח עד מוֹ ליכ וֹ  ©¨¥¤©¦§¥©ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ו  'הוֹ לכה'], מצות על אחת זריקה זֹורקֹולקיּ ם ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌§§¦¨©©ַ◌

הּמ זבּ ח, ה ּמ ז בּ ח,ה'יסֹוד 'ּכנגד דוֹ פן ׁש ל  ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌§¤¤©§ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

יסוֹ ד , ּת חּת ם ׁש יׁש  מקמוֹ ת בּ אוֹ תם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר ,

אחת  אּמ ה וכן  וּ מערב , צפוֹ ן בּ צד ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוהיינ וּ 

'יסוֹ ד ' היה ׁש ׁש ם בּ דּ ר וֹ ם, אחת ואּמ ה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ מזרח

נ וֹ פל  והדּ ם הּמ זבּ ח, ד וֹ פן על  וזוֹ רק וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַל ּמ ז בּ ח,

ה ּמ ז בּ ח. ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִליסוֹ ד

ז משנה 
ׁשנּיה  יצתה ׁשנּיה. ּכת ונכנסה ראׁשֹונה ּכת ׁשליׁשית.,יצתה נכנסה ¨§¨©¦¨§¦§§¨©§¦¨¨§¨§¦¨¦§§¨§¦¦

אם  ההּלל. את קראּו והּׁשליׁשית. הּׁשנּיה מעׂשה ּכך  הראׁשֹונה ¦¥©©¤§¨¦¦§©§¨¦§©¥£©§¨¨¦¨¥£©§ּכמעׂשה

ׁשנּו ׁשּלׁשּו,ּגמרּו ׁשנּו יהּודה ,ואם רּבי מימיהם. ׁשּלׁשּו ׁשּלא ּפי על אף ¨§¨§¦¨¦¥©©¦¤Ÿ¦§¦¥¤©¦§¨

ה',אֹומר  יׁשמע ּכי לאהבּתי הּגיע לא ׁשליׁשית ּכת ׁשל מּפני ,מימיהם ¥¦¥¤¤©§¦¦Ÿ¦¦©§¨©§¦¦¦§©¦§¥

מעטין: ¦¨ª¨©¤ׁשעּמּה

קר בּ ן  הקרבת סדר  בּ תאוּ ר  ממׁש יכה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמׁש נתנוּ 

קר בּ ן ראׁשֹונה ּכת יצתה ּפ סח: מקריבי  ׁש ל ֶ◌ַ◌¨§¨©¦¨ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌

והקריבה ,ׁשנּיה ּכת ונכנסה הּפ סח, ַ◌ֶ◌ַ◌§¦§§¨©§¦¨ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

כּ ת נכנסה ,ׁשנּיה כּ תיצתה קר בּ נוֹ תיה. ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌¨§¨ַ◌§¦¨¦§§¨ַ◌

וּ כמוֹ ,הראׁשֹונה הכּ תּכמעׂשה ׁשלי ׁשית . §¦¦§©£¥ַ◌ַ◌¨¦¨ְ◌

לעיל, הכּ ת והּׁשנּיה הכּ ת מעׂשה ּכך ׁש התבּ אר ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌¨§©£¥ַ◌ַ◌©§¦¨§ַ◌ַ◌

הּפ סח,הּׁשלי ׁשית . קרבּ ן הקרבת קראּובּ ׁש עת ©§¦¦ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌¨§

ההלּ ל.ההּלל את  את ׁש רים הלּ ויּ ם הי וּ  אם - ¤©©¥ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌¦

ההלּ ל ,ּגמרּו קריאת לקר וֹ תוֹ ׁשנּואת חזרוּ  - ¨§ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌¨ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ׁש נ יּ ה. ּפ עם ׁשנּוואם ּפ עם לקרוֹ תוֹ  סיּ מוּ  - ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌§¦¨ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ׁש ליׁש ית.ׁשּלׁשּוׁש ניּ ה, ּפ עם לקרוֹ תוֹ  חזרוּ  - ְ◌ִ◌ָ◌¦¥ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ה ּמ ׁש נה, ׁשּלׁשּוׁשּלאּפיעל אף מוֹ סיפה ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌©©¦¤Ÿ¦§

ההלּ ל מימיהם  את ׁש ּס יּ מוּ  מעוֹ לם ארע ֹלא - ¦¥¤ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌

הם, זריזים ׁש הכּ הנים לפי  ׁש לי ׁש ית, ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַּפ עם

ׁש ּס יּ מוּ  קדם הּק ר בּ נוֹ ת כּ ל הקרבת את ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוס יּ מוּ 

ּפ עמים. ׁש ֹלׁש  ההלּ ל  את יהּודה רּבילקרוֹ א ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌©¦§¨

ה ּגיע לאׁשלי ׁשית ּכת ׁשל מימיהם ,אֹומר  ¥¦¥¤¤©§¦¦Ÿ¦¦©

ׁש בּ ּק ריאה ה''יׁשמע ּכי'אהבּתיּפ סוּ ק ל  ©ָ◌¨©§¦¦¦§©ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ההלּ ל, ׁש ל  -ע ּמּההיוּ ׁשמּפניהראׁש וֹ נה ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌¦§¥¤ָ◌©¨

בּ ּה , היוּ ,מעטיןהּמ ׁש ּת ּת פים  ישׂ ראל  ׁש רב ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ª¨¦ֶ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

בּ ׁש ּת י  קר בּ נם את להקריב וּ מקדּ ימים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְזריזים

הרא ׁש וֹ נ וֹ ת. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַהכּ ּת וֹ ת

ח משנה 
בּׁשּבת  מעׂשהּו ּכך בחל ׁשּלא ,ּכמעׂשהּו העזרה את מדיחים ׁשהּכהנים אּלא §©£¥©Ÿ¨§©£¥©©¨¤¨¤©Ÿ£¦§¦¦¤¨£¨¨¤Ÿ

אֹומר  יהּודה רּבי חכמים. הּתערֹובֹות ,ברצֹון מּדם ממּלא היה זרקֹו,ּכֹוס ¦§£¨¦©¦§¨¥¨¨§©¥¦©©©£§¨

הּמזּבח  ּגּבי על אחת חכמים:,זריקה לֹו הֹודּו ולא §¦¨©©©©¥©¦§¥©§Ÿ£¨¦



קר בּ ן  הקרבת  אפן  את  ּת חלּ ה מביאה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמׁש נתנוּ 

בּ ׁש בּ ת. ניסן י"ד כּ ׁש חל בחל ּכמע ׂשהּוהּפ סח ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌§©£¥©Ÿ

הּפ סח קר בּ ן והקרבת ׁש חיטת דּ ר� כּ פי -ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

חל, ּפ סחמע ׂשהּוהיהּכך בּ יוֹ ם ערב  כּ ׁש חל  ְ◌ֹ¨§ָ◌ָ◌©£¥ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

ּפ סח,בּׁשּבת  קר בּ ן בּ פר ׁש ת ׁש נּ אמר כּ יון ©©¨ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

הּת וֹ רה  כּ וּ נת בּ מוֹ עד וֹ ', אתוֹ  'ּת ע שׂ וּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְל ׁש וֹ ן 

אפלּ וּ  בּ זמנּ וֹ , כּ לוֹ מר  בּ מוֹ עד וֹ , יקרב ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌.◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק רבּ ן

בּ 0בּ ת, חל  הוּ א היוּ ׁשהּכהנים אּלאאם ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌¤¨¤©Ÿ£¦ָ◌

ׁש היה העזרה רצּפ תאת מדיחים  הרב מהדּ ם §¦¦¤ִ◌ְ◌ַ◌¨£¨¨ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

עוֹ ברת  ׁש היתה הּמ ים  אּמ ת ידי על ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָעליה,

ה0ני , לצ דּ ּה  האחד מצּ דּ ּה  בּ עזרה ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָּת מיד

את  סוֹ תמים הי וּ  העזרה את להדיח ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש רצוּ 

על  עוֹ לים הּמ ים והיוּ  הּמ ים, יציאת ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְמקוֹ ם

היוּ  כּ 1 ואחר  העזרה, את וׁש וֹ טפים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְגּ ד וֹ תיהם 

ׁש בּ בית  ואף הּמ ים. יציאת מק וֹ ם את ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְּפ וֹ תחים

אס וּ ר  מכּ ל רגיל  חכמים, מגּ זירת כּ ן לעשׂ וֹ ת ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

אּס וּ רי  חכמים גּ זר וּ  ֹלא הּמ קדּ ׁש  בּ בית ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָמקוֹ ם

ׁש היוּ  זה, דּ בר מקוֹ ם, וּ מכּ ל אלּ וּ . ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַׁש בּ ת

היה בּ 0בּ ת, העזרה את ברצֹוןׁשּלאמדיחים ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌¤Ÿ¦§

הּת ירוּ ,חכמים  ׁש ֹלא סוֹ ברים ׁש חכמים כּ יון £¨¦ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌

אבל  ה נּ צרכים, דּ ברים אלּ א הּמ קדּ ׁש  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְבּ בית

ואין  כּ 1, כּ ל  נצרכת אינּה  העזרה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲהדחת

בּ ׁש בּ ת. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ תּה 

הּפ סח: הקרבת בּ ענין  נ וֹ סף יהּודה רּבידּ ין  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌©¦§¨

הכּ הניםממּלאהיה ּכֹוס ,אֹומר  מּדם אחד  ¥¨¨§©¥ֶ◌ָ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌¦©

רצּפ ת הּתערֹובֹות  על  ׁש היה הדּ מים מער וּ ב - ©©£ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌

וּ  ,הּמז ּבחּגּביעל אחת זריקה זרקֹוהעזרה, ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌§¨§¦¨©©©©¥©¦§¥©

ׁש ל  הּמ הירוּ ת מּת וֹ � ׁש ּמ א ׁש חׁש ׁש וּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון 

קדם  הּק רבּ נוֹ ת אחד ׁש ל דּ מוֹ  נׁש ּפ � ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַההקרבה

הּק ר בּ ן  היה ז וֹ  זריקה ידי ועל לּמ ז בּ ח, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הגּ יע

מכּ ל  דּ ם מערב היה זוֹ  ׁש בּ כוֹ ס לפי  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌.מכׁש ר,

ׁש הדּ ם ,חכמים לֹוהֹודּוולאה ּק רבּ נוֹ ת. כּ יון ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌§Ÿ£¨¦ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

ׁש הוּ א  הּת מצית', 'דּ ם עם מערב לזריקה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהראוּ י 

לזריקה, ּפ סוּ ל  והוּ א בּ וֹ  י וֹ צאת ׁש הנּ ׁש מה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהדּ ם

להכׁש יר וּ מת  מוֹ עילה זוֹ  זריקה ואין  בּ וֹ , בּ ּט ל ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

דּ ם  ׁש אין סוֹ בר  יהוּ דה  ר בּ י  ואלּ וּ  הּק ר בּ ן. ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶאת

זריקתוֹ . מוֹ עילה ולכן דּ ם, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמבּט ל 

ט משנה 
ּומפׁשיטין  ּתֹולין ּובעּמּודים ,ּכיצד ּבּכתלים קבּועים היּו ּברזל ׁשל אנקליֹות ¥©¦©§¦¦ª§§¨¤©§¤¨§¦©§¨¦¨©¦

ּולהפׁשיט  לתלֹות מקֹום לֹו ׁשאין מי וכל ּומפׁשיטין. ּתֹולין מקלֹות ,ׁשּבהן ¤¨¤¦©§¦¦§¨¦¤¥¨¦§§©§¦©§

ׁשם  היּו חלקים חברֹו,ּדּקים ּכתף ועל ּכתפֹו על רּבי ,ּומּניח ּומפׁשיט. ותֹולה ©¦£¨¦¨¨©¦©©§¥§©¤¤£¥§¤©§¦©¦

אֹומר  ּבּׁשּבת ,אליעזר להיֹות ׁשחל עׂשר חברֹו,ארּבעה ּכתף על ידֹו ,מּניח ¡¦¤¤¥©§¨¨¨¨¤¨¦§©©¨©¦©¨©¤¤£¥

ּכתפֹו על חברֹו ּומפׁשיט:,ויד ותֹולה §©£¥©§¥§¤©§¦

הּפ סח קר בּ ן הכנת אפן את מבארת ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמׁש נתנוּ 

הּמ זבּ ח: גּ בּ י על ּתֹוליןּכיצד להקרבה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌¥©¦

הּפ סח,ּומפ ׁשיטין קר בּ ן [-ווים,אנקלי ֹות את ©§¦¦ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ª§§¨ָ◌ִ◌

למעלה] כּ פ וּ פים ׁש ראׁש יהם מסמרים ׁשל כּ מין ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌¤

ה ּק טנּ ים ּובעּמּודים ּבּכתלים קבּועים הי ּוּברזל  ©§¤¨§¦©§¨¦¨©¦ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ׁש בּ עזרה, הּמ טבּ חים בּ בית היוּ ׁשּבהןׁש הי וּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌¤¨¤ָ◌

הּק רבּ נוֹ תּתֹולין עוֹ רן .ּומפ ׁשיטיןאת וכל את ¦ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌©§¦¦ֶ◌ָ◌§¨

וויםמקֹום לֹוׁשאיןמי לתלֹות בּ אוֹ תן  ¦¤¥¨ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌¦§

קר בּ נוֹ ,ּולהפ ׁשיט הי ּוחלקים ּדּקים מקלֹות את §©§¦ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌©§©¦£¨¦¨

הּמ קל וֹ תּומּניחבּ עזרה,,ׁשם  ועל ּכתפֹועל את ¨ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌©¦©ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌©§¥§©

הּק ר בּ ןותֹולה ,חברֹוּכתף  את ּומפ ׁשיטאת ¤¤£¥§¤ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌©§¦ֶ◌

ׁשחל ע ׂשר ארּבעה ,אֹומר אליעזר רּביעוֹ ר וֹ . ©¦¡¦¤¤¥©§¨¨¨¨¤¨

הע וֹ ר ,ּבּׁשּבת להי ֹות  את להפׁש יט ׁש ּמ ּת ר אף ¦§©©¨ַ◌ֶ◌.◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

מכּ ל  הּק ר בּ ן, להכנת נצרכת זוֹ  ׁש ּמ לאכה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון 

בּ מקלוֹ ת  לה ׁש ּת ּמ ׁש  ר 0אים הי וּ  ֹלא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָמקוֹ ם

ׁש ּמ קלוֹ ת  כּ יון הע וֹ ר , הפׁש טת לצר � אלּ וּ  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲחלקים

עליו  לתלוֹ ת וו ל וֹ  ׁש אין  מי אלּ א מקצה, הן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌.◌ֵ◌ֵאלּ וּ 

קר בּ נוֹ , חברֹוּכתף על ה;מאליתידֹומּניחאת ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌©¦©¨ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌©¤¤£¥



ּכתפֹועל ה;מאליתחברֹוויד הימנית, ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌§©£¥ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌©§¥

ּפ נ וּ י וֹ ת, הימניּ וֹ ת ידיהם ׁש 0ּת י  נמצא ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהימנית,

ה;מאל יּ וֹ ת ותֹולה  ידיהם על  הּק ר בּ ן  את §¤ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כּ מקלוֹ ת,הּמ וּ  בּ יד ּומפ ׁשיטנחוֹ ת  ה ּק רבּ ן את ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌©§¦ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

להׁש ּת ּמ ׁש  ׁש ּמ ּת ר  ס וֹ ברים חכמים אבל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌.◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְימינוֹ .

ׁש ל  דּ ר בּ נן ׁש גּ זר וֹ ת כּ יון  בּ 0בּ ת, אלּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ מקלוֹ ת

ואלּ וּ  הּמ ק דּ ׁש . בּ בית נוֹ הגוֹ ת אינן ׁש בּ ת  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהלכוֹ ת

ׁש נּ ּת ן  בּ מקוֹ ם מקוֹ ם ׁש ּמ כּ ל סוֹ בר  אליעזר  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַר בּ י

ׁש יּ כ וֹ ל  כּ אן  כּ ג וֹ ן בּ מקצה, מלּ הׁש ּת ּמ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌.◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְלהּמ נע

כּ ן. לעשׂ וֹ ת  יׁש  בּ יּ דים, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלה ׁש ּת ּמ ׁש 

י משנה 
אמּוריו  והֹוציא ּכת ,קרעֹו יצתה הּמזּבח. ּגּבי על והקטירן בּמגיס נתנֹו §¨§¦¥¨§¨©¨¦§¦§¦¨©©¥©¦§¥©¨§¨©

הּבית  ּבהר לּה ויׁשבה בחיל ,ראׁשֹונה עֹומדת.,ׁשנּיה ּבמקֹומּה והּׁשליׁשית ¦¨§¨§¨¨§©©©¦§¦¨©¥§©§¦¦¦§¨¤¤

ּפסחיהן:,חׁשכה  את וצלּו יצאּו ¨¥¨¨§§¨¤¦§¥¤

הקרבת  אפן את לבאר  ממׁש יכה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש נה

הּפ סח,קרעֹוהּק רבּ ן: את והֹוציאלקר בּ ן ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌§¨ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌§¦ֶ◌

ה ּמ ז בּ ח,אמּוריו גּ בּ י על  הּמ קטרים החלבים - ¥¨ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌.◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

בּ קערה,בּמגיס נתנֹו ּגּביעל והקטירן- §¨©¨¦ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌§¦§¦¨©©¥

כּ ל ה ּמזּבח. היה חל , בּ יוֹ ם ּפ סח ערב  חל  ואם ©¦§¥©ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌

לׁש ם  לצלוֹ תוֹ  לביתוֹ , קרבּ נ וֹ  את נ וֹ טל ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד 

בּ ׁש בּ ת, ּפ סח  ערב  חל אם אבל  בּ לּ ילה. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאכילתוֹ 

ואס וּ ר  לרׁש וּ ת מרׁש וּ ת להוֹ ציאוֹ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אסוּ ר 

ׁש בּ ת, ׁש ּת צא עד  ראׁשֹונה ּכת יצתה לצל וֹ תוֹ  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌¨§¨©¦¨

הּק ר בּ נ וֹ ת, עם קר בּ נּה , את וי ׁשבה ׁש הקריבה ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌§¨§¨

י וֹ ׁש בת ׁשנּיה וכת,הּבית ּבהר לּה היתה ¨§©©©¦ְ◌ַ◌§¦¨ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

חוֹ מת ,ב'חיל' לבין הּס וֹ רג ׁש בּ ין  הּמ קוֹ ם והוּ א ©¥ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

הנּ ׁש ים. ׁש ּס יּ מה הּׁשלי ׁשית הכּ ת ועזרת ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌§ַ◌ַ◌©§¦¦ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

העזרה.,עֹומדת ּבמקֹומ ּהלהקריב, בּ תוֹ � ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌¦§¨¤¤ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

ה0בּ ת,חׁשכה  ויצאה  היּ וֹ ם החׁש י � יצאּו- ¨¥¨ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌¨§

ּפסחיהן.את וצלּוכּ לּ ם .◌ָ◌§¨¤¦§¥¤

הלימוד: לאחר תפילה

רחמים  מלא יי איׁש,אּנא ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש ּבידך לפניך ,אׁשר לרצֹון נא יהיה ¨¨§¨¨¥©£¦£¤§¨§¨¤¤¨©§©¨§©¦¦§¤¨§¨§¨¤¨

נׁשמת ּבעבּור ּותפיּלתנּו פלוני)ּתֹורתנּו בן הּגדֹול ,(פלוני ּבחסדך עּמּה נא לפּתֹוח ,ּוגמֹול ¨¥§¦¨¥©£¦§©§¨¦¨§©§§¨©¨¦§©

וחסד  רחמים ׁשערי עדן ,לּה ּגן ּובחיּבה ,וׁשערי ּבאהבה אֹותּה לּה,ּותקּבל ּוׁשלח ¨©£¥©£¦§¤¤§©£¥©¥¤§©¥¨§©£¨§¦¨§©¨

נׁשמת  אצל החּיים עץ ּתחת ּולהֹוׁשיבּה להֹוליכה והּטהֹורים הּקדֹוׁשים ©§¦¤¥¦©©¥©©¨¦§¨¦§¦§©§¦§©¨¤¨§©מלאכיך

וחסידֹות  חסידים והצדקניֹות ׁשכינתך ,הּצּדיקים מּזיו מּטּובך ,ליהנֹות להׂשּביעּה ©©¦¦§©¦§¨¦£¦¦©£¦¥¨¦¦§¦¨§¨§©§¦¨¦§¨

לּצּדיקים  וׁשלֹום ,הּצפּון ּובּׂשמחה ּבחדווה נכֹונה ּבמנּוחה ּבּקבר ינּוח ּכדכּתיב ,והּגּוף ©¨©©¦¦§©¨©©¤¤¦§¨§¨§¤§¨§¦§¨§¨§¦§¦

נכחֹו' הלך מׁשּכבֹותם על ינּוחּו ׁשלֹום על ,'יבֹוא ירּננּו ּבכבֹוד חסידים 'יעלזּו ּוכתיב ¨¨¨©¦§§¨Ÿ¥§§Ÿ§¦©§§£¦¦§¨§©§©

אֹותֹו ותׁשמֹור ׁשנתך'. וערבה וׁשכבּת תפחד לא ּתׁשּכב 'אם ּוכתיב §¦§¨¤¨§¨§¨§¨§©¨§¨§¦Ÿ©§¦¦¦§¨§§¦מׁשּכבֹותם'

הּקבר  ותֹולעה ,מחיּבּוט ּפׁשעיו ,ּומרּמה ּכל על לֹו ותמחֹול צּדיק ,ותסלח אין אדם ּכי ¥¦©¤¤¥¦¨§¥¨§¦§©§¦§©¨§¨¨¦¨¨¥©¦

יחטא  ולא טֹוב יעׂשה אׁשר עׂשה ,ּבארץ אׁשר וצדקֹותיו זכּוּיֹותיו לֹו לֹו,ּוזכֹור ותׁשּפיע §¤¤£¤©£¤§Ÿ¤¡¨§§¨§¦§¨£¤¨¨§©§¦©

לּצּדיקים  הּצפּון טֹוב מרֹוב ּבּקבר עצמֹותיו לדּׁשן אׁשר ,מּנׁשמתֹו טּובך רב 'מה ּדכּתיב ¦¦§¨§©¥©§¨©¤¤¥©¨©©¦¦¦§¦¨©§¨£¤

ּבדד  ּבטח ויׁשּכֹון נׁשּברה'. לא מהּנה אחת עצמֹותיו ּכל 'ׁשמר ּוכתיב ּליראיך' ¨¨©¤§¦§¨¨§¦Ÿ¥¨©§¨©©¥¥¨Ÿ¦§¨¤¥¦¨§©̈צפנּת

רעה  מּפחד החּיים,,וׁשאנן ּבצרֹור צרּורה ּתהא ונׁשמתֹו גיהּנם, ּפני יראה ואל §©£¨¦©©¨¨§©¦§¤§¥¥¦Ÿ§¦§¨§¥§¨¦§©©¦

אמן. ּברחמים, יׂשראל עּמך מתי ּכל עם הּמתים ּבתחּיית ¥¨¦£©§¥¨§¦¨§©¥§¨¦¦¥©©¦§¦£©§ּולהחיֹותֹו






