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 תוכן הענינים

777והקדמה 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 777 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  יאו7

 

  ט"ו אדר   

7ווהכינו את אשר יבואו ~ ההכנות לעליה לרגל 7 7 7 7 7 7 77 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  טוו7

מסיידים את ביהמ"ק  הכנת הדרכים לעולי הרגל ושאר כל צרכיהם 

 מתחילים לעסוק בקניית הבהמות לקרבנות הרגל לכבוד הרגל 

 

    כ"ט אדר 

7וכי היא חכמתכם ובינתכם ~ עיבור השנה 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 777 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  יחו77

מעברים את השנה לצורך   עיבור שנים שיהיה הפסח בתקופת האביב

 זמן עיבור השנים וקרבן הפסח  הרגלעולי 

7ובית ה' נלך ~ כלל ישראל יוצאים לדרך 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 77 7 7 7 7 7 7 7  גכו7

הלכות מיוחדות לעולי הרגלים כשהם  יוצאים לדרך בקול רינה ושמחה 

 בדרך

77וגורן למעשר בהמה ~ מעשרין את הבהמות 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  חכו7

 בהמות לעולי הרגלים מספיקתקנת חז"ל כדי שיהיה 

 

    חודש ניסן 

7והעיר רבתי עם ~ מגיעים לירושלים 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 77  טכו7

איך יש מקום בירושלים לכל הקהל   לירושלים מגיעיםמליון יהודים  14

 הקדוש הזה
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7ו~ מתארגנים בירושליםולא אמר אדם צר לי המקום  77 7 77 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7  לגו7

כמה עולה שכירות בית /  עולי הרגלים מסתדרים באכסניות ומיטות 

מזון ומשקה לכל עולי הרגלים  חדר / מיטה בירושלים בימי הרגל 

תקנות חז"ל מיוחדות כדי שיהיה מספיק מזון לעולי  ובהמותיהם 

 ירושליםאין שום היזק טומאה ולכלוך ברחובות  הרגלים 

7ומשכו וקחו לכם ~ קניית הפסח 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 77 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  מבו7

מעלים את כל הבהמות  הבהמות הכשרות לקרבן הפסח ושאר קרבנות 

בהמות לקרבנות חגיגת י"ד, עולת ראיה, שלמי חגיגה  לירושלים 

עולי צורך תקנת חז"ל כדי שיהיה מספיק בהמות ל ושלמי שמחה 

 הרגלים

7ולטהר אתכם לפני ה' ~ הטהרה לכבוד הפסח 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 77 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7  חמו7

טבילות למעלת  הטהרה לכבוד הרגל מטומאת מת ושאר טומאות 

בכל ימי הרגל כולם  כמה מקוואות יש בירושלים  טהרת הקודש 

מסתפרים  טבילת הכלים מטומאה ולמעלת טהרת הקודש  טהורים 

 לכבוד החג והכניסה לביהמ"ק

 

    י' ניסן 

7ובעשור לחודש הזה ~ ביקור הפסח וסידור החבורות 7 7 7 7 7 77 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7  ונו7

 נוהגין לקנות בהמה לקרבן פסח בעשור לחודש, וקושרים אותה למיטה 

את מי  כל ישראל מסתדרים בחבורות  ביקור ממום ארבעה ימים 

 חבורהבהתשלום על ההשתתפות  צריך לכלול בחבורה 

 

    י"א ניסן 

7ושלשה ימים קודם ~ הכהנים מתכוננים לעבודה 7 7 7 7 7 7 77 77 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7  סדו7

 הכהנים פורשים מטומאה ומתבודדים ומכוונים מחשבתם
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    י"ג ניסן 

7ומזמור לתודה ~ הקרבת קרבן תודה 7 7 7 7 7 7 777 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  סדו77

מקדימים לטבול היום כדי שיהיה  מקריבים היום אלפי קרבן תודה 

 הערב שמש

 

    י"ד ניסן ~ ערב פסח 

7וזה היום עשה ה' ~ יום ערב פסח 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 77 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77  סזו7

 בונים את האיצטבאות בעזרה  הלכות מיוחדות למכירת בהמות היום 

 איסור מלאכה בערב פסח

7ותמידין כסדרן ~ סדר היום לערב פסח 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 77 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  טסו77

זמן הקרבת  סדר הקרבת קרבן תמיד של בין הערבים בכל ימות השנה 

סדר היום בערב פסח שחל  התמיד בערב פסח, וזמן הקרבת קרבן פסח 

 גביני כרוז ממונה על הזמנים בערב שבת 

7ווזבחת פסח צאן ובקר ~ חגיגת ארבעה עשר 7 7 7 7 77 7 7 77 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  עוו77

זמן הקרבת חגיגת י"ד אחר חצות לפני תמיד של בין  קרבן חגיגת י"ד 

י"א שזמן הקרבת חגיגה הוא אחר תמיד של בין הערבים עם  הערבים 

 קרבן הפסח

7ועולים להקריבנעלה ונעשה חובותינו ~  77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  פאו7

הכהנים מוכנים ומזומנים להתחיל  מכריזין שהגיע זמן שחיטת הפסח 

המנהגים  כלל ישראל עולים להר הבית להקריב קרבן פסח  בעבודה 

 מביא סכין שחיטה כל אחד ואחד וההלכות כשעולין להקריב 

7וקהל עדת ישראל ~ שלוש כיתות 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 77 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  פחו7

כמה  קרבן הפסח נשחט בשלוש כתות, נועלים את העזרה בכל כת 

מאות אלפי אנשים עומדים  אנשים יש בכל כת, וכמה זמן יש לכל כת 

 בעזרה
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7וושחטו הפסח ~ שוחטים את הפסח 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  צגו7

 השחיטה הכוונה והברכה מקום שחיטת קרבן הפסח 

77וודם זבחיך ישפך ~ קבלת הדם וההולכה 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  צוו7

כמה  הולכת הדם בשורות שורות עד המזבח  קבלת הדם והברכה 

סדר הולכת הדם ע"י  שורות יש, וכמה מזרקים מוליכים כל שורה 

 שפיכת הדם על המזבח שורות הכהנים 

7ועד ארכובותיהם בדם ~ אמת המים 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 77 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  קוו77

כדי בערב פסח פוקקים את אמת המים  אמת המים בעזרה ושימושיה 

דעת  האיצטבאות מכסות את כל העזרה והדם  דם  תתמלאהעזרה ש

הנקיות בעזרה   בערב פסח רבי יהודה למה פוקקים את אמת המים

 המקדשבבית ו

7וואת כל חלבו ירים ממנו ~ ההפשט והוצאת החלבים 7 7 7 7 77 7 7 7 77 7 7 7  יגקו7

הניתוח והוצאת  ניקוי הקרביים והמעיים  הפשטת עור קרבן הפסח 

 האימורים

7וריח ניחוח אשה לה' ~ הקטרת האימורים 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 77 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7  קכו7

 על גביסידור האימורים  הולכת האימורים למזבח מליחתם והקטרתם 

האפר והדשן מכל  אש המערכה אוכלת את הקרבנות  אש המערכה 

 הקרבנות שהוקטרו

7והשיר יהיה לכם ~ ההלל בהקרבת הפסח 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 77 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7  כזקו7

הנגינה בשיר ההלל בהקרבת  שירת ההלל בזמן הקרבת קרבן הפסח 

 תקיעת החצוצרות בהלל של קרבן הפסח קרבן הפסח 

7וכמעשה כת ראשונה ~ כת שניה ושלישית 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  לגקו7

ההלכות כשיוצאים מבית המקדש  כת ראשונה יוצאת ונכנסת כת שניה 

  לשלוש כיתות הם גם הכהנים ולויים מחולקים  סדר כת שניה

 ושלישית
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77והמקדש נקיוןהשלם כל הקרבנות ~ סיום העבודה ו 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  לזקו7

פותחים את אמת המים להוציא את הדם,  סיום עבודות היום התמידיות 

 הקטרת אימורי קרבן הפסח וניקוי העזרה 

7ושובו לכם לאהליכם ~ הולכים הביתה 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 77 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7  מאקו7

ערב פסח שחל בשבת ממתינים  המנהגים וההלכות כשהולכים הביתה 

 בביהמ"ק עד מוצאי שבת

7ומשלשלין את הפסח לתנור ~ תנורי פסחים 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7  מדקו7

כמה תנורים יש  התנורים לצליית קרבן הפסח  זמן צליית קרבן הפסח 

 שפוד של רימון לצליית הפסח בירושלים 

7ויצאו וצלו את פסחיהם ~ צליית הפסח 7 7 77 7 7 7 7 7 77 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  מחקו7

צליית  משלשלים את הפסח לתוך התנור  ההכנות לצליית הקרבן 

 המנהגים וההלכות בצליית הפסח הפסח ראשו על כרעיו ועל קרבו 

 

    ליל ט"ו ניסן ~ ליל הסדר 

7וכולנו מסובים ~ יושבים לסדר הפסח 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  נהקו7

 הפסח נאכל בבית אחד ונפסל ביוצא מקום עריכת סדר ליל פסח 

7ומה נשתנה הלילה ~ ליל הסדר 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 77 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77  חנקו7

טבילת ידים לטהרת  השינוים בסדר הלילה בזמן שביהמ"ק קיים 

 הקודש

7ו~ אכילת הפסח וככה תאכלו אותו 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7  סגקו7

 ערב פסח שחל בשבת קרבן פסח נאכל על השובע 

7וסידור פסח כהלכתו ~ סדר הלילה למעשה 7 7 7 7 77 77 7 7 7 7 7 7 77 77 7 7 7 7 7 7 7 7  סחקו77

 סדר אכילת המצה, המרור  מחלוקת אם כורך פסח מצה ומרור או לאו
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 סדר האכילה לדעת חכמים  החגיגה וקרבן הפסח לדעת הלל 

 סיום אכילת הפסח ואמירת ההלל ההלכות באכילת קרבן הפסח 

 

    ט"ו ניסן ~ יו"ט ראשון של פסח 

7ונעלה ונראה ונשתחוה ~ יו"ט ראשון של פסח במקדש 7 7 77 7 7 7 7 7 7  עזקו777

כמה קרבנות מקריבים  מצות ראיה, הקרבת עולת ראיה ושלמי חגיגה 

מה עלה  סדר הקרבת הנסכים  קניית הסולת והשמן לנסכים  היום 

מראים לכל  תפילת ישראל וההשתחויה בביהמ"ק  היום על המזבח 

 עולי הרגל את השלחן ולחם הפנים, ואת ציפוי הזהב שבמקדש

 

    ט"ז ניסן ~ א' דחוה"מ 

7ווהעצמותוהנותר ממנו עד בוקר ~ שריפת הנותר  7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 77 7  פוקו77

 פרטי דינים בשריפת הנותר שריפת הנותר מן קרבן הפסח והעצמות 

7ווכלי אשר תבושל בו ישבר ~ שבירת הכלים והתנורים 7 7 7 77 7 7 7 77  פטקו7

שבירת התנורים שצלו בהם את קרבן הפסח, ושטיפה ומריקה של שאר 

 מקום שבירת התנורים ושטיפה ומריקה של שאר הכלים  הכלים 

 נדרים ונדבות בימי חול המועד  הקרבת קרבן העומר

 

    כ"ב ניסן ~ מוצאי יו"ט ואסרו חג 

7ומשעבר הרגל ~ סידור ביהמ"ק אחר החג 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 77 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7  צגקו77

 מטהרין את המקדש אחר הרגל הוצאת הדשן שנצטבר בימי החג 

7ואסרו חג בעבותים ~ גמר אכילת קרבנות החג 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7  צדקו77

 יום אסרו חג הוא יום גמר אכילת קרבנות החג
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7וופנית והלכת לאהלך ~ נוסעים הביתה 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  צהקו77

 כלל ישראל נוסעים לביתם בשמחה בשלוה ובהתעלות

7ותפילה 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  קצזו7

7וציור צורת בית המקדש, השורות, והר הבית 7 7 7 7 7 77 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  צטקו7
 

 

   קרבן פסח   הקרבתנוסח אמירת סדר 

7ום פירוש משולבע סדר הקרבת קרבן פסח ע"פ הגר"א 7 77 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7  רגו7

7וסדר הקרבת קרבן פסח ע"פ סידור היעב"ץ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7  רכו77

7וסדר אכילת קרבן פסח ע"פ סידור היעב"ץ 7 7 7 7 7 77 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  רכהו7

7וסדר הקרבת קרבן פסח ע"פ הרמ"ע מפאנו 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 77 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7  רכזו7

7וכפי שהובא בסידור היעב"ץ פסחהתיאור הרומאי על הקרבת  7 7 7777 7  רכחו7
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יש להדגיש כי מטרת הספר הוא לתת תמונה כללית, להרגיש איזה 

ואין לראות בו ספר הרגשה מן ה"מצב" שהיה בהקרבת קרכן הפסח, 

גם לא באנו להקיף כל הענינים כולם, ולא כתבנו לפי כל  הלכה כלל.

שיטות הראשונים. גם כתבנו רק מה שעושים לכתחילה, ובלי כל 

הציורים וההלכות של דיעבד. ובאנו רק לתת ציור ותיאור כללי, לפי 

איזה שיטות בראשונים, )ומ"מ השתדלנו לציין את עיקרי המחלוקות 

 ושיטות הראשונים(.

 

ת הם משוערים ובאופן של בערך, כדי לסבר את האוזן כל החשבונו

ולתת תמונה והרגשה כללית. ולכן בהרבה מקומות עיגלנו קצת את 

 החשבונות לפי הענין.

 

השתדלנו שהתיאור יהיה ניתן לקריאה בצורה זורמת, ולכן כל המראי 

 מקומות וכן טעמי הדברים ותוספת פרטים הבאנו בהערות.

 

זה, מתוך הקונטרס הנפלא "ההלל בהקרבת נתעוררתי לחיבור ספר 

בריסק שליט"א, אשר נעזרתי בו 8ןוןקרבן פסח" מאת הגה"צ רבי הלל 

 .גם חלק נכבד מן החשבונות והמספרים לקוחים משםהרבה, 

 

הכוונה  -יש להדגיש, שבכל מקום שצוין בהערות, עיין הערה פלונית 

הכוונה למה שכתבנו  -הערה פלונית  לידלהערה, ובמקום שכתוב עיין 

 למעלה, ליד מספר ההערה הזו.
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 הקדמה

 על המשל, ונתחיל מיד בנמשל. נדלג

שהיה מולך על הרבה מדינות, והיה לו בן יחיד  במלך אדיר וחזק מעשה

ביום מן הימים נחלה בן . וחביב, וכמובן בנו יחידו נתגדל בחיי מלכות ותפארה

ליסע למדינה רחוקה מאוד שיש בה אויר טוב  המלך במחלה קשה, והוצרך

כמה שנים בין אנשים פשוטים ומיוחד המועיל לרפואתו, ושהה שם כמה ו

לחיי המלכות, ועל משכבו בלילות היה זוכר מאוד היה מתגעגע  בן המלך .וגסים

כשהיה יושב בכבודו של עולם ברוב פאר והדר, והיה מצפה  ,הקודםאת מצבו 

ר שנים רבות נסתגל כעבו .במהרה ויוכל לחזור לארמון המלוכהומייחל שיתרפא 

כבר נשתכח ממנו אורח החיים בבית המלך, וכבר לא עד ש ,לחיי הכפרייםונתרגל 

זכרון עמום משנים  ולא היה לו אלאזכר בדיוק מה היה שם ואיך היה נראה, 

 .קדמוניות

במלכות, שרי המלוכה היושבים ראשונה זקני נקלע למקומו אחד מ פעם

ויספר לו בן המלך כל תלאותיו במקום הזה, ויאמר לו השר הנכבד, דע לך, כי כל 

תקוותך לחזור לבית המלך, הוא רק כל זמן שאתה עדיין מתגעגע ומשתוקק 

לחזור, אבל אם תתייאש ותאבד את התקוה, ותשמח להיות כפרי בין כפריים, 

ך שמע את דבריו והתבונן בן המל .אזי תפסיד הכל, ולא תוכל לחזור כלל וכלל

במצבו, כי מחמת ריחוקו שנים רבות כ"כ, כבר שכח כמעט את כל מצב חיי 

וקקות המלוכה, וכל הגעגועים היו עמומים וחלושים, וכמעט שלא היה לו השת

עי"ז יתגעגע שאבל בן המלך רצה מאוד לזכור ולדעת, כדי  .וכיסופים לחזור עוד

 .הראשוןלמצבו הקודם ויוכל לחזור למקומו 

עשה בן המלך, הלך לספריות ובית גנזי ספרים, וחיפש ומצא  מה

וכו', ועי"ז חיזק בעצמו וגינוני המלכות באנציקלופדיה את תיאורי בית המלוכה 

נינים, מ"מ עורר אצלו את הגעגועים, ואף שכבר לא כ"כ זכר את כל הפרטים והע

 בית המלוכה., ותקוה נאמנה לחזור למקומו האמיתי, אל געגוע עמוק

 .הוא ולא משל נמשל



 יב ונקריב לפניך באהבה

 
 -גדלנו בארמון המלוכה תמלך מלכי המלכים, נ ו של, בניאנו מלכים בני

ונתפזרנו בבית המקדש, ומפני חולי החטאים והעוונות גלינו ונתרחקנו מארצינו, 

וברוב השנים כמעט נשכח מאיתנו שבני מלכים אנחנו, לבין הגוים ולקצוי ארץ, 

שרי זקני אכן גילו לנו  .האמיתי הוא בחצרות בית ה'מקומנו ונשתכח ממנו ש

המלוכה חכמינו הקדושים, שכל תקוותינו הוא רק כל זמן שאנו זוכרים 

כל המתאבל על  1נשכח נאבד הכל, כמו שאמרו רז"לח"ו ומתגעגעים, ואם 

ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה 

כי מי שמרגיש שחסר לו הבית המקדש,  2המהר"ל בשמחתה, וכמו שביאר בזה

את החסרון וישלימנו, ויזכה ויראה בשמחתה, אבל מי  לו יזכה והקב"ה ימלא

אין צריך להשלים א"כ שאין מתאבל על ביהמ"ק ואינו מרגיש שחסר לו כלום, 

לו כלום, ולא יזכה לראות בשמחתה, ונמצא כל תקוותינו לזכות לראות בבנין 

 ומרגישים שחסר לנו המקדשבאמת, תגעגעים ק אם אנו מביהמ"ק הוא ר

  .והעבודה

מה נעשה שנתרחקנו מאוד, ואנו שרויים בגלות כבר שנים ארוכות, ואין  אבל

קשה עלינו ו ואין אנו מרגישים מה חסר לנו, אנו זוכרים כלום מכל חיי הארמון,

ומדרשים, ומתוך זה להתגעגע, ולכן עלינו לעיין בגנזי הספרים, בגמרא ובהלכה 

נוכל לדעת את צורת הדברים ומהלך העבודה בבית קדשנו ותפארתנו, ועי"ז 

נוכל לחדש בעצמינו את הגעגוע לביהמ"ק, ולעורר בנפשינו את הבקשה מעומק 

  הלב והשב את העבודה לדביר ביתך.

 -הזמנים היותר גדולים בעבודת ביהמ"ק היה ערב הפסח, הן בכמות  אחד

מצד חשיבות  -, והן באיכות 3שהיה היום היותר עמוס בעבודה בביהמ"ק

, ולכן ראוי ונכון להתבונן בסדר 4העבודה, שהוא הקרבן היחיד שהוא בחיוב כרת

 .עבודת הקרבת קרבן הפסח

                                                 
 תענית דף ל,ב. 1
 נצח ישראל פכ"ג. 2
שכאשר רצה אגריפס המלך למנות את אוכלסי ישראל, עשה זאת בהקרבת קרבן עד  3

משום שבו היו ריבוי גם חג הפסח נקרא דיבחא,  .הפסח, כמו שאמרו בגמ' )פסחים סד,ב(
 .891 הערהכמ"ש לקמן קרבנות, ו

ע"ע פסחים נט,א שלכן דוחין עשה דהשלמה לצורך הקרבת קרבן פסח, כי יבוא עשה  4
וידחה עשה שאין בו כרת, ע"ש. ועיין ספר החינוך שלכן נתנה תורה פסח שיש בו כרת 



 ונקריב לפניך באהבה יג

 
 שעיקרם הם ,ליל הפסחמצינו שתיקנו חז"ל כמה וכמה תקנות ב ובאמת

תיקנו אכילת כורך לכן , וואכילתו הקרבת קרבן הפסחולזכרון עבודת ביהמ"ק 

גם , ולכן 6פסחהקרבן אכילת אפיקומן זכר ללאכול תיקנו גם , 5זכר למקדש

, א' צלוי זכר לקרבן הפסח הנאכל 7תיקנו להביא לפניו שתי תבשילין בקערה

, גם 8צלי דייקא שאינה צריכה להאכלצלוי, וא' מבושל זכר לקרבן חגיגת י"ד 

הוא ביצה שהוא מאכל אבלים, זכר לאבילות שבקערה נהגו שהתבשיל המבושל 

, גם נוהגים לאכול 9ביהמ"ק שאין אנו יכולים להקריב קרבן הפסח כתיקונו

הוא כי אנו מתאבלים על החורבן שהפסדנו את בסעודה ביצים, וא' הטעמים 

, והרי לנו כמה תקנות שנתקנו בפסח כדי לזכור את חורבן 10הקרבת קרבן הפסח

ביהמ"ק, ושאין אנו יכולים לעשות חובותינו ולהקריב את קרבן הפסח, ולזכור 

  ולהתבונן בגודל ההפסד שהפסדנו.

היינו מקיימים את מצות  ,זו בלבד, אלא כי בזמן שביהמ"ק היה קיים ולא

קרבן פסח ועליה לרגל בפועל ממש, ובזמן הזה שאין אנחנו יכולים לעלות 

לזכות וליראות ולעשות חובותינו, לא נשאר לנו אלא הגעגועים והתשוקה 

אלו המצוות, צא וראה מש"כ  כל לקיים אתלעלות ולהראות ולהשתחוות, ו

אבל הרצון  ,ודת ביהמ"קוז"ל: וגם עתה שאין לנו בפועל עב 11השפת אמת

מחשבה טובה הקב"ה מצרפה  12והתשוקה צריכין למצוא גם עתה, ואיתא

למעשה, ויתכן שגם בסדר הדורות מצרפין בשמים הרצונות שבליבות בני 

ויתכן לומר שע"י שחטאנו  .ישראל גם עתה, לאותן הדורות שהיו מקיימין בפועל

בעוד המקדש קיים, ולא היה העבודה בשמחה ורצון שלם כראוי, לכן צריכין 

                                                                                                          
שני, כי לגודל חשיבות ונחיצות קרבן הפסח, היה מרצונו ית"ש שכל איש ישראל יזכה 

 במצוה זו, ע"ש.
 טושו"ע תע"ה. 5
עיין פסחים קיט,ב ורש"י רשב"ם ד"ה אין מפטירין, ותוס' קכ,א ד"ה באחרונה, וברא"ש  6

 סי' ל"ד.
 .פסחים קיד,ב 7
 ועיין תוס' פסחים קטז,א ד"ה כולו צלי. ,פסחים ע,אבזה בעיין מחלוקת תנאים  8
 ב"י תע"ג ודרכי משה סק"י. 9

 רמ"א תע"ו ס"ב ומג"א, ועיין ביאור הגר"א שם, ובמעשה רב להגר"א. 10
 שקלים תרמ"ד ד"ה איתא, וע"ע שפת אמת פסח תרל"ו ד"ה ויש.לפרשת  11
 קידושין מ,א. 12



 יד ונקריב לפניך באהבה

 
נמצינו למדים כי  .עתה לתקן ברצון ותשוקה בלי עבודה בפועל, עכ"ל הנפלא

כאיל תערוג על  13התשוקה הזאת עולה לפניו ית"ש לרצון, ועל זה אמר הכתוב

קים, צמאה נפשי לאלוקים לקל חי, מתי אפיקי מים כן נפשי תערוג אליך אלו

אבוא ואראה פני אלוקים, ופירש"י מתי אבא ואראה פני אלוקים לעלות לרגל, 

וזהו העבודה שלנו בזמן הגלות, להרגיש את החסרון שחסר לנו עבודת  .עכ"ל

לזכות לקיים שוב בפועל  ולהתגעגע בתשוקה וצמאון הנפש,הקרבנות, ולרצות 

עבודת ביהמ"ק לנו את שיחזיר  ,לפני אבינו האב הרחמןממש, ולהתפלל ולבקש 

  למקומה במהרה בימינו אמן סלה.

בגמרא ובמדרשים, ברמב"ם אמרנו לצאת ללקוט שושנים בדברי רז"ל  ולכן

בהקרבת קרבן  ,על סדר ההשתלשלות ומהלך הדבריםולסדרם , 14וראשונים

ונלוה עמו תיאור העליה לרגל  עם כל פרטיה ודקדוקיה,ואכילתו הפסח 

סופין לזכות לקיים בפועל לעורר את הלבבות להרגשת ההפסד והכי והמסתעף,

אמר  15וכמו שאמרו בתנחומאחשב לנו כאילו קיימנו, יבלימוד הדברים וממש, 

לא תשכחו  ,עתיד ליחרב והקרבנות בטלין "קהמילישראל אף על פי שב הקב"ה

ואם תעסקו בהן  ,אלא הזהרו לקרות בהן לשנות בהן ,עצמכם לסדר הקרבנות

כל העוסק  16וכמו שאמרו ,עוסקים לו בקרבנות אתםיאני מעלה עליכם כא

בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכמו שאמר הכתוב ונשלמה פרים 

תחינה, תפילה ו, ומתוך העסק בתורת הקרבת קרבן הפסח נשפוך 17שפתינו

כאשר זכינו לסדר אותו כן נזכה לעשותו, שנזכה במהרה להקריב קרבן הפסח 

 בבנין בית המקדש במהרה בימינו אמן.במועדו ובמקומו וכהלכתו, 

 

 

                                                 
 תהילים מב,ב. 13
)והדפסנוהו בסוף  בסידור היעב"ץ , ונדפסהביאו הקדמוניםש גם הבאנו מתיאור הרומאי 14

מהדברים נראים שלא כדין  מהכמה וכן כבר הקשו עליו כמה קושיות, שכא הקונטרס(.
וכהלכה, וכתבו שלא ראה כהוגן או לא הבין, ובאמת יש מפקפקים באמיתות הדברים, 

 וסוברים כי התיאור כולו מזויף הוא.
 תנחומא פרשת צו סי' י"ד. 15
 מנחות קי,א. 16
 הושע יד,ג, ועיין טואו"ח סי' מ"ח. 17
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 והכינו את אשר יבואו ~ ההכנות לעליה לרגל

 

 ושאר כל צרכיהם הכנת הדרכים לעולי הרגל,

 התחילו ההכנות - 18ט"ו אדריום ב – יום קודם לחג שלושים

בית הדין שולחין שלוחים  .לקלוט ולקבל את הציבור העצום שיגיעו

הדרכים והרחובות מכל הקלקולים שנתקלקלו בימות את לתקן 

החורף, שיהיו הדרכים חלקים וטובים לנסיעה, ולעשות גשרים על 

 .19הנחלים, שיהיו הדרכים מתוקנות בשביל עולי הרגל שיבואו

גם שולחים שלוחים להכין בורות מים מיוחדים עבור עולי  בי"ד

לחפור בורות  שתפקידו היהוהיה ממונה מיוחד בביהמ"ק  ,20הרגל

 ,21לשתות מים בישוב ובמדבר עבור עולי הרגלים שיהא להםבדרכים 

 .23נחוניא חופר שיחין 22והיה שמו

                                                 
הוא שביום פורים דמוקפין  קצת תימאהעיר דעיין רש"ש במשניות שקלים פ"א מ"א, ש 18

רים יהא מוטל עליהם לעסוק בכל זה, ועיין שהבי"ד שבירושלים טרודים בשמחת פו
 פר"ח סי' תרצ"ו.

מכילתא יתרו וב משנה שקלים פ"א מ"א, ופירוש הרמב"ם והרע"ב, ותוספתא שם. 19
אמרו שבעת חורבן ביהמ"ק אומר הקב"ה לא רציתם לתקן  מסכתא דבחודש פרשה א'

הדרכים והרחובות לעולי רגלים, הרי אתם מתקנין את הבורגסין ואת הבורגנין לעולי 
יך באהבה, ועבדת את לכרכי מלכים, וכן הוא אומר תחת אשר לא עבדת את ה' אלוק

 אויביך בשנאה, עכ"ל.
 תוספתא שם. 20
 ,רמב"ם פ"ז מכלי המקדש הט"ועיין לרמב"ם, ו ותופירוש המשנישקלים פ"ה מ"א  21

 .858 הערהולקמן 
שקלים שם, וברמב"ם פירש שהמשנה הזכירה את הממונים הצדיקים הידועים, וברע"ב  22

כתב ורבותי פירשו על שם שהממונים הראשונים שנתמנו על כך, כך היה שמם, לפיכך 
 נקראו הבאים אחריהם על שמם.

    ט"ו אדר 

 



 טז ונקריב לפניך באהבה

 
, ולכן דין אלו 24הדרכים והבורות נעשה מממון הציבור בניית

הבורות הוא ששייכים הם לכל כלל ישראל, ומ"מ אינו נחשב 

כשותפות ממש, ולכן המודר הנאה מחבירו מ"מ מותרין שניהם 

לשתות מבור כזה, ואינו נחשב שיש לו שותפות בזה לאסור חלקו על 

 .25חבירו

 

 מסיידים את ביהמ"ק לכבוד הרגל

, את 26שלפני פסח מסיידים את המזבח ואת הביהמ"ק בימים

המזבח היו מסיידים פעמיים בשנה, לפני פסח ולפני סוכות, אבל את 

וטעם שעשו בערב פסח דייקא, הוא  .בשנה פעם אחתההיכל צריך רק 

, 27נתלכלכו הכתלים ונימוח הסיד ע"י הגשמיםבימות החורף משום ש

, ולכבוד הקהל שעלו לרגל או משום שהיה ריבוי עצום של ישראל

נדבק שמא  ,חמץיידו בערב פסח מחשש , וי"א שס28עשוהו נאה

משיורי המנחות והחמיץ, או פירורים מלחמי תודה ושתי  29בכתלים

                                                                                                          
הממונים שנאמרו במשנה שם, היו ראש הממונים, אבל עם כל אחד יש לציין, שכל אלו 

ואחד היה ממונה שני עמו, עיין ירושלמי שקלים פ"ה ה"ב ותקלין חדתין שם בשם 
 הגר"א.

נפלה בתו של נחוניא  שפעם אחתהנזכר ביבמות קכא,ב,  ההנורא עובדאעמו אירע הו 23
דוסא, אמר דבר שהצדיק מתעסק  חופר שיחין לבור הגדול, באו והודיעו לרבי חנינא בן

בו יכשל בו זרעו, וכשעלתה אמר לה רבי חנינא בן דוסא מי העלך, אמרה לו אילו של 
 מנהיגו, והם הוציאוה מן הבור. ואברהם אבינויצחק נזדמן לי 

משנה שקלים פ"ד מ"ב, שעושין כל צרכי הרבים משיירי הלשכה, היינו מה שנשאר  24
חפירת הבורות, וכ"ה  כל צרכי הרבים היינו וברע"ב פירש בלשכה אחר שתרמו ג' קופות,

 .במאירי כתובות קו,ב
 מאירי שם, כיון שחלק מועט הוא ואין לחוש לו.עיין נדרים מז,ב ועיין  25
 ד, ורמב"ם פ"ד מבית הבחירה הי"ג.מ" גפ"משנה מידות  26
הבית  שו"ת תורה לשמה סי' תק"ט, וע"ש שנשאל ע"ד מנהג שנהגו לסוד את כותלי 27

 לפני פסח, וכתב שיסוד המנהג הוא משום שעשו כן בביהמ"ק, ע"ש.
, 891 הערהליד ובפסח היה ציבור גדול יותר מסוכות, עיין לקמן  .עזרת כהנים מידות שם 28

 ולכן סיידו בפסח לכבוד הקהל.
 .תמ"ב ס"וסי' או"ח שו"ע יין ע 29



 ונקריב לפניך באהבה יז

 
 מצופים והי ההיכל כתליכי העירו  31המפרשים .30הלחם שהם חמץ

סיידו את הכתלים  אלאולא היו מסיידים שם, , 32מבפנים בזהב

את כל ביהמ"ק, היינו את סיידו ש וי"א ,33ההיכלהחיצוניים של 

 .34, ולא רק את ההיכלהעזרות והלשכות וכו'

 

 מתחילים לעסוק בקניית הבהמות לקרבנות הרגל

ישראל צריכין להביא קרבן פסח, וצריך ריבוי עצום של  כל

הבהמות עבור  לעסוק בקנייתלכן מתחילים ו, 35בהמות כשרות לקרבן

לבדוק  , כדי שיספיקו כולם37ים יום קודם לחגשלוש 36הקרבנות

, וגם כדי שכולם יספיקו למצוא לקנות 38ולמצוא קרבנות בלא מום

 .39קרבנות מובחרים משובחים ויפים

תיקנו שיהיו שואלין ודורשין בהלכות הפסח שלושים יום  ולכן

כדי להזכיר לישראל שיכינו ויזמינו בהמות לקרבן קודם לחג, 

                                                 
ולענ"ד צ"ע אם יש  .הבחירהפ"ד מבית וף ס להגרח"ק ביאור הלכהדרך חכמה כן פירש ב 30

. וע"ע ירושלמי פ"א מפסחים ה"א כהנים זריזין הם, וצלע"קבפרט כי הלא לחוש לזה, ו
שחצרות בירושלים בדוקות מחמץ של לחמי תודה ורקיקי נזיר, מפני שנעשה נותר, 

 ע"ש.
 ,א.עזרת כהנים מידות שם, ועיין חשוקי חמד יומא דף כ 31
 .ם פ"א מבית הבחירה הי"א, ועיין רמב"מידות פ"ד מ"א 32
רק בתחילת ימי בית שני, כי בבנין בית ראשון היה בנוי אבני  דין זה שייךלכאורה  לפ"ז 33

 ההיכלכתלי גזית ושיש, וכן גם בנין הורדוס היה מאבני שיש בצבעים שונים, וא"כ סיוד 
 .שייך רק בתחילת בית שני מבחוץ

 בבנין הורדוס. , ולפ"ז א"ש דזה שייך גםעיין דרך חכמה שם 34
 .881 הערהוע"ע  35
 .899 הערהואילך, וליד  871 הערהויתבאר בפרטות יותר לקמן ליד  36
 משנה שקלים פ"ז מ"ד ורע"ב. 37
גמ' ע"ז ה,ב, ובית יוסף או"ח ריש סי' תכ"ט ועיין פמ"ג משב"ז שם. והביקור ממום  38

, אבל צריך 575 הערההנצרך מצד הדין הוא ארבעה ימים, כמו שיתבאר לקמן ליד 
 להתחיל לחפש בהמות בלא שום מום.

 ב"ח שם, ועמש"כ בשם מהרש"ל, ועיין בפמ"ג משב"ז שם. 39



 יח ונקריב לפניך באהבה

 
גם אחר החורבן שאין קרבנות  –נשאר המנהג עד היום הזה ו ,40הפסח

, ותקנה לא זזה ששואלים ודורשים בהלכות החג שלושים יום –

 .41ממקומה

יום קודם לפסח היו הכהנים מתחילים באימונים,  שלושים

, להתכונן לעבודה הגדולה של מסירת הבזיכין מזה לזה בזריזות

, שהיה עבודה גדולה כמו 42בשורות הכהנים בזמן השחיטת הפסח

 .43לקמן שיתבאר

 

 

 כי היא חכמתכם ובינתכם ~ עיבור השנה

 

 עיבור שנים שיהיה הפסח בתקופת האביב

יהי מאורות ברקיע השמים וגו', והיו לאותות  44תורה אמרה

תלוי הוא והמועדים ולמועדים ולימים ושנים, והיינו שקביעות השנים 

החמה יש לה מחזור שנתי, ואין לה  ., דהיינו בחמה ובלבנהמאורותב

ואין  ,יש בה מחזור חדשי היא להיפך, הלבנהמאידך חילוק חדשים, 

קביעת סדר השנים הוא לפי החמה, וקביעת  ולכןבה חילוק של שנה, 

 .45סדר החודשים הוא לפי הלבנה

                                                 
 רבינו חננאל בע"ז שם. 40
 תוס' ע"ז שם ד"ה והתנן, ובית יוסף שם. 41
 עדות הרומאי. 42
 .585 ליד הערהלקמן  43
 בראשית א,יד. 44
 רמב"ם פ"א מהלכות קידוש החודש ה"א. 45

    כ"ט אדר 

 



 ונקריב לפניך באהבה יט

 
שצריך ודרשו חז"ל שמור את חודש האביב,  46אמרה תורה עוד

היינו  "האביב"בזמן  - היינו ר"ח ניסן -ניסן  "חודש"שיהיה חידוש 

חג  48גם אמרה תורה .47בזמן בישול התבואות שהוא תקופת ניסן

 -האסיף תקופת השנה, שצריך שימי הסוכות יהיו בתקופת השנה 

וביום  50גם אמרה תורה .49שהוא תקופת תשרי השנההיינו בתחילת 

הביכורים, שצריך שחג השבועות יהיה בזמן ביכורי הפירות שראוי 

, כי אם לא יביאם בבואו לרגל יהיה צריך לטרוח 51להביא ביכורים

 .52ולעלות פעם אחרת

 ,היינו מי"ב חודשי לבנה - לבנההחמה ארוכה יותר משנת ה שנת

את החדשים כסדרן, יהיה נמצא שבכל שנה למנות א"כ אם נמשיך ו

וחג הפסח יחול  תחילת חודש ניסן יהיה מוקדם יותר כלפי שנת חמה,

פעם בימות החמה ופעם יבואו  המועדים לפני זמן האביב, וכן כל

לכן צריך להוסיף חודש מפעם לפעם, ולכן היו ובימות הגשמים, 

 .53יושבין וקובעים עיבור שנים הסנהדרין

זמן קביעת השנה למעוברת . 54חודש מוסיפין עוד אדר כשמוסיפין

ובשעת הדחק אפשר לשבת ולקבוע את השנה הוא בחודש אדר, 

 .55ואילךלמעוברת בכל עת שירצו מראש השנה 

                                                 
 טז,א.דברים  46
 ר"ה כא,א ורש"י. 47
 שמות לד,כב. 48
 סנהדרין יג,א ורש"י. 49
 במדבר כח,כו. 50
כאן מ"מ דרשו )רש"י במדבר כח,כו(,  הוא על שתי הלחם"יום הביכורים" פירוש שאף  51

, שתחילת זמנו הוא מחג השבועות, וע"ע רש"י שמות כג,טז, גם על הבאת ביכורים
 מצוה צ"א אות י'. מנחת חינוךו

 .דרין יא,ב ורש"יסנה 52
 רמב"ם פ"ד מקידוש החודש ה"א וה"ב. 53
 ורמב"ם פ"א מקידוש החודש ה"א. ,סנהדרין יב,א 54
 רמב"ם פ"ד מקידוש החודש הי"ג. 55



 כ ונקריב לפניך באהבה

 
 מעברים את השנה לצורך עולי הרגל וקרבן הפסח

, אבל אמרו חכמים שלפעמים השנה עיבורעיקר הטעם של  זהו

העליה לרגל , לצורך 56מעברין השנה גם מפני טעמים צדדיים וטכניים

והקרבת קרבן הפסח, וכגון מפני הדרכים שנתקלקלו בימות החורף 

וכן  .ע"י הגשמים, ועדיין לא נתקנו, ולא יוכלו עולי רגל לבוא ולעלות

מפני הגשרים שנהרסו, ולא יוכלו לעבור את הנהרות, או שמא יעברו 

העם את הנהר ויבואו לידי סכנה, לכן מעברים את השנה כדי שיהא 

 לממונים לתקן את הדרכים והגשרים.פנאי 

כי התנורים שלהם היו עשוין  .מפני תנורי פסחים שנתקלקלו וכן

חרס, והיו עומדים בחצרות, ובימות החורף היו מכניסים אותם לתוך 

וי , אבל אם באו גשמים באופן לא צפ57הבתים שלא ימוקו בגשמים

 תנוריםונתקלקלו בגשמים, ואין להם  וכדו', ולא הכניסו את התנורים

תנורים לכן מעברין את השנה עד שיבנו , 58לצלות את פסחיהם

 .59בחמה ייבשויתוחדשים 

                                                 
ופירוש הענין )ע"פ הראשונים שם( הוא, כי הלא  .כל זה בסנהדרין יא,א ורמב"ם פ"ד ה"ה 56

הלוח את השנים קביעות יש צורך לעבר שנים מפעם לפעם, וכמו שאצלינו מעברין ע"פ 
שנים, רמב"ם פ"ו ה"י(, ולכן אפשר  89במחזור של  - 9,7,9,88,81,87,89גו"ח אדז"ט )

ין עוד שנה לקבוע איזה שנה לעבר ע"פ טעמים צדדיים אלו, אף אם היה שייך להמת
לעבר שנה זו, וכמו שאמרו להקדים ווכדו', מ"מ מחמת הצורך עתה הותר לבי"ד 

)סנהדרין יב,א ורמב"ם פ"ד הט"ו( אין מעברין לא שנת שביעית ולא שנת רעבון, ואף אם 
בעצם צריכה השנה להתעבר, דוחין העיבור לשנה הבאה, כן גם הותר לבי"ד להקדים את 

 העיבור מחמת אלו הטעמים.
 תענית יט,א ורש"י. 57
 .8575 הערהעיין לקמן  58
רש"י סנהדרין יא,א, ולכאורה כוונת רש"י ליישב מ"ט צריך לעבר השנה, והלא מר"ח עד  59

פסח יש מספיק זמן לעשות תנורים, ולזה פירש"י שצריכין להתייבש בחמה, וצריך 
 להמתין עד שיהיו ימי חמה.

והנה סדר עשיית כלי חרס הוא בכבשן, וכאן מבואר שיבשום בחמה, ואולי י"ל הטעם 
, ולכן היו מייבשין אותם (א,עיין זבחים צו)משום שאין עושין כבשונות בירושלים 

 8575 הערהלקמן  אכן יוכלו לעשותם במקומות אחרים מחוץ לירושלים, וע"ע ,בחמה
 .מש"כ בזה



 ונקריב לפניך באהבה כא

 
אם שמעו בי"ד שבני הגולה הרחוקים יצאו ממקומם לבוא  וכן

לרגל להקריב קרבן פסח, וראו בי"ד שלא יספיקו לבוא, מעברים את 

הקרבת את  ויאחרו, שאם לא יעברוה 60השנה כדי שיספיקו לבוא

 .61, לא ירגילו לבוא לפסחפסחה

נוסף לעיבור השנה, הוא אם הגדיים והטלאים קטנים מאוד,  טעם

וגם בשרם מועט  ,62ראויים כל כך לאכילה נםרכים ביותר ואי והם

ומ"מ אין מעברין את השנה , 63ולא יהיה מספיק לכל בני החבורה

עוד טעם אחר לעיבור השנה, אף באופן , אלא שאם יש 64משום זה

שהטעם השני אינו מספיק בפני עצמו, מ"מ מצרפין גם את הטעם הזה 

 .65ומעברין את השנה, ומוסיפין חודש שיוכלו לגדול יותר

                                                 
את השנה, הרי יגיעו לירושלים כמעט חודש שלם לפני  נמצא שאם יעברודויש להעיר  60

 חג הפסח.
 - 71 הערהלקמן  אע"פ שבני חו"ל פטורים מלבוא לשיטת כמה ראשונים, וכמו שיתבאר 61

, ולכן כשכבר יצאו לדרך מעברין עליהם אם עולים לרגל , מ"מ ודאי מקיימים מצוה77
 את השנה.

דווקא אם הגיעו לנהר פרת, אבל אם לא ביד רמ"ה )סנהדרין יא,א( הביא מירושלמי ד
הגיעו לנהר פרת אין מעברין השנה עליהם, ויש להעיר, דהנה בתוס' )שם ד"ה ומפני( 
כתבו דדווקא לבני גלויות, אבל על בני ארץ ישראל אין מעברים, כי הרחוק ביותר באר"י 

ורה התוס' הוא בנהר פרת, והוא מהלך ט"ו יום, ויספיקו לבוא לפני הפסח, עכ"ד, ולכא
הגיעו עדיין לנהר פרת,  לאס"ל דלא כירושלמי, ואדרבה מתקנים על בני חו"ל רק אם 

ואם באו כבר לנהר פרת הרי הם כבני אר"י ובודאי יספיקו לבוא ואין מעברים עליהם, 
והרמ"ה שהביא דברי הירושלמי דדווקא כששבאו לנהר פרת, ס"ל דלא כתוס', וגם עבור 

 .אם נראה לבי"ד שלא יספיקו לבוא בזמנו, כן היה נראה לכאורה בני אר"י מעברים השנה
בפירוש ר"ש סיריליאו )שביעית פ"י ה"א( שעמד בזה, וכתב דכוונת  איתירב שו

הירושלמי לחלק אחר של נהר פרת שהוא בבבל, ואם באו לשם מעברים עליהם, ואם לא 
משבאו לגבול אר"י אין  ולפ"ז אינו סותר לדברי התוס', ובאמתהגיעו לשם אין מעברין, 

 וא"ש.מעברים עליהם, 
 מאירי סנהדרין יא,א. 62
 רמ"ה שם. 63
 .כמות שהם לקרבן פסח להקריבםכי סו"ס אפשר  64
ל דיסקין פרשת "כן פירש"י שם על הגמ' אבל עושין אותם סעד לשנה, ועיין מהרי 65

את  פ את חג המצות. וברמב"ם נחלק בזה, וס"ל דזה אינו טעם לעבר"משפטים עה
 השנה כלל, ע"ש.



 כב ונקריב לפניך באהבה

 
 ,הדין שאפשר לעבר את השנה עבור טעמים צדדיים אלו מקור

 שדרשוי"א שיסוד הדין הוא שמסר הכתוב עיבור השנים לבי"ד, וכמו 

 67אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם במועדם, ודרשו בגמ' 66עה"פ

אתם אפילו שוגגים אפילו מזידין אפילו מוטעין, וכיון שמסרו לחכמים 

שהוא הלכה  וי"א .68יכולין לעשות ולעבר גם מפני טעמים צדדיים

דבר אל בני  70שנאמרוי"א שהוא נדרש מקרא,  .69למשה מסיני

, 71שיעשו אותן כל ישראל ישראל מועדי ה', עשה את המועדות

שמעברים את השנה על גליות שנעקרו ממקומם לעלות לרגל ועדיין 

 .72לא הגיעו לירושלים

 

 זמן עיבור השנים

כשמגיע סוף חודש אדר, אם לא עיברו את השנה, יושבים  ולכן

אם יש צורך כנ"ל והבי"ד לבדוק ולברר האם העולם מוכן לפסח, 

הפסח בעוד ומוסיפים חודש אדר שני, ונדחה  מעברים את השנה

ונמצא שעד  .73התאריך האחרון לעיבור השנה הוא כ"ט אדר .חודש

                                                 
 ויקרא כג,ב. 66
 ,א.ר"ה כה 67
 ר"ן סנהדרין שם. 68
 יד רמ"ה שם. 69
 ויקרא כג,ב. 70
ובנחלת יעקב על פירש"י שם פירש שגם זה מעיקרי ענין הרגל הוא, כי הרמב"ן שם  71

פירש את הלשון מקראי קודש, שהוא כמו למקרא העדה, לשון התכנסות והתקבצות, 
לה והלל יים ביום מועד לקדש היום בפרהסיא בתפוקבבית האל מתקבציםשיהיו ישראל 

ונמצא התכנסות כלל ישראל הוא מעיקרי צורת המועד, וא"כ אם אין הקהל יכולין  ,וכו'
 .558 הערהלבוא, מעברים את השנה. וע"ע לקמן 

ולכאורה דרשה זו היא  , וע"ע אוה"ח שם.ירושלמי שביעית פ"י ה"א, ורש"י ויקרא כג,ב 72
רק על הגלויות שנעקרו, ואולי גם על קלקול הדרכים, אבל יל"ע אם נוכל ללמוד מזה 

 לעבר השנה מפני תנורי פסחים, ויל"ע.
אם עיברו את השנה אחרי פורים, עושים שוב פורים  רמב"ם פ"ד מקידוש החודש הי"ג. 73

פרשיות עיין טור ובית יוסף בחודש אדר השני, רמב"ם פ"א ממגילה הי"ב. ולענין ד' 
 או"ח סי' תרפ"ח, וע"ש בדרכי משה ובב"ח.



 ונקריב לפניך באהבה כג

 
בעוד שבועיים או בעוד  יהיה פסחחג הסוף אדר לא ידעו בבירור אם 

 ...74ששה שבועות

 

 בית ה' נלך ~ כלל ישראל יוצאים לדרך

 

 יוצאים לדרך בקול רינה ושמחה

חודש אדר מתחילין כלל ישראל לצאת לדרך מכל מקומות  בסוף

להביא חייבים מושבותיהם, כי כולם חייבים במצות עליה לרגל, ו

הבאים מארץ  .שהוא הקרבן היחיד שחייב עליו כרת - קרבן פסח

ישראל מתחילין לצאת בער"ח ניסן, כי המקומות הרחוקים ביותר הוא 

שלים, וכיון שצריכים , מנהר פרת עד ירו75חמש עשרה יוםמהלך 

הבאים מחוץ  .ן, א"כ צריכין לצאת בער"ח ניסןלהגיע ליום י"ד ניס

חוץ לארץ היו צריכים לצאת מוקדם יותר, אע"פ שי"א שתושבי 

היו באים  מחוץ לארץ, מ"מ גם 76פטורים מקרבן פסח ומראיה לארץ

 .77בהמוניהם

                                                 
ומן הסתם היו אנשים שאמרו נו, מסתמא יעברו את השנה ויהיה פסח בעוד ששה  74

שבועות, ולבסוף היו צריכין להזדרז... והיו שאמרו בודאי יהיה פסח עוד שבועיים, ואח"כ 
 עיברו את השנה ונשאר להם זמן...

ובראשונים )תענית  .ומהלך ט"ו יום כולל ימי שביתה בשבת, תוי"ט פ"א מ"ג .אתענית י, 75
שם, וב"מ כח,א( דנו בזה כי ע"פ החשבון צריך להיות זמן ההילוך מירושלים לנהר פרת 

שעולי רגלים היו אלא בתורא"ש ב"מ שם כתב שהוא מהלך עשרים יום, ויותר מט"ו יום, 
וכעי"ז כתב בריטב"א תענית  .ולכן היה ט"ו יוםבאים בסוסים ועגלות וממהרים ללכת, 

עולי רגלים היו הולכים במהירות יותר, או היו מהלכים קצת גם בלילה, ואולי י"ל ששם 
 ( יצא אדם בכי טובומג"א ק"י סק"י כי הלכה היא )תענית י,בבדברי הריטב"א, הטעם 

יעת החמה, מפני ויכנס בכי טוב, שלא יצא לדרך עד שתזרח החמה ויכנס לעיר קודם שק
החיות והליסטים ושלא יפול בבורות )עיין רש"י תענית שם, ותוס' פסחים ב,א וב"ק 

, 8885 הערהליד , אבל עולי רגלים שהובטחו בשמירה עליונה, כמו שיתבאר לקמן ס,ב(
 מותרים ללכת גם בלילה.

עיין מל"מ תוס' פסחים ג,ב ד"ה מאליה, וצל"ח שם, ו יןרש"י פסחים ע,ב ד"ה וישב, ועי 76
מצוה ה' אות ז' מש"כ בדעת התוס', ועיין שאילת  מנחת חינוךקרבן פסח פ"א ה"א, ו

 יעב"ץ ח"א סי' קכ"ז.



 כד ונקריב לפניך באהבה

 
ישראל עולים לרגל בכל מזג אויר, אפילו אם הקור גדול, או  כלל

, 78, אין הציבור נמנעים מלעלות לרגלשלג כבדגשמים עזים או יש 

ברג"ש בבית אלוקים נהלך ברגש,  79וכמו שרמזו על זה את הפסוק

, ובכל מצב הולכים בשמחה לבית ר"ת ב'רד ר'וח ג'שם ש'לג

 .80אלוקים

הדרכים העולות לירושלים מלאות, והציבור הגדול מתקהלים  כל

ועולים לירושלים בשמחה של מצוה, והיו לובשים מכל המקומות, 

 .81מנעלים צבעוניים לאות שמחה ורינה

כי לא היה שטן ולא  ובשלוה, 82הולכים לאטכל הדרך היו  במשך

, והיו הולכים בקול רינה ותודה, ומודים לקל 83פגע רע בדרך

, ועל שזוכים ומשבחים לפניו, על שהיה מוליכם בבטח ובהשקט

היו ו ,84בשמחה גדולהיחדיו כולם מודים ומהללים לעלות לרגל, והיו 

                                                                                                          
עוד יש לציין, די"א שמי שאין לו קרקע פטור מן הראיה, וי"א אפילו מן קרבן פסח, אכן 

סי'  הרמב"ם לא הביא הלכה זו, וע"ע מל"מ פ"ב מחגיגה ה"א, ונודע ביהודה תנינא או"ח
 צ"ד, ואכמ"ל.

שהיו מעברים  (18ליד הערה )שהיו באים גם מחו"ל, וכן מוכח מהמבואר לעיל הוא ברור  77
 .השנה עבור הבאים מחו"ל

שאין מעברים את השנה מפני הצינה והשלגים, ובירושלמי שם  אמרו סנהדרין יא,בבגמ'  78
פ"א ה"ב הוסיפו וכן מפני הגשמים, ופירש"י דאין מעברין את השנה לזה, כי הקהל לא 
ימענו מלבוא מפני הצינה והשלגים. וכנראה השלגים לא היו מקלקלין את הדרכים, כי 

 .51 הערהאם נתקלקלו הדרכים מעברים את השנה, כמ"ש לעיל ליד 
 תהילים נה,טו. 79
 דבר שמואל )אבוהב( משמרת הקודש ד"ה תפילה. 80
תרגום שה"ש ז,ב, ועיין מהרש"א חגיגה ג,א. וע"ע ב"ק נט,ב שאחר החורבן היה הנהגה  81

 של גדולים לנעול נעלים שחורים לאבלות על החורבן, ועיין תוס' שם.
ק "ופירש הרד, ותודה המון חוגגאדדם עד בית אלוקים בקול רינה ( ה,תהלים מב)ככתוב  82

ומסתמא הטעם משום  אעלה עמהם לאט., היינו אדדה עמהם -אדדם עד בית אלוקים 
ויש  .המשפחות והילדים והצאן, וכמו שאמר יעקב אבינו )בראשית לג,יג( םשבאו ע

 שהיו הולכים במהירות. 75 הנ"ל הערהלהעיר מדברי הריטב"א 
 .8855 הערהעיין לקמן ליד  83
 .אדדם עד בית אלוקים בקול רינה ותודה )שם( אמר הכתובכמו ש 84



 ונקריב לפניך באהבה כה

 
והיינו באין אנו ובנינו  86, ואמרו במדרש85מרקדים בדרך מרוב שמחה

בחיל גדול, בקול רינה ותודה ושיר וצלצלים ותרועה, והאומות 

שמחתי באומרים לי בית ה'  87והיו משוררים כל הדרך .דוממות בפנינו

והיה זה מעמד נפלא  .נלך, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים וכו'

שכלל ישראל נמשלה ליונה מה  88ומפורסם בעולם, ואמרו חז"ל

היונה הזאת נאה בהילוכה, כך ישראל נאים בהילוכן כשהן עולין 

שראל מתגעגעים בעת החורבן היו כלל יעד שלפעמי רגלים, 

ר בסך אדדם עד וכי אעב אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי, 89ואומרים

 נה ותודה המון חוגג.יבית אלוקים בקול ר

להרים סביבות ירושלים, היו מקומות מסוימים שמשם  כשהגיעו

ולגודל , 91והיו זוכים ומשיגים קדושה, 90היו רואים את מקום המקדש

היו משתחוים נהגו ש המקדש,הקדושה וההכנעה שזכו מראיית מקום 

 .92לה' בהדרת קודש

 

 בדרך כשהם הלכות מיוחדות לעולי הרגלים

כל צריך להזהר מ , וגם בירושלים עד סוף היו"ט,כל הדרך במשך

, וגם שלא יטמאו הכלים והאוכל האנשים שלא יטמאוהן  ,טומאה

כל הטמאים נוסעים בעגלות נפרדות, ואינם יכולים שהביאו עמהם, 

לסייע בנשיאת החבילות והאוכל, כדי שלא יטמאו את האוכל 

                                                 
המון אדדם עד בית אלוקים בקול רינה ותודה  רד"ק שם, פירש שזהו שאמר הכתוב 85

 וד. וע"ע הכתב והקבלה דברים טז,טז.חוגג, חוגג הוא מלשון ריק
 מדרש תהילים שם. 86
 קכ"ב ואבן עזרא שם.פרק תהילים  87
 ירסת הילקוט שה"ש רמז תתקפ"ה.שהש"ר פ"א,טו לפי ג 88
 תהלים מב,ה. 89
וזהו הנקרא "צופים", שמכל הצדדים סביבות ירושלים היו מקומות מסוימים כאלו,  90

 מאירי ברכות מט,ב.
 במחשבות חרוץ אות כ' ד"ה וזהו הראש.מלובלין "ה מוהרצ 91
 שמואל ב' טו,לב, ועיין מוהרצ"ה שם. 92



 כו ונקריב לפניך באהבה

 
הזהירות, נהגו עולי רגלים שבכל משך הנסיעה  לגודל .93והכלים

אלא היו ישנים אולי יש שם טומאה, דרך לא היו נכנסים לבתים, ב

 .94ברחובה של עיר

מהגליל, צריכים זהירות מיוחדת, כי בין יהודה לגליל יש  הבאים

רצועה שהכותים גרים בה, וגזרו עליה טומאת ארץ העמים, ומי 

, 96, וצריך הזאה ביום שלישי ושביעי95שעובר שם דינו כדין טמא מת

ברצועה  .98, שיהיה מספיק זמן להטהר97וא"כ צריכים להקדים ולבוא

יהודה וגליל שהוא טהור, ואפשר הזאת, יש שביל אחד צר מאוד, בין 

. י"א שאפשר גם לעבור 99גם ללכת דרך שם, ולעבור אחד אחד

                                                 
טומאה וטהרה, כי יש טמאים המטמאים במגע, ויש  אין כאן המקום להאריך בכל הלכות 93

 .מטמאים במשא, או במרכב
גדול, והיו כולם צריכין לדעת את כל ההלכות, ולהזהר  עסקהענין של טומאה וטהרה היה 

מאוד בכל מיני זהירות, כי אם לא יזהרו הכל עלול להטמא. גם יש להדגיש שכל מי 
ולם, לא לשבת באותה עגלה עם כ יםהרנז ים להטמא בטומאת נדה, כנראה היושעלול

שמא יביא את הכל לידי טומאה, וכן בירושלים היו צריכין להזהר מאוד, ובפרט כי משך 
הנסיעה והחג, הוא לכה"פ שבועיים או יותר, וא"כ מצוי מאוד להגיע לטומאת נדה, והיה 

 צריך משנה זהירות.
משנה ביכורים פ"ג מ"ב ורמב"ם ביכורים פ"ד הט"ז גבי מביאי ביכורים, ובמשנה  94

עולי רגלים, וכתב דיל"ע למה לא נזכר בחז"ל, גם בראשונה שם כתב דלכאורה ה"ה 
 .ע"ש

שעולי רגלים היו מגיעים לירושלים לפני הרגל באופן שהיה להם זמן ובאמת יתכן 
אכן כ"ז  ,רק אם מגיע סמוך לחג ממש ירות זוליטהר בירושלים לפני החג, וא"כ א"צ זה

מצאנו ובאמת  .ויל"ע על האנשים והכלים, אבל האוכלים שהביאו עמהם צריכין זהירות,
ט פ"ח, וילקו תנא דבי אליהו רבאשאמרו רז"ל ) ענין זה גם גבי עליה לרגל, גבי אלקנה

מעלה עמו לרגל,  ריש שמואל א'( אלקנה ואשתו בניו ואחיותיו וכל קרוביו היה מעוניש
 ובאים ולנים ברחובה של עיר וכו', ע"כ, אכן יש לחלק ולומר שאלקנה עשה כדי לפרסם

 , ולא מפני הטומאה.את ענין העליה לרגל
 ורמב"ם פי"א מטומאת מת ה"א וה"ב. ,נזיר נד,א 95
 .559 הערהמו שנתבאר עניינו ליד כ 96
 .589 הערהעיין  97
משנה מקואות פ"ח מ"א וע"ע  .טורי אבן שםבו פות,ותוסורש"י חגיגה כה,א כל זה ב 98

 .ותוי"ט ר"שבו
 עיין תוס' שם והגהות היעב"ץ. 99



 ונקריב לפניך באהבה כז

 
יושב בקרון ויש הפסק רצועה הזאת כשאינו הולך על הקרקע, אלא ב

וי"א דלצורך עליה לרגל הקילו  .100בינו לבין קרקע ארץ העמים

 .101חכמים, ולא גזרו טומאת ארץ העמים בזה

ההמון העולים לרגל צריכין לשתות הם ובהמותיהם בעודם  כל

חופרים בורות לאורך הדרך, כדי שיהיו מים  הממוניםהיו בדרך, ולכן 

 .102ולבהמותיהם לעולי הרגלמצויים 

הוסיפו למי שתיה עבור עולי הרגלים  103הצורך והנחיצות לגודל

חז"ל לתקן תקנה ליום השבת, כי הבור הוא רשות היחיד ועומד 

, וא"א לשתות ממנו בשבת כי מוציא מרשות ברשות הרבים

, ולכן תיקנו תקנה מיוחדת של פסי ביראות, והוא שבאר 104לרשות

או בכרמלית, לא הטריחו לעשות סביבו  ברשות הרבים תהעומד

, 105נה פסין באופן מסויםומחיצות גמורות, אלא מעמיד סביבו שמ

עולי רגלים לשתות הם , ויוכלו לרשות היחידשעי"ז נחשב כל המקום 

 .106ובהמותיהם

קודם  ביום ערב פסחש ,מיוחד התירו חכמים לעולי הרגלים היתר

את המנעלים שהתקלקלו מותרים לתקן  ,בחול המועדכן ו, 107חצות

 .108בדרך, אף שאינו דבר האבד

                                                 
בעי רק טבילה והערב  שבאופן זהמל"מ ריש פ"א מהלכות טומאת מת בדעת הרמב"ם,  100

 ., ואכמ"לשמש, ולא הזאת שלישי ושביעי, וע"ע לחם משנה פ"ז מהלכות נזירות ה"ג
, וע"ע היטב בתוספתא אהלות מ"ד, ועיין לחם שמים ליעב"ץ שםתוי"ט חגיגה פ"ג  101

 פי"ח ה"א, ובר"ש אהלות פי"ח מ"ז, ורמב"ם פי"א מהלכות טומאת מת הי"ב.
 .55 הערהעיין לעיל ליד  102
 עיין תוס' עירובין ה,ב ד"ה תאמר. 103
שות, אבל לתוך הבור ולשתות שם, ואין כאן הוצאה מרשות לר להכנסאדם יכול  104

, לטפס בו שאי אפשראדם התירו ע"י פסי ביראות בבור רחב אין עצה זו, וגם ל בבהמות
 .כמבואר בעירובין כ,ב

 וכ"כ פרטי דינים נאמרו בזה, ואכמ"ל. 105
 ה"ל. –עירובין יז,ב ורמב"ם הלכות שבת פי"ז הכ"ז  106
 ושו"ע או"ח סי' תס"ח ס"ה. ,"ם פ"ח מהלכות יו"ט הי"טרמבעיין  107



 כח ונקריב לפניך באהבה

 
 

 מעשרין את הבהמותגורן למעשר בהמה ~ 

 תקנת חז"ל כדי שיהיה מספיק בהמות לעולי הרגלים

הבהמות שנולדו בשנה זו, מצוה לעשר אותם והעשירי קודש  כל

לה', ואף שמותר למכור ולשחוט לפני מעשר בהמה, מ"מ ישראל 

מחבבין את המצוות, וניחא להו דליתעביד מצוה בממונייהו, ולכן לא 

כדי שיוכלו לעשר את היו שוחטין ומוכרין לפני שקיימו מעשר בהמה, 

 היו מוכרים ושוחטים.אחרי שמעשרים  ורקכל הבהמות, 

, לכן 109שבימי הרגלים צריכים ריבוי עצום של בהמות ומכיון

, ותיקנו את הזמן סמוך לרגל, 110תיקנו חז"ל זמן מסוים למעשר בהמה

וכן ט"ו יום קודם חג  ,הפסחקודם  ימיםט"ו ביום כ"ט אדר, שהוא 

השבועות, שהוא יום ל"ה לספירת העומר, ויום ערב ראש השנה, 

לכל הציבור כדי שיהיו בהמות מצויות שהוא ט"ו יום לפניחג הסוכות, 

רבנות הראיה קרבן הפסח וחגיגת י"ד, וק ,לצורך כל אלו הקרבנות

בימי ושמחת יום טוב  אכילההלצרכי כן ו והחגיגה ושלמי שמחה,

 .111הרגל

                                                                                                          
שם, ועיין בסוגיא שם דמבואר דכו"ע מודו בזה. ועיין בגמ' חגיגה ג,א פסחים נה,ב ותוס'  108

ומאירי שם ב,א. ובירושלמי פסחים שם אמרו דחכמים ס"ל שלא התירו לתקן המנעלים, 
משום שרוב עולי רגלים עשירים היו, והיו עולים בבהמה, ולא היו נעליהם מתקלקלין, 

מו"ק יג,א, וע"ע רבינו בחיי שמות כג,יד,  ולכן לא התירו לתקן מנעלים, ע"ש, וע"ע מאירי
 ואכמ"ל.

 .898 הערהכמו שיתפרש לקמן ליד  109
ומזמן זה ואילך אסור למכור או לשחוט עד שיעשר, ובאמת מותר לעשר גם לפני הזמן,  110

ואח"כ יוכלו למכור ולשחוט, ומ"מ כיון שקבעו חכמים זמן, דרך הוא להמתין עד הזמן 
 ס' שם.הזה, ולעשר הכל ביחד, תו

 כל זה בבכורות נח,א ורש"י, ורמב"ם פ"ז מבכורות ה"ח. 111
אם אין מספיק בהמות עבור הקרבנות לכל הציבור, אין מעברין את השנה משום זה, 
רמב"ם פ"ד מקידוש החודש ה"ז. וע"ע רש"י סנהדרין יא,ב ד"ה אבל, ורש"י ר"ה כא,ב 

 ד"ה על ניסן.



 ונקריב לפניך באהבה כט

 

 

 לירושלים מגיעיםהעיר רבתי עם ~ 

 

 מליון יהודים מגיעים לירושלים 21

אין לנו  .הרגלים מגיעים לירושלים, ומתקבצים ציבור עצום עולי

ידיעה מפורטת מכל השנים כמה אנשים עלו להקריב קרבן פסח, אבל 

, 113תיאור של קרבן פסח מסוף תקופת בית שני 112יש לנו בגמרא

שפעם אחת רצה אגריפס המלך למנות את אוכלוסי ישראל, לדעת 

כמה יהודים באו לירושלים להקרבת קרבן פסח, וציוה את הכהן גדול 

את , מה עשה הכהן הגדול, נטל 114שיספור וימנה את קרבנות הפסח

אבן בקערה, , והניחו כנגדה וםריהקטשלפני  הכליות של כל קרבן

את מנין קרבנות הפסח, ונמצאו  ידעוכך אח"כ ספרו את האבנים, וו

)מליון ומאתים אלף( קרבנות  0,011,111כפלים כיוצאי מצרים, היינו 

עשרה בני  לכל הפחותואמרו בגמ' שכל קרבן פסח נמנו עליו  .פסחים

הובא מעשה זה, ואמרו תני ר' חייא אפילו ארבעים  115אדם, ובמדרש

וא"כ יש לנו כאן  .116ואפילו חמשים, בר קפרא אמר אפילו מאה

                                                 
 .פסחים סד,ב 112
אגריפס המלך, שהיה מלך ישראל מזרעו של הורדוס, והוא שנחרב כי הסיפור הוא מימי  113

בהמ"ק בימיו )רש"י סוטה מא,א(, והוא מלך כ"א או כ"ד שנים )עיין סדר הדורות שנת 
, או היה עד ג"א תת"ד(, וא"כ זה המעשה היה לכל היותר כ"ד שנים לפני חורבן בית שני

 הראשון( ואכמ"ל. חמישים שנה לפני החורבן )אם נאמר שהיה זה אגריפס
שגם שאול המלך מנה את העם ע"י  יצוין לתרגום שמואל א' טו,ד ע"ש וברד"ק שם 114

 קרבנות הפסחים.
, וע"ע הגהות הר"מ איכ"ר פ"א,ב, ועיין משנה פסחים צא,א ואפילו חבורה של מאה וכו' 115

 שטראשון עירובין ב,ב.
 הערהעיין לקמן  מקבל רק כזית מקרבן הפסח, ל אחד ואחדכבחבורה גדולה כזו היה ו 116

כתב המאירי )פסחים סט,ב( מפני שהקרבן  ל כך,והטעם שעשו חבורות גדולות כ .599

    חודש ניסן 

 



 ל ונקריב לפניך באהבה

 
, ונחשב כאן לפי 117תיאור של מספר קרבנות פסחים בשנה אחת

 0,011,111, והיו 118בכל קרבן בנ"א העשר -המספר הקטן ביותר 

                                                                                                          
פסח אינו בא אלא זכר ושה ותמים ובן שנה, ולא היו מצוים מהם כל כך )עיין עוד לקמן 

 591והערה  555 הערהעיין לקמן ליד ו ,ולכן היו הרבה נמנין על פסח אחד (,811 הערהליד 
 שרוב החבורות היו חבורות גדולות, וכאו"א קיבל רק כזית.

ל: שאפשר שיהיו "כתב בתו"ד וזשה"ו(  מקרבן פסחרמב"ם )פ"ז בלשון הלהעיר  ויש
עשרים נמנין על פסח אחד ומשלחין אותו ביד אחד לשחוט עליהן, ע"כ, ולא ידעתי למה 

שאמרו בגמ' הנ"ל, ואולי מנין עשרה שאמרו בחר מספר עשרים, ולא כתב עשרה כמו 
בגמ' הכוונה שלא היה פחות מעשרה, אבל הממוצע היה עשרים, ועדיין יל"ע מנליה 

ואולי משום שכבש א' מספיק לכעשרים אנשים  להרמב"ם, ולא ראיתי מי שעמד בזה.
ם וע"ע בתרגו ,555 הערהלאכול כדי שביעה, בלי צורך להביא קרבן חגיגה, עיין לקמן 

 בשם יוסיפון. הבאה הערהיונתן שמות יב,ד, וע"ע ב
אכן בגמ'  .ואין לנו ידיעה מכל שאר השנים, ומ"מ מסתבר שהיה בערך כמספר הזה 117

, ע"כ, על שם שהעם רבעב,  –אמרו והיו קוראים אותו פסח מעובין, ופירש"י מעובין 
ל"ע אם יש וא"כ משמע שבשנה ההיא נתייחד שהיה עם רב יותר משאר שנים, אכן י

סיבה להניח שבשנה זו יהיו יותר אנשים מבשנה אחרת. ויתכן שנקרא שמו פסח מעובין 
משום שבשנה זו נודע מספר העם כי רב הוא, אבל באמת לא היו יותר אנשים מבשאר 

 שנים, ויל"ע עוד.
 הערהיתכן לומר עוד, כי ברוב השנים לא היו מספיק כבשים בני שנה )עיין לעיל  ואולי

(, וא"כ עשו חבורות גדולות יותר, והיו פחות חבורות, וא"כ פחות אנשים הוצרכו הקודמת
לעלות לביהמ"ק בערב פסח להקריב, ובשנה זו היו הרבה כבשים, וא"כ עשו חבורות 
קטנות יותר, והיו יותר חבורות, ויותר אנשים עלו בערב פסח לביהמ"ק, ועל זה אמרו 

המ"ק בעת ההקרבה היה עם רב שעלה לעזרה שבשנה זו היה פסח מעובין, שבבי
להקריב, אבל מספר היהודים בירושלים היה כמו בכל שנה, וכמ"ש דלכאורה אין סיבה 

 .855 הערהליד להבין ולומר שבשנה מסוימת זו היו יותר אנשים משאר שנים, וע"ע 
כעין  ספרמ )פלביוס, מלחמות היהודים ספר ו' פרק ט', אות ג'( יש לציין כי יוסיפון עוד

קרבנות פסחים, ועל  555,155, וכותב שהיו הסיפור שאמרו בגמ', שמנו את קרבנות הפסח
והוא דלא  עשרה, והרבה חבורות היו עשרים אנשים, עכ"ד, לכל הפחותכל חבורה נמנו 

וכשנחשב את  כמו שאמרו בגמ', ואם נרצה להאמין דבריו צ"ל שהיה בשנה אחרת,
, אחוז ממה שהיה בשנה שאמרו בגמ' 58היא היה רק מספר הקרבנות, נמצא שבשנה ה

 ומ"מ גם המספר הקטן הזה גם הוא פלא והפלא למעלה מסדרי הטבע.וצ"ע, 
אף שבלי ספק היה , שהוא הקטן ביותרוכן כל החשבונות בהמשך יהיו לפי חישוב זה  118

פי כמה וכמה מכל החשבונות הללו, כי כתבנו את החשבונות לפי עשרה הרבה יותר, 
)שישים  15,555,555ואם נחשב לפי חשבון חמישים אנשים לקרבן פסח, ה"ז מנוים, 

)מאה עשרים מליון(  855,555,555מליון( אנשים, ולפי חשבון מאה אנשים לקרבן ה"ז 
 אנשים.



 ונקריב לפניך באהבה לא

 
איש לקרבן,  01)מליון ומאתים אלף( קרבנות פסחים, ולפי חשבון 

, וכל 119)שתים עשרה מליון( נפשות 00,111,111נמצא היו בירושלים 

טמאי כל הטמאים, חוץ מ מספר אלו שאכלו את קרבן הפסח, זה הוא

                                                 
ל, שנתבאר בגמ' או בראשונים שהם הנה מצינו הרבה מקומות במספרים שאמרו חז" 119

כי דיברה תורה בלשון בנ"א, ודרך בנ"א דרך גוזמא והפלגה, ולא כפשוטו ממש, 
 או שהם דרך משל ורמז,שמגזמים במספרים )עיין ר"ן נדרים כד,א ד"ה נדרי הבאי(, 
אכן כל זה במקום שביארו  והמספר שאמרו רומז לאיזה ענין וכדו', ואין המספר כפשוטו.

המפרשים, אבל כשלא אמרו כן בפירוש, אזי הוא כפשוטו ממש, וכמבואר בגמ' )ב"ב כן 
עה,א( שר' יוחנן דרש שעתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על 
שלשים, וחוקק בהן עשר על עשרים, ומעמידן בשערי ירושלים, לגלג עליו אותו תלמיד 

כמים אתה, נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות, וכו', אמר לו ר' יוחנן מלגלג על דברי ח
שהכל רמז ואגדה, ודרך גוזמא  סברע"כ, וביאר המהרש"א )סנהדרין ק,א( שהתלמיד 

לא ויש להאמין שהדברים כפשטן, כי וכו', ואמר לו מלגלג על דברי חכמים אתה, 
 להוציאן ממשמען שנאמרו בדרך משל, כי כן דרך האפיקורסים שלא להאמין שהדברים

 כמשמען, עכ"ד המהרש"א.
וכן מצאתי לרבינו הר"ש משאנץ שכתב )באגרות הרמ"ה בענין תחיית המתים אגרת ב' 

א"כ  ,ואיך יעלה על לב איש לומר שלא נקח דברי האגדה כפשטןמהר"ש משאנץ( וז"ל: 
שדרש רב יוחנן עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות  ,בפרק המוכר את הספינה

ולא האמין אותו תלמיד ולגלג  ,ומעמידן בשערי ירושלים ,של שלושים על שלושים
את התמיד בכוס של  כמו השקו ,שמא מרגליות דאמר רבי יוחנן גוזמא ,למה לגלג ,עליו

אמר רבי שמואל בר  ,ועוד בפרק שני דמסכת תמיד  ובפרק גיד הנשה ,זהב במסכת תמיד
אי  ,מה שייך למנות שלשה מקומות ,מקומות דברו חכמים לשון הבאי בשלשהנחמני 

כל  ,וממנו אין לגרוע ,אלא ודאי על דברי חכמים אין להוסיף ,ובאטאמרת דאיכא 
 , עכ"ל.דבריהם כדרבונות וכמסמרים נטועים

בעיקר הדברים יש להעיר, כי בהרבה מקומות מצינו מספרים גדולים לאין ערוך,  ובאמת
וכמו בגיטין נד,א שאמרו על העיירות שהיו לינאי המלך, שמספר האנשים ע"פ החשבון 

איש, ובגמ' שם נח,א אמרו על כרך של  (שלושים מליארד) 95,555,555,555 -הוא יותר מ
נוקות של בית רבן, ובאיכ"ר פ"א,ב אמרו שהיו שישים וארבע מליון תיבו ביתר שהיו 

בירושלים יותר מתשע מאות וחמישים מליון אנשים, ולכאורה הוא פלא, אם היו כ"כ 
מליון אנשים מכל ארץ  שתים עשרההרבה אנשים, א"כ איך יתכן שבקרבן פסח היה רק 
 אבל כאןואגדתא,  דרך גוזמאבאמת ישראל וחו"ל, וקצת משמע שהמספרים שם הם 

, כוזרי שניספר המספר הוא כפשוטו, וכ"כ בענף יוסף על העין יעקב פסחים סד,ב בשם 
 .וע"ע חידושי אגדות למהר"ל בגיטין שם

ראיתי מי שכתב דמצינו בחז"ל הרבה פעמים את הנוסח "כפלים כיוצאי מצרים"  עוד
)סוכה נא,ב מגילה יד,א ועוד(, ומשמע קצת שהוא מספר דרך הפלגה ואינו כפשוטו, אכן 

 עיין תוס' נדה יג,ב ד"ה קשים, דמבואר שהוא כפשוטו, ע"ש.



 לב ונקריב לפניך באהבה

 
שאינם יכולים לאכול קרבן  ,נדות ויולדות ,מצורעים ,זבים ,מתים

עובדא זו היתה בסוף ימי בית שני, אחר שנהרגו ויש להדגיש ש .פסח

במלחמות היוונים ומלחמות אחרות, מישראל אלפים ורבבות  כמה

 .120ובשנים שלפני כן היו הרבה יותר

אמרו דבמקדש ראשון נפישי ישראל  121בגמ'יש להדגיש ש עוד

טובא, ובמקדש שני לא נפישי ישראל טובא, והיינו שהמספר העצום 

הזה נקרא "לא נפישי ישראל טובא", ובבית ראשון היה הרבה והרבה 

איכה ישבה בדד העיר רבתי עם, עיר  122יותר, ועל זה נאמר בפסוק

 מרובה באוכלוסין, שהיה בה ציבור עצום.

 

 ירושלים לכל הקהל הקדוש הזהאיך יש מקום ב

כ"כ הרבה  123לתוך ירושליםאיך נכנסים  ,גדול הוא פלא ובאמת

לקרבנות, עם הסוסים והחמורים  עם כ"כ הרבה בהמות ,אנשים

כל הנחלים הולכים אל  125דרשו ע"ז את הפסוק 124, ובמדרשוהעגלות

כל ישראל אינם מתכנסין אלא לירושלים, ועולים בפעמי  - הים

                                                 
 בית אלוקים להמבי"ט שער היסודות פרק צ"ה. 120
  .,אב"מ כח 121
 איכה א,א, ובמדרש איכ"ר פ"א,ב. 122
דונם, שהוא כמו שטח  8155בזמן ביהמ"ק היה  המקודשתע"פ המדידות גודל ירושלים  123

מייל )לדעת רוב החוקרים, עיין אוצר  X 5.1 5.1מטר בערך, שהוא  X 8955 8955של 
(, ואעפ"כ היה מקום 97ירושלים והמקדש שבהוצאת האנציקלופדיה התלמודית עמ' 

זיק את המרובה )ב"ר חכי ארץ ישראל היא ארץ הצבי )גיטין נז,א(, והיא מועט המ לכולם,
 פ"ה,ז, וע"ע בזה במוריה רכ"ו עמ' קמ"ג אות ג'(.

ויש לציין דבגמ' ב"ב עה,ב אמרו שירושלים קמייתא היתה שלושה פרסאות על שלושה 
לשיעור החזו"א, מייל(  X 1.5 1.5)ק"מ  X 81 81פרסאות )עיין מהרש"א שם(, שהוא בערך 

אכן יתכן שלא כל השטח הזה היה קדוש בקדושת ירושלים, ולא היה מותר באכילת 
קדשים, עיין שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרל"ג, ושו"ת מהרי"ט ח"ב יו"ד סי' ל"ז, )וע"ע בזה 

 בנספח לכפתור ופרח מהדורת ביהמ"ד להלכה ח"א עמ' רצ"ג(.
 קה"ר פ"א,ח. 124
 קהלת א,ז. 125



 ונקריב לפניך באהבה לג

 
וירושלים אינה מתמלאת  - בכל שנה ושנה, והים איננו מלארגלים 

אות ועדות על מופת היה זה למעלה מדרך הטבע, והוא ו .לעולם

ירושלים  126קדושת ישראל וקדושת ירושלים, ועל זה אמר הכתוב

הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטי קה עדות 

ם הבנויה היו לישראל, ופירש הרד"ק הכוונה שהעיר ירושלי

מתחברים בה כל עדת ישראל יחדיו שלש פעמים בשנה, שהיו עולים 

שנים עשר שבטים, וירושלים היתה מכילה את כולם, וזו היתה עדות 

וגו'  ששם עלו שבטיםלישראל שהשי"ת בחר בהם, וזה המשך הפסוק 

היו מודים ומהללים לפניו ית"ש על הנסים ישראל להודות לשם ה', ש

, ושהוא חפץ האלו, שהיה הקב"ה מראה להם חביבותםהגדולים 

 .מקדשובית שיבואו אליו ל

 

 ולא אמר אדם צר לי המקום ~ מתארגנים בירושלים

 

 עולי הרגלים מסתדרים באכסניות ומיטות

לירושלים מכל המקומות, אין צריך לפרוט ולהחליף  כשמגיעים

ממקומו, כי חכמים תיקנו לתועלת  כל אחד ואחדאת הכסף שהביאו 

עולי הרגלים שכל המטבעות של כל העולם יהיו יוצאים 

 .127בירושלים

לכל לישון טה, ואיך יש מקום יצריכין למצוא מקום לינה ומ כולם

סים נעשו לאבותינו יעשרה נ 128, אמרו במשנההציבור העצום הזה

                                                 
 ,ג.תהילים קכב 126
 ב"ק צז,ב ור"ח ומאירי שם. וע"ע בתוס' שם ד"ה שיהו, ובשטמ"ק בשם הראב"ד. 127

כנראה שכל המוכרים בירושלים היו יודעים את השער של כל מיני המטבעות, ומוכרים 
 כפי הענין והמחיר.

יש לציין דבירושלמי יומא פ"א ה"ד אמרו שהנס שמעולם לא אירע  אבות פ"ה מ"ה. 128
קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, היה רק בבית ראשון, ולא בבית שני, ויל"ע בכל שאר 
הניסים שנמנו במשנה, אם היו רק בבית ראשון או גם בשני, ועיין תשב"ץ ח"ג סי' ל"ז 



 לד ונקריב לפניך באהבה

 
ולא אמר אדם לחברו צר לי  הוא םניסי, וא' מה129בבית המקדש

המקום שאלין בירושלים, ואמרו עוד מעולם לא אמר אדם לחבירו 

, וכולם היו מוצאים מיטה 130לא מצאתי מיטה שאישן עליה בירושלים

 .131בתוך ירושלים, ולא הוצרך אדם ללון חוץ מפתחה של ירושלים

 ונמנו לשני ניסים, הא' שכל אחד ואחד מצא מיטה ומקום לישון

, וזה למעלה מדרך הטבע, והב' שלא היה צר להם מקום ליםבירוש

 .השינה והלינה

 כשעוליןיונה בפירושו לאבות גרס ולא אמר צר לי המקום  רבינו

לירושלים, והיינו שלא על השינה לבדה אמרו, אלא על כל השהיה 

גדולה כזו, וכמות אנשים עצומה,  שהיה צפיפותשאע"פ בירושלים, 

  .להםצר המקום בכל זאת לא היה 

, שכתב להעיר בלשון המשנה, 132ופרסבחתם אחרת מצאנו  שיטה

לשון  שלא אמרו ולא נדחק אדם מעולם בלינת ירושלים, אלא

אדם מעולם צר לי המקום שאלין בירושלים,  אמרשלא  המשנה הוא

והראיה לזה כי הלא אפילו  .ומשמע שבאמת ודאי היה צר ודוחק

עצמו עמדו צפופים, ורק ההשתחויה היה בנס  בבית המקדש

, וא"כ בלינה שבירושלים שלא היה מצוה כל 133שמשתחוים רווחים

, וצפופים כך כמו מצות ראיית פנים בעזרה, א"כ בודאי היו נדחקים

אדם מעולם, כי מרוב אהבת ה' ושמחת  אמראלא שהנס היה שלא 

                                                                                                          
, משום שאינו ניכר, אבל שאר )ד"ה עוד כתבת שאין לסמוך( שמבואר דדווקא נס זה

הניסים היו גם בבית שני, וע"ע מהר"ץ חיות יומא ב,א, ובשיירי קרבן על הירושלמי יומא 
 פ"ד ה"ד.

עיין יומא כא,א שהקשו בגמ' פתח במקדש וסיים בירושלים, ואמרו שבביהמ"ק היו עוד  129
פל"ה מנו זה בעשרה ניסים שנעשו  באבות דרבי נתןניסים אחרים, ע"ש, ובאמת 

 בירושלים, ע"ש.
 אדר"נ פל"ה. 130
 אדר"נ נוסחא ב' פל"ט. 131
 שו"ת יו"ד סי' רל"ד. 132
 .8515 הערהליד  משנה אבות שם, ויתבאר עוד בהמשך 133



 ונקריב לפניך באהבה לה

 
לם צר מעואדם בהיותם שמה, לא אמר  שי"תהמצוה אשר שמחם ה

 .134לי המקום

 

 כמה עולה שכירות בית / חדר / מיטה בירושלים בימי הרגל

 –עולה שכירות בית / חדר / מיטה בירושלים בימי הרגל?  כמה

, 136הלכה פסוקה היא אין משכירין בתים בירושלים .135חינם אין כסף

, ונמצא 139ושכר מצעות אין נוטלין 138וארונות 137אף שכר מיטות וי"א

                                                 
ומ"מ נחשב נס, כי היו  .בסנהדרין ז,א כי רחימתין הוה עזיזא וכו', ע"ש אמרושה וע"ד מ 134

ימים בצפיפות נוראה וכו', ולא ימלט שיהיה איזה רגעים  בירושלים בערך שבועיים
 קשים לאיזה אדם וכו', ומ"מ מעולם לא אמר אדם צר לי.

היפך טבע וסדר העולם, שבעת שבאים מליוני אורחים מחוץ לעיר ולמדינה שצריכים  135
 מקום לינה, בנוהג שבעולם הוא שהמחירים מופקעים ומופרזים...

רש"י במגילה כתב דהכוונה  .ורמב"ם פ"ז מבית הבחירה הי"ד מגילה כו,א ויומא יב,א 136
שאין משכירין לעולי רגלים דווקא, אבל בשאר ימות השנה משכירין, וכ"ה בריטב"א 

שאר ימות השנה, אכן בכתב אין משכירין, ומשמע אפילו סתם ויומא שם, אכן ברמב"ם 
להקריב קרבנות  במי שבא לירושליםרק י"א דכוונת הרמב"ם גם בשאר ימות השנה 

לו בית, עיין חסדי דוד על התוספתא פ"ו מנגעים  משכיריןוכדו', אבל הרוצה לדור שם 
 ה"ב.

טעם הדין אמרו בגמ' משום שירושלים לא נתחלקה לשבטים, ושייכת לכל ישראל, 
ואע"פ שבעה"ב בנה את הבית, והעצים ואבנים שלו, וא"כ מצד הדין יכול הוא להשכיר, 

לגמרי שלו, לכן תיקן יהושע בן נון לישראל שיכולים לבנות רק בתנאי  מ"מ כיון שאינו
 שבימות הרגלים לא ישכירו )עיין חסדי דוד הנ"ל, וקובץ שיעורים ב"ק אות צ"ה(.

פשטות הגמ' הוא דלמ"ד ירושלים נתחלקה לשבטים, מותר להשכיר בתים בירושלים, 
תחלקה לשבטים בעצם א"א למ"ד דירושלים לא נ וי"א דלכו"ע אין משכירין בתים,

ולמ"ד שירושלים נתחלקה לשבטים הוא תקנה להשכיר, דאין שייך לו לגמרי, וכנ"ל, 
, עיין משכנות יעקב בעלמא שלא להשכיר, שמא יוקירו השכירות וימנעו מלעלות לרגל

 .או"ח סי' צ"ב
וטעם הדבר כתבו התוס' מגילה שם, משום שהקרקע מקום המיטה אינו מיוחד  137

, וא"כ אינו שכירות גמורה, ולכן תיקנו שאין נוטלים שכר, אופן נוסף פירש לבעלים
דכיון שכל השנה היו דרים בבתים שהיו משותפין לכל ישראל, ולא יומא שם, תורא"ש ב

ר, אכן לכאורה זה תלוי היו צריכין לשלם עליהם, דין הוא שישאילו להם מיטות בלא שכ
 .ירין בכל ימות השנה, או רק בימי הרגליםאם אין משכ הקודמת הערהבמחלוקת הנ"ל 

דלא תיקנו כן כדי שיהיו מיטות מצויות לעולי רגלים, אלא אדרבה  הואוטעם ת"ק 
 .)שיח יצחק יומא שם( ישלמו להם, כדי שיכינו מיטות וכו'



 לו ונקריב לפניך באהבה

 
ירושלים היו נדחקים מאוד ע"י עולי רגלים, וכלי ביתם שבני 

 .היו עושים בסבר פנים יפות כפ"עוא ,140ומטותיהם היה מופקרים להם

היו נותנין לאורחים את החדרים שיותר מזה היו עושים בני ירושלים, ו

כל פעם  הפנימים, והם עצמם היו דרים בחדרים החיצונים, ונמצא

 בני חדרי דרך עוברים היו ויוצאים נכנסים היו הרגלים עוליש

 .141הבית

 -)את עורות הקדשים יטלו בעלי האכסניא שתיקנו חכמים  ולכן

, כיון שדרך ארץ ומנהג העולם הוא (142לבעליםשבעצם שייכים 

להשאיר העורות והכלים לבעל האכסניא, ולכן תיקנו חכמים כן 

שיתנו  כדיגם , ו143בתורת תקנה שבעלי הבתים יטלום כשכר המיטות

שמחים האורחים היו  .144מיטות לעולי רגלים בסבר פנים יפות

ליתן להם את העורות, ואדרבה ומרוצים לגמול טוב עם בעלי הבית, ו

ארבע היו מערימין ונותנין להם עורות מיוחדים ויקרים, שהיו שוים 

                                                                                                          
תוס' ישנים יומא שם, דלפי טעם הנ"ל ה"ה גם בארונות וכדו', דמקומם אינו שייך  138

 רות שלימה.לבעלים, ואינו שכי
אדר"נ פל"ה, ויל"ע בגדר הדבר, דבזה אין שייך טעם הנ"ל, דהמצעות אינם ע"ג קרקע,  139

, כדי שלא יוקירו השכירות אלא על המיטות שלהם, ולכאורה צ"ל שהוא תקנה בעלמא
 וימנעו מלעלות לרגל.

 שו"ת חת"ס יו"ד סי' רל"ד. 140
 אדר"נ שם. 141
ועיין בשפת אמת יומא שם שכתב  .חגיגה ושמחהקלים ושלמי היינו עורות הקדשים  142

דלפי הטעם שאמרו בגמ' שהוא משום דדרך ארץ ומנהג העולם להשאיר את לדון 
 קדשים, ויל"ע.עורות הלא רק וחולין עורות של העורות לבעלים, א"כ לכאורה ה"ה 

ומש"כ בשכר ותיקנו כן בתורת תקנה, ולא רק כמנהג העולם.  .תוספות מגילה שם 143
טות, הכוונה דאף שתיקנו שאין נוטלין שכר מיטות, מ"מ כיון שמעיקר הדין ראוי המי

שישלמו להם שכר מיטות, שהרי אינו מן הקרקע כלל, לכן תיקנו שיטלו העורות 
, וע"ע בפירוש רבינו אליקים ליומא שם, שפירש שמקבלים את העורות לפי בשכרם

 "ג(.שהיו עושים מהם מיטות )עיין רמב"ם פכ"ח מכלים ה
ויל"ע למ"ד משכירין מיטות האם ג"כ יש תקנה זו, וברמב"ם לא נזכר ענין העורות כלל, 

דאין משכירין בתים, ומשמע דמיטות משכירין, ולכן לא  כתבויתכן משום שהרמב"ם 
 .תיקנו שיטלו העורות

 ריטב"א יומא שם. 144



 ונקריב לפניך באהבה לז

 
, וכן היו משאירים 145סלעים, ומהם היו בני ירושלים מתפרנסין וחמש

 .146והקנקנים הריקים להם את הבקבוקים

 

 מזון ומשקה לכל עולי הרגלים ובהמותיהם

עולי הרגל  .עצומות של אוכל לכל עולי הרגלים כמויות צריך

, וא"כ כל הציבור העצום הזה היה 147נשארו בירושלים עד סוף הרגל

הגיעו כמה  חלק גדול מהציבורשמונה ימים,  לכל הפחותבירושלים 

נוכל , 148ימים קודם, והרבה מהם נשארו אחר הרגל עוד יותר זמן

חשב ממוצע של עשרה ימים, וא"כ צריך אוכל לכל הקהל לעשרה ל

ומעתה בואו חשבון, שיעור אכילת אדם בינוני ביום הוא עשרון,  .ימים

, 149שהוא שיעור חלה -במדבר  לכל אחד ואחדכשיעור המן שירד 

ימים,  לפי חשבון של עשרהפאונד(, וא"כ  4.4) 150ק"ג 0והוא בערך 

                                                 
 אדר"נ שם. 145
 גמרא שם. 146
 .8855 הערהכמו שיתבאר לקמן  147
התוס' ב"ב כא,א ד"ה כי מציון, עה"פ )דברים יד,כג( ואכלת לפני ה"א  כמו שכתבו 148

במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך, 
למען תלמד ליראה את ה"א כל הימים, והביאו תוס' מהספרי שהיו ישראל נשארים 

שה גדולה וכהנים עוסקים , והיו רואים קדור שניבירושלים עד שיאכלו את כל המעש
בעבודה, וכולם עוסקים במלאכת שמים ובעבודה, ועי"ז היו גם הם מכוונים ליבם ליראת 
שמים ולעסוק בתורה, ע"ש, ומבואר שישראל היו נשארים בירושלים גם אחר הרגל, כדי 

אכן עיין רש"י  , וע"ע ספר החינוך מצוה ש"ס בשרשי המצוה.לאכול את כל המעשר שני
ל: שאין אדם שוהה בירושלים עד שיאכל כל מעשרותיו, ",ב ד"ה מעשר, שכתב וזב"מ כו

 והיו מתפרנסים מזה כל השנה, ונותן מעות מעשר לעניי העיר או לאוהביו יושבי העיר,
וע"ע  ועיין תוס' פסחים עה,ב ד"ה לפי, שאסור למכור מעשר שני בירושלים. .ע"ש

רין את כסף מעשר שני בירושלים עבור ברש"י ב"מ מה,א ד"ה וב"ה שכתב שהיו משאי
 וע"ע בית ישראל פרשת כי תצא )תש"ט ד"ה במשך חכמה(. רגל הבא.

 -האוכל כמדה זו הרי זה בריא ומבורך, ופירש"י הרי זה בריא  , ושם אמרועירובין פג,ב 149
. וע"ע שו"ת חת"ס או"ח סי' קפ"א שאינו אוכל יותר מדאי -שאוכל כל צרכו, ומבורך 

 מ טעמא בעי(.)ד"ה ומ"
ק"ג,  5.555ק"ג, ולחזו"א  8.175 נלשיעור הגרח"יש כו"כ שיטות ושיעורים בשיעור חלה, ו 150

 ק"ג. 5נקטנו ממוצע של  וכאן



 לח ונקריב לפניך באהבה

 
מליון נפשות הוא  00פאונד(, ואם נחשב לשיעור  44ק"ג ) 01הוא 

 041,111)מאתים ארבעים מליון( ק"ג מזון, היינו  041,111,111סה"כ 

)חמש מאות  001,111,111)מאתים וארבעים אלף( טון מזון, שהם 

  שלושים מליון( פאונד מזון.

ולרחיצה עבור כל הציבור  לבישול ולאפיה ם לשתיהגם מי צריך

 ולכן היה ממונה מיוחד לחפור בארות ומעיינות ומאגרי מים, זהה

מים מצויין בירושלים לכל אחד מיושביה ולכל , כדי שיהיו בירושלים

וכן צריך עצים להסקת התנורים לבישול לכל ימי  .151עולי הרגלים

 .152הרגל

מצות למצוה וללחם משנה, ואם כמויות עצומות של גם  צריך

, ונחשב מצה א' ליום לכל אחד ואחדנחשב מצה אחת לליל הסדר 

)שמונים  04,111,111, הרי זה בסה"כ סך 153לכל ימי החג לכל אדם

 .154וארבע מליון( מצות

צריך גם יין  .צריך כרפס ומרור למצוה לכל קהלא קדישא הדין גם

לקידוש היום והבדלה ליו"ט גם יין ו, הציבורכל עבור לארבע כוסות 

לסעודות צריך גם יין וכן , ולשביעי של פסחראשון ושבת חוה"מ 

                                                 
מלשון הרמב"ם פ"ז מכלי המקדש הט"ו, שתפקידו של הממונה לחפור בורות  151

בירושלים, גם העובדא בנקדימון בן גוריון שאמרו בגמ' תענית יט,א, היה זה בירושלים 
שמשמע  58 הערהשלא היה מים לעולי רגלים וכו', ועיין פיה"מ שקלים פ"ה מ"א ולעיל 

ולי שניהם הם מתפקידי הממונה בורות בדרכים, וא לחפורהיה תפקיד הממונה הזה ש
 הזה, ויל"ע עוד.

כמבואר  והיו צריכים הרבה עצים לצורך הבישול והאפיה, עצים היו מצרך יקר וחשוב, 152
 גיטין נו,א. בגמ'

מעיקר הדין אין חיוב לאכול פת בחוה"מ, אבל לכתחילה מצוה לקבוע סעודה על הפת  153
יש אנשים גם אם וום מימי חוה"מ )משנ"ב תק"ל סק"א(, פ"א בלילה ופ"א ביום, בכל י

ראשון ושביעי של פסח שלא אכלו מצה כל יום, אבל יש שאכלו יותר, גם יש שבת ויו"ט 
 שצריך לחם משנה.

פאונד,  מליון 85טון, שהם בערך  5,555וחצי מליון ק"ג )ובמצות שלנו הוא בערך חמש  154
(, אכן יש להדגיש בממוצע מצות לק"ג 87 - 85רגילות שלנו שהם בערך יד לפי מצות 

 שבזמן ביהמ"ק היו מצות מסוג אחר לגמרי, כי היו מצות עבות ורכות.



 ונקריב לפניך באהבה לט

 
לכל  הזרי וה ,לפחות בקבוק וחציכאו"א אפשר לשער ל ,155החג

יש להדגיש  .)שמונה עשרה מליון( בקבוקי יין 00,111,111הפחות 

, כי בימות הרגל 156שכל זה צריך שיהיה טהור בשלימות הטהרה

עולי  ציבורלצרכי  הוא וכל זה. 157אוכלים קרבן פסח ושאר קדשים

 .158, חוץ מהיין והסולת לנסכים הבאים עם הקרבנותהרגל

החמורים והסוסים והגמלים כל זה גם צריך קש ותבן לכל  ומלבד

הבהמות שהביאו לירושלים עבור  שרכבו עליהם לירושלים, וגם לכל

 שגם הם, 159מליון( בהמות בערך 01) 01,111,111הקרבנות, שהם 

וא"כ כמות המזון שצריך בירושלים  .160צריכין לאכול עד שחיטתם

ובאמת הוא למעלה מדרך  .161בימים אלו, אין לתאר ואין לשער

פירש ולא אמר אדם  162הטבע שיש מזון לכאו"א כפי צורכו, וברש"י

                                                 
אף שבזמן ביהמ"ק שמחת יו"ט היה בבשר ולא ביין, כמ"ש התוס' פסחים קט,א ד"ה  155

במה, מ"מ צריך לקבוע את סעודת יו"ט על היין, כמ"ש בשו"ע )סי' תקכ"ט ס"א( מצות 
וכו' וחייב לבצוע על שתי ככרות ולקבוע כל סעודה על היין, ובמשנ"ב )סק"י(  יום טוב

ועיין בחינוך  פירש דהיינו גם באמצע הסעודה, מלבד מה שקידש על היין מתחלה,
ועיין גם בשו"ע סוף סימן ר"נ  )מצוה ל"א משרשי המצוה( דבפחות מרביעית אין שמחה,

 לענין שבת, וע"ע רש"י יחזקאל מה,טו.
יינו שיהיה על טהרת הקודש, שלא יהיה אפילו שלישי לטומאה, ועיין רמב"ם פי"א ה 156

 משאר אבות הטומאות ה"ט.
מה שנאכל עם הקדשים ודאי צריך שיהיה טהור, ואפילו שאר האוכלין צריך שיהיה  157

טהור, כי אם יאכלו חולין טמאים, הלא האוכל אוכלין טמאים נעשה שני לטומאה, כמ"ש 
אבות הטומאה ה"י, וא"כ יצטרך ללכת שוב למקוה. וגם הנוגע באוכלין הרמב"ם פ"ח מ

 טמאים מטמא את הידים, רמב"ם פ"ח מאבות הטומאות ה"א.
 .8555 הערהליד כמו שיתבאר בהמשך  158
 .585הערה כמו שיתבאר בהמשך  159
  הבהמות קודמות לאכול לפני האדם, ברכות מ,א. ועיין שו"ע סי' או"ח קס"ז ס"ו ובנו"כ. 160
ובאמת יש לציין, שהיה בירושלים גם הרבה מאוד אוכל של מעשר שני שהיו מעלים  161

, שהיו נשארים גם אחרי היו"ט כדי לאכול 811 הערהלירושלים, וכמו שהבאנו לעיל 
 ולגמור את המעשר שני.

הדרים בירושלים  פירש דהמשנה קאי עלש עיין בפירש"י לאבותאכן  א.יומא דף כא, 162
 ,ולא קאי על עולי רגליםויתכן דזהו גם כוונת רש"י כאן, שלא היתה פרנסתם דחוקה, 

 וע"ע בפירוש הרע"ב אבות שם.



 מ ונקריב לפניך באהבה

 
מעולם צר לי המקום בירושלים, שלא אמר אדם מעולם מזונותי 

דירתי דחוקה, והייינו שזה נס איך שהיה מספיק מזונות דחוקים 

אוכל לכולם, אלא שמחירי האוכל  ולא זו בלבד שהיה מספיק לכולם.

היו זולים, ואפילו אם היה תקופה של יוקר, כשהיו עולים לרגל היה 

 .163נעשה זול בדרך נס

 

 תקנות חז"ל מיוחדות כדי שיהיה מספיק מזון לעולי הרגלים

מצאנו שהקלו חכמים כמה קולות מיוחדות כדי שיהא  ובאמת

אמרו קולא בהלכות  בי יהודהמספיק אוכל לעולי רגלים, לדעת ר

חולין בטהרה, והתירו סופו משום תחילתו, כי אם לא נתיר לו, לא 

 .164מזון מצוי לעולי רגלים ולא יהיה יפתח חביתו למכור

הקרבת ודם מצאנו בהלכות חדש, שאסרו חכמים לקצור ק עוד

שמיד אחר שקרב העומר, היו יוצאין ומוצאין  165העומר, ואמרו בגמ'

שוקי ירושלים שהם מלאים קמח קלי, והיינו שהיו העולם קוצרין לפני 

הקרבת העומר, ונחלקו תנאים שם אם היה ברצון חכמים, או שהיה 

שהיה  אמרדאן כמים ומ"מ לא מיחו בידם, וטעם המשלא לרצון ח

שהוא כדי שיהא מזון מצוי לעולי  166ברצון חכמים כתבו התוס'

 .167רגלים

                                                 
אדר"נ נוסחא ב' פל"ט, ונמנה שם לא' מעשרה ניסים שנעשו בירושלים, ויש להדגיש  163

המחירים הם שבאים ציבור עצום מחוץ לעיר ולמדינה, שבעת , סדר העולםשזה נגד 
 כפולים ומשולשים...

ובאמת בכ"מ  .ולא נתבאר מ"ט דרבנן דפליגי, ומ"ט לא חשו לזה .חגיגה כו,א ורש"י שם 164
מה  פע"עוד ואולי י"ל  ואכמ"ל. מצינו מחלוקת אם מקילין סופו משום תחילתו,

שבדבר שבלא"ה כולו בדרך נס, שפיר סומכין על הנס, וא"כ  111לקמן הערה שיתבאר 
ע"פ דרך הטבע שיהא מזון לכולם די סיפוקם, וכיון  דאינולחכמים ה"ה כאן, ס"ל די"ל 

להוסיף , וא"צ שלא יחסר מזון לעולי רגלים שבלא"ה נס הוא, שפיר סומכין על הנס
 להקל קולות בהלכה.ו
 .מנחות סז,ב 165
 מנחות סח,א ד"ה אבל, ופסחים יא,א ד"ה אבל. 166
 מ"מ ה"ט דלא מיחו, ויל"ע עוד.ויתכן דגם למ"ד שלא ברצון חכמים,  167



 ונקריב לפניך באהבה מא

 
מי שלא הסתדר עם אוכל, אל דאגה, אנשי ירושלים היו  גם

מיוחדים במידת הכנסת אורחים, ואינו צריך להסתובב ולחפש מי 

, מי שמוכן 168מוכן להכניס אורחים, אלא מנהג גדול היה בירושלים

עודה היה פורס מפה על גבי הפתח, כל זמן ומזומן להכניס אורחים לס

שהמפה פרוסה יודעים האורחים שהם מוזמנים לאכול, נסתלקה 

  המפה אין האורחין נכנסין.

 

 אין שום היזק טומאה ולכלוך ברחובות ירושלים

מליון אנשים, ועוד  00 -בירושלים יש עתה יותר מ ,והפלא פלא

, 169מליון בהמות, כל ירושלים מלאה אנשים, צפוף בכל מקום 01

שהוא מהניסים שנעשו  170ומ"מ אין שום תקלה ומכשול, ואמרו חז"ל

בירושלים, שלא ניזוק אדם בירושלים מעולם, ולא נפגע אדם 

חז"ל תיקנו  ובאמת .171בירושלים, ולא נכשל אדם בירושלים מעולם

הרבה תקנות לצורך הענין, הן לשמור שלא יהיו תקלות, וגם שלא 

 -אין מוציאין זיזין וגזוזטראות ) 172יהיו תקלות של טומאה, ולכן אמרו

היינו מרפסות וכדו'(, כדי שלא יוזקו עולי רגלים בלכתם ברחובות 

העיר, וגם מפני אהל הטומאה, שמא יהיה כזית מן המת ברחוב העיר, 

אין עוד תיקנו ש .י הגזוזטרא יתרבה הטומאה בטומאת אוהלוע"

ליגדל באשפה,  עושין אשפה בירושלים, משום שדרך שרצים

                                                 
וטעם מפה נראה ובפרישה שם כתב וז"ל:  ב"ב צג,ב ורשב"ם, והובא בטור או"ח ק"ע, 168

ועדיין המנהג כן בקצת קהילות  ,להראות שעדיין זמן ליכנס וליטול ידים לסעודה
ונראה שמכאן  ,עומד אחד לפני הפתח ומפה בידו ,בסעודת נישואין וסעודת ברית מילה

 ועיין תוס' סנהדרין לב,ב ד"ה אור.  , עכ"ל,יצא המנהג
דודאי היה צר ודוחק, שהרי אפילו בביהמ"ק עצמו שו"ת חת"ס יו"ד סי' רל"ד, כתב  169

 .918 הערהליד , וע"ע עמדו צפופים, ורק ההשתחויה היו משתחוים רווחים בדרך נס
 אדר"נ פל"ה. 170
 -בגוף, ולא נכשל אדם  - בממון, ולא נפגע -ניזוק אדם לא כפל הלשונות ע"פ פשוטו,  171

ויש שפירשו נכשל הכוונה ברוחניות, שלא באו למכשולות ע"י  אפילו נפילה ומכה קטנה.
 .151 הערהוע"ע לעיל  ריבוי האנשים וכו'.

 ב"ק פב,ב ורמב"ם בית הבחירה פ"ז הי"ד.כל זה ב 172



 מב ונקריב לפניך באהבה

 
וכשמתים השרצים הרי הם מרבים טומאה, וגורמים לטמא הקדשים, 

גם תיקנו שאין מגדלין תרנגולים בירושלים, שתרנגולין מנקרין 

 הקדשים.באשפה ומביאים בשר שרצים בפיהם ומטמאין את 

רחובות ירושלים עם כל הבהמות, אף הציבור העצום הזה,  על

, כי בכל יום ויום 173נקיים לגמרי, ואין אפילו לכלוך בשיעור כעדשה

, וגם כדי שלא יהיה שום 174מנקים את הרחובות, שלא יהיה לכלוך

 .175שרצים בשיעור כעדשה, שלא יטמאו הטהרות

 

 משכו וקחו לכם ~ קניית הפסח

 

 הכשרות לקרבן הפסח ושאר קרבנותהבהמות 

לקנות בהמה לקרבן הפסח, או כבש או גדי  הצריכחבורה  כל

כבשים ועיזים שוין ואין עדיפות לא' מהם, הן מצד הדין והן  .176זכר

ומ"מ מנהג העולם היה שרוב פסחיהם  .177מצד איכות הבשר וטעמו

 ,כי הטלה הוא מזל מצרים 179, והטעםדהיינו כבש 178היו טלה

גם ו, 180היו עובדים אותו, ולכן בחרו בו דייקא להקריבו לה'המצריים ו

                                                 
 ס"מ. 5.7 – 5.5שיעור כעדשה הוא בקוטר  173
 רש"י שם ד"ה ושוקי, ופסחים ז,א ד"ה בהר הבית.ב"מ כו,א  174
 שם ד"ה עשוין.ב"מ תוס'  175
 שמות יב,ה, ורמב"ם פ"א מקרבן פסח ה"א. 176
 .פסחים נז,ב 177
להיעב"ץ )דרוש  "דרשות הקשורים ליעקבספר ". וע"ע בתוס' פסחים ג,ב ד"ה מאליה 178

שערי עזרה( שהאריך להוכיח דלא כהתוס', ודעתו שרוב פסחיהם היה גדי, כי בכמה 
(, 115 הערהמקומות נזכר גדי בפשיטות )עיין שבת כ,א, פסחים עד,א, פד,א, וע"ע לקמן 

וכתב הטעם לשיטתו משום דגדי רך הוא ביותר, והוא כבוד המצוה, וע"ש, וצל"ע 
 בפסחים נז,ב דמבואר דשוין באיכות הבשר.ממעשה דמלך ומלכה 

 .רש"ש פסחים סט,ב 179
ל: וקחו לכם צאן ושחטו אלהיהם של מצרים ועשו "במדרש )שמו"ר פט"ז,ב( אמרו וז 180

הפסח, ואמרו שם עוד )פט"ז,ג( שהצאן אלהיהן של מצרים הן וכו', חייך אין ישראל 
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משום שהכבש יש בו גם אליה שהוא לגבוה, והגדי אין בו אליה, ולכן 

  .181הכבש מהודר יותר

, וככתוב 182בן שמונה ימים לכל הפחותהקרבנות צריך שיהיו  כל

 , ומ"מ קרבנות183שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי

עולת ראיה ושלמי , 184חובה צריך לכתחילה שיהא בן שלושים יום

אף  –בקרבן פסח חגיגה צריך ליזהר שיהיה בן שלושים יום דווקא, 

בן שמונה ימים כשהוא הקילו חכמים שמיד  -שהוא קרבן חובה 

כיון שאינו נאכל אלא  185והטעם כתבו הראשונים .יכולין להקריבו

 לפני שלושים יום שיוכלו להקריבו קלונויו, ויבוא לידי נותר, לכן הלמ

משום שהיו צריכים טלאים הרבה  186כשהוא קטן יותר, וטעם נוסף

                                                                                                          
 .להם שאין אלהיהם כלום יוצאין מכאן עד שישחטו את אלהי מצרים לעיניהם, שאודיע

וא"כ צל"ע למה וגם הוא אלהי מצרים, אלא דיש להעיר, דיתכן ששם צאן כולל גם גדי 
ל: אימרא דאיהו פסחא אמאי, "בחרו בטלה דווקא, אכן בזוה"ק )ח"ג דף רנ,ב( אמרו וז

אלא דחלא דמצראי ואלהא דלהון הוה אמרא, בגין דמצראי פלחין למזל טלה, ובגין כך 
מצרים ואלהותם היה כבש,  כבש שהוא פסח למה, אלא שיראת :אימרא )תרגוםפלחין ל

ולדברי הזוה"ק משמע דמשום משום שהם עובדים למזל טלה, ולכן הם עובדים לכבש(, 
של מצרים היה טלה  רהזבודה מזל טלה הוא, וגדי הוא מזל אחר, וא"כ מבואר שהע

ויתכן דזהו גופא כוונת הזוה"ק, לפרש למה המנהג היה  .דווקא שהוא כבש, ולא גדי
אכן יש לציין מש"כ בפירוש סידור התפילה לרוקח )אות כ"א, פירוש  .בכבש דייקא, ועיין

כי אלהיהם מזלות גדי מצרים היו עובדים לבהמה ל: ז"הללויה הללו את שם ה'( כתב ו
גדי העזים הוא אלהי  גםומפורש שוטלה, לכך מן הכבשים ומן העזים תקחו, עכ"ל, 

 מצרים, וא"כ עדיין יל"ע למה בחרו בכבש דייקא.
 .( בדעת התוס'871 הערההיעב"ץ בדרשות הקשורים ליעקב הנ"ל ) 181
ודנו האחרונים אם יום השמיני הוא כמו בברית מילה, יום השמיני ללידתו, או שמונה  182

יו"ד סי' ז',  דע ביהודה תנינאונונדה מז,ב ד"ה בגמ' ולא שנה,  ערוך לנרימים מעל"ע, עיין 
 ועיין רעק"א ערכין יח,ב ואכ"מ.

 שמות כב,כט. 183
, שכתב כל ין רמב"ם פ"א ממעשה הקרבנות הי"בועי .פרה פ"א מ"ד ור"ש שם 184

הקרבנות, ולא כתב קרבנות חובה, וע"ש בכס"מ שתמה על זה, והרדב"ז כתב דדעת 
ונדבות צריך להקפיד שיהיה בן הרמב"ם דה"ה נדרים ונדבות, ולפ"ז גם בכל הנדרים 

 שלושים יום.
 ר"ש שם, וכ"כ הרע"ב. 185
 פירוש מהר"ם מרוטנבורג פרה שם, והו"ד גם בתוי"ט שם. 186
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יום שים ולכל ישראל, ושמא לא ימצאו כל כך טלאים מבני של

 , ולכן אוקמוה אדאורייתא מיום השמיני והלאה.187ואילך

שנה האמורה בקדשים היא  .188פסח כשר רק עד בן שנה קרבן

מעת לעת, דהיינו עד אותו יום ואותה שעה לשנה הבאה, כי שעות 

, הרי עשיריתפוסלות בקדשים, וכגון אם נולד ביום י"ד ניסן בשעה 

, וצריך שיהא נשחט העשיריתהוא כשר לקרבן פסח רק עד שעה 

 .189פסול הוא עשירית, ואחר שעה עשיריתונזרק דמו לפני שעה 

שונים מאימתי מונין לו שנה, י"א שכיון שאינו ראוי הרא נחלקו

להקרבה אלא מיום השמיני והלאה, אין מונים לו שנה משנולד אלא 

היינו מיום השמיני, ויש חולקין בזה, וסוברים שמונין דמיום ההרצאה, 

 .190לו מיום הלידה

 

 את כל הבהמות לירושלים מעלים

)מליון ומאתים אלף( כבשים  0,011,111צריך  191חשבון הנ"ל לפי

, כל מי שיש 193עבור קרבן הפסח 192או גדיים בתוך שנתם הראשונה

                                                 
 .591 הערה, ו555, הערה 881 הערהעיין  187
 שמות יב,ה. 188
ועיין חכמת שלמה למהרש"ק  .הי"ג רבנותקה השזבחים כה,ב ורש"י, ורמב"ם פ"א ממע 189

או"ח סי' נ"ה ס"י, שהקשה דלולי החידוש שנאמרו שעות בקדשים, א"כ היה נפסל מיד 
בתחילת היום, שכבר נשלמה לו שנה, וא"כ ההלכה נאמרה לקולא, ולשון הגמ' שעות 

 פוסלות בקדשים משמע שבא להחמיר, ועיין כתבי הגרי"ז זבחים שם.
 ( נדה מז,ב.על הגליון, וברשב"א ריטב"א ותורא"ש )תוס' ערכין יח,ב ד"ה שנתו 190
 .881ליד הערה  191
, לחגהזמן הממוצע ללידת הבהמות הוא לפני פסח, או לפני שבועות, או בין שבועות  192

 , ועיין ר"ה ח,א.ורש"י בכורות נז,ב
דכמה בני הרבה פעמים היה מחסור בבהמות, ועיין תוס' פסחים ז,א ד"ה לפני, שכתבו  193

ובאמת לפעמים לא היו מספיק קרבנות לפסח, והיו  עומדים על בהמה אחת לקנות.אדם 
להמנות הרבה אנשים יחד על קרבן א', כמו שהבאנו לעשות חבורות גדולות, וצריכין 

 מהמאירי. 881 הערהלעיל 
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 ., ומי שאין לו צריך לקנות194לו כבש או גדי מביאו עמו לירושלים

 בית הדיןולכן מיד בתחילת חודש ניסן היו יוצאים שלוחים בשליחות 

למכור לכל הישובים מסביב ירושלים, שכל מי שיש לו צאן ובקר 

יעלה ויביא אותם לירושלים, שיהיו הבהמות מצויות לצורך 

, 195נכסיו לבדק הביתאת הקרבנות, ומי שלא בא לזמן הקצוב החרימו 

 .וכל סוחרי הבהמות היו מעלים בהמותיהם

ב מעלים את הצאן לירושלים לא היתה הארץ נראית מרו כשהיו

, עד שהפסוק 196ע"י הריבוי העצום של הבהמות לבנונית הצמר

ממשיל את ריבוי כלל ישראל לעתיד לבוא כמו הצאן שהביאו לקרבן 

כן תהיינה  ,כצאן קדשים כצאן ירושלם במועדיה" 197הפסח, וככתוב

היה הצאן מרובה  בימי הפסח, כי "הערים החרבות מלאות צאן אדם

היו מביאים כל אחד את פסחו  םיבירושלים, כי כל הבאים לירושל

  .198וקרבנותיו

 

 בהמות לקרבנות חגיגת י"ד, עולת ראיה, שלמי חגיגה ושלמי שמחה

, 199עבור חגיגת י"דגם זה הוא עבור הקרבן פסח, צריך בהמות  וכל

אין לנו ידיעה ברורה כמה חבורות הביאו גם קרבן חגיגת י"ד, אבל 

                                                 
עיין שקלים פ"ז מ"ד, דדעת רבי יהודה דכל בהמה הראויה לקרבן פסח שנמצאה  194

פסח, ולרבנן פסח להוקדשה שבחזקת  ה"זים יום קודם הפסח, סביבות ירושלים שלוש
 ., ומבואר שהיו מעלים עמהם בהמותיהם לירושליםבזמנו זהירים בו שלא יאבד

 תיאור הרומאי המובא בסידור היעב"ץ, ולפלא שבחז"ל לא נזכר כלום מזה, וצל"ע. 195
 תיאור הרומאי. 196
 יחזקאל לו,לח, ועיין בתרגום שם וברש"י ורד"ק. 197
והוא היה החג שהיה בו היותר קרבנות מכל השנה, עד כדי שחג הפסח נקרא "דיבחא"  198

 היינו "יום השחיטה", בגמ' שבת קי,א ופסחים מב,ב מדיבחא ועד עצרתא.
וטעם למה היו בפסח יותר קרבנות מסוכות, הוא משום שאף הפטורים מראיה, חייבין 

חדשים, וא"כ מביאים את כל הקרבנות בקרבן פסח, וגם כי מסוכות עד פסח הם ו' 
שנתחייבו בזמן זה, ומשא"כ סוכות יש רק את הקרבנות של ד' חדשים וחצי, מחג 

 השבועות עד סוכות.
 .959 הערהליד  לקמןיתבאר  ענינה 199



 מו ונקריב לפניך באהבה

 
החבורות הביאו גם קרבן חצי מן  לכל הפחותלשער שנראה שאפשר 

 .200חגיגת י"ד

מצות הראיה היא  -זה צריך גם בהמות לעולת ראיה ) מלבד

 -למי חגיגה )(, וש201שיראה פניו בעזרה ביו"ט, ויביא עמו קרבן עולה

מישראל יקריב קרבן שלמים בחג לכבוד  ל אחדמצות חגיגה היא שכ

הרגל, בבואו להיראות בעזרה(, ושני אלו הם מצות עשה, והם חובה 

מביא קרבן  כל אחד ואחדלכתחילה , 202הזכרים על כאו"א מישראל

בשותפות עם קרבנות אלו יוכל להביא  אם אין לו בעצמו, אבל

 .203אחר

מצות השמחה היא שיקריב קרבן  -צריך להביא שלמי שמחה ) גם

ם ינשהגם , שלמי חגיגה(, שהם ג"כ חובה לכלעל שלמים בנוסף 

 םהוא אכילת בשר שלמי ת שלמי שמחהמצו, עיקר 204חייבות בשמחה

                                                 
הבאנו שבגמ' אמרו שאין לך חבורה פחות מעשרה, והבאנו שהרמב"ם  881 הערהלעיל  200

ובמדרש אמרו שהיו חבורות של ארבעים וחמישים  נקט דוגמא של חבורה של עשרים,
כזיתים )כמובן שיש  855 לכל הפחותיש ממוצע ואפילו מאה, ומבואר שבכבש בן שנתו 

 85אנשים כאו"א אוכל בערך  55עד  85כבשים גדולים וקטנים יותר(, ולפ"ז בחבורה של 
ביעה של כזיתים, כמדומה שהוא שיעור מתקבל על הדעת לאכילה חשובה כדי ש 5 –

בשר )ועיין בפוסקים או"ח סי' קס"ח ס"ו וערוך השלחן שם סט"ז(, וא"כ מסתבר 
שבחבורות של עשר אנשים, יש מספיק בכבש כדי שביעה לכאו"א, ואולי גם בחבורה 

מהמאירי שם אנשים, אבל כשהחבורה גדולה יותר הביאו חגיגת י"ד. והנה הבאנו  55של 
ולכן עשו חבורות גדולות, וכאו"א קיבל רק כזית,  שלא היו מצוין כ"כ הרבה בני שנה,

והוצרכו להביא חגיגת י"ד, וכן מבואר ברש"י פסחים פה,ב כזיתא פסחא והלילא פקע 
איגרא, שאמרו הנוסח כזיתא פסחא, כי סדר העולם היה שעשו חבורות גדולות, וכאו"א 

יגת י"ד, וכהשערה קיבל רק כזית, וא"כ נראה שהרבה חבורות היו צריכין להביא קרבן חג
לקמן . ו997 הערהה,ב ולקמן  עבודה זרהבעלמא כתבנו כחצי מן החבורות. וע"ע מאירי 

 .977 הערה
פשטות הסוגיא חגיגה ז,א ורש"י שם שצריך בהמה דווקא, ולא עולת העוף, אבל שיטת  201

 הרמב"ם )פ"א מחגיגה ה"א( דסגי בעולת העוף, ועיין בנו"כ שם.
 .רמב"ם פ"א מהלכות חגיגה ה"א וחגיגה, ונשים פטורות מראיה 202
ל: אם יש לו להביא מתוך ביתו הרי זה מביא, "כן מפורש בתוספתא פ"א מחגיגה ה"ו, וז 203

 ,א.ואם לאו משתתף הוא עם אחרים, ועיין טורי אבן חגיגה ו
 בנו"כ.עיין בראב"ד ו, רמב"ם שם וואוכלות מקרבן של בעליהם 204
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כל  .205של חבירויד"ח גם בשלמים , ויכול לצאת בכל יום מימי החג

 .206אלו הקרבנות אפשר להביא כמה וכמה

אם נבוא לשער כמה בהמות היו צריכים עבור קרבנות אלו,  וא"כ

לכל  הזרי , וה207בערך א' לכל אדם -אפשר לשער מכל אלו יחד 

 מליון( בהמות. 00) 00,111,111 הפחות

כל הקרבנות את חייב להביא  כל אחד ואחדלכל זה,  בנוסף

כולל דין זה , 208שפוגע בו ראשוןהרגל לפני ה שנתחייב במשך השנה

 קרבן יולדותו 210כגון חטאות ואשמות ,209כל קרבנות החובהאת 

נדרים ונדבות, הכל את וגם  וכן בכורות ומעשר בהמה, ,וזבים

  תודה.וושלמים  211עולות
 

                                                 
גיגה ז,ב תוספות פסחים צה,ב סד"ה טעון, ועיין ח וא"צ שיהיה לו שותפות בקרבן, 205

ורמב"ם פ"ב מחגיגה ה"י שיוצאין ידי חובת שלמי שמחה גם בנדרים ונדבות, והכהנים 
, ועיין צל"ח פסחים עא,א, ומשמר הלוי ברכות , ע"שבבשר חטאות ואשמות שיש להם

 סי' קט"ו.
מי שהיה לו הרבה אמרו שבמשנה שם ו .רמב"ם פ"א מחגיגה הי"אמשנה חגיגה ח,ב ו 206

אנשים ונכסים מועטין, היה מביא הרבה שלמי חגיגה שיהיה בשר שלמים לכולם, 
ומי שהיו לו מעט אנשים ונכסים מרובין, היה מביא הרבה עולות  .ועולות ראייה מועטין

היו לו אנשים מועטים ונכסים מועטים היה מביא אחד  .ראיה, ושלמי חגיגה מועטים
 ה' אלוקיךהרבה אנשים והרבה נכסים מביא הרבה משניהם, כברכת  היו לו .משניהם

 אשר נתן לך.
, ויש שהביאו קרבנות (559 הערה)ליד  כי יש שלא הביאו רק נשתתפו עם אחר כנ"ל 207

 .(הקודמת הערה) מרובים כנ"ל
ובאת שמה והבאתם , וילפינן מקרא )דברים יב,ה( רמב"ם פי"ד ממעשה הקרבנות הי"ג 208

 .תבוא לחוג תביא כל מה שאתה חייב בושמה, בעת ש
 , ועיין אבן האזל שם.הזין רמב"ם שם השמיט דהתקע"ד, ו מצוה מנחת חינוךר"ה ה,ב ו 209
ולחד מ"ד צדיקים היו מתנדבים אשם תלוי כל יום, ונקרא אשם חסידים )כריתות דף  210

וזה מצטרף  ,(, וע"ע בית יוסף או"ח סי' א' ס"ז, וטוש"ע יו"ד סי' ה' ס"א ובנו"ככה,א
 לחשבון עצום של קרבנות.

עולה מכפרת על עון עשה, וכן על לאו הניתק לעשה, רמב"ם פ"ג מהלכות מעשה  211
הקרבנות הי"ד, וכן מכפרת על הרהור הלב, כמו שאמרו בירושלמי יומא פ"ח ה"ז, וע"ע 

וא"כ כל מי שנכשל בעשה או  מהרש"א מנחות סג,א, ובריטב"א וערוך לנר מכות יז,א.
 רהור, וחפץ בכפרה, מנדב קרבן עולה.בה
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בואו ונחשב את כל הקרבנות הנ"ל, וביחד יעלה לחשבון  ועתה

, ומן הסתם 212)עשרים מליון( קרבנות 01,111,111 לכל הפחותשל 

 .יותרהרבה הרבה 

כאו"א מחפש בהמה את הבהמות עבור הקרבנות,  כשקונים

מובחרת ביותר, כי כל המביא קרבן ראוי שיביא קרבנו מן היפה 

, וזה בין בקרבן חובה, שהחובה 213המשובח ביותר שבאותו המין

צריך לפרוע חובו באופן מושלם, והן בקרבן נדבה, על האדם המוטלת 

ולהקביל את פני לדורון  כי הנדבה צריך לייפותה כדי שתתרצה

 .214המלך

 

 לטהר אתכם לפני ה' ~ הטהרה לכבוד הפסח

 

 הרגל מטומאת מת ושאר טומאות לכבודהטהרה 

, מפני שהם יםרגלימי הישראל מוזהרין להיות טהורים ב כל

 , וזה כולל גם נשים וקטנים215עומדים להכנס למקדש ולאכול קדשים

לטהר  217ולכן צריך כאו"א, 216כל מי שיאכל מבשר הפסח והחגיגה -

                                                 
מליון עולות ראיה ושלמי חגיגה, ועוד  85מליון פסחים, יותר מחצי מליון חגיגת י"ד,  8.5 212

 ,וכל קרבנות החובה כחטאות ויולדות וכו' ,מליון לשלמי שמחה וכל הנדרים ונדבות 7
 מחג הסוכות עד פסח. האחרונה, חצי שנה שנתחייבו במשך

 .הלכות איסורי מזבחרמב"ם סוף  213
 יומא לד,ב ורש"י. 214
ר"ה טז,ב ורמב"ם פט"ז טומאת אוכלין ה"י, וילפינן מקרא )ויקרא יא,ח( שנאמר גבי  215

ובנבלתם לא תגעו, והלא ישראלים מותרים להטמא, אלא דקאי על  הטמאה בהמ
ועיין משנה למלך  שגם ישראלים אסורים להטמא, וצריכים להשמר בטהרה, הרגלים
ולפ"ז היו אסורים בעונה בימי הרגל, כי מצווים להיות  .הוא מה"ת או מדרבנן שם אם

, דבטהרה ויטמאו בטומאת בע"ק, ועיין בזה בהעמק שאלה להנצי"ב שאילתא ל' סק"
וע"ע , ובמנחת ברוך סי' ע"ז, וע"ע שו"ת מצפה אריה ח"ב סו"ס כ', ובחת"ס ביצה יז,ב

 ברש"י ד"ה לא שכיחא.צל"ח ביצה יח,א 
שם, ושאגת  רנלך עיין רש"י ותוס' יבמות כט,ב ד"ה ולא מיטמאה, ובקרן אורה וערו 216

 אריה סי' ס"ו.



 ונקריב לפניך באהבה מט

 
להטהר מטומאת  אפר פרהעצמו במקוה מכל טומאות, ולהזות עליו 

אדם או היו צריכין להזות על כל  219ולכן בימים שקודם פסח ,218מת

זוהי  .221בטומאת מת ונטמא 220בטומאת מת, או ספק ושנטמא כלים

ההלכה מעיקר הדין, אבל חכמים הוסיפו מעלות בקודש, ותיקנו 

לא שמר עצמו ש שלענין קדשים צריך שמירה בטהרה, וכל מי

דע וי אינו, מ"מ כל שאם נטמא , אף שאין לו ספק מסויםמטומאת מת

ה"ז צריך הזאה שלישי  ,לא נטמאהוא טהור וש בידיעה ברורה

 .222מפני היסח הדעת מדרבנן ושביעי

מונה  ,מטומאת מת או את כליועצמו  את טהרשבא למי  כל

 את עצמו אוהולך וטובל  והשביעי , וביום השלישי223לעצמו ז' ימים

ואחר הטבילה היה הולך למקום מיוחד שהיה בירושלים,  ,224את כליו

מזין מן  225הכהניםשהיו כולם באים שם לרחובה של עיר, ושם היו 

                                                                                                          
או או נדה מי שהוא עתה זב צורע, או כמובן הכוונה כל מי שיכול ליטהר, ולאפוקי מ 217

וכמובן מי שטמא  בטומאת יולדת וכדו', וכן אם נטמא בטומאת מת בתוך ז' ימים לפסח.
, ובפרט צריך 517 הערהצריך ליזהר מאוד שלא לטמא את הטהורים, עיין לקמן ליד 

 ליזהר עם הקטנים שאין להם כ"כ דעת להזהר בזה.
 רא"ש יומא פ"ח סי' כ"ד. 218
מן הסתם הקדימו את הטהרה באפר פרה, ולא המתינו לרגע האחרון, כי א"כ יטמא את  219

והבאים ממקומות הרחוקים כנראה היו מיטהרים בעודם בדרך, המאכלים והכלים וכו', 
כי בכל העיירות היה אפר פרה מוכן לטהר את כל הצריך, עיין רש"י במדבר יט,ט ומשנה 

 י, וע"ע רש"י בכורות ד"ה שכר.פרה פ"ג מי"א ותוי"ט ותפא"
 עיין רמב"ם פ"ט מהלכות טומאת מת הי"ב וראב"ד שם. 220
ת פרשת פרה בימים שלפני הפסח, כדי להזכיר לכל ישראל ולכן תיקנו חכמים לקרו 221

 להטהר, שיוכלו להקריב פסחיהם בטהרה, רש"י מגילה כט,א.
 רמב"ם פי"ג מהלכות שאר אבות הטומאות ה"ג. 222
וכ"ז בחבר, אבל עם הארץ חושדין אותו שלא ספר ג' ימים, ואין מזין עליו עד שיספור  223

 מה ה"ב.בפנינו, רמב"ם פי"א מהלכות פרה אדו
רמב"ם פי"א מפרה אדומה ה"ב נחלק, היבמות מו,ב ושם בתוס' ד"ה דאין הזאה, ו 224

 ודעתו שא"צ טבילה רק ביום השביעי אחר ההזאה, וע"ש בכס"מ.
הזאת מי חטאת כשרה בזר, תוס' יומא מג,ב ד"ה לימד. אכן המנהג היה שהכהנים היו  225

ברכות כח,א ד"ה מזה וברש"ש שם, רש"י רש"י בכורות כט,א ד"ה אע"פ, ומזים, עיין 
 וע"ע תרגום יונתן במדבר יט,יח שמבואר שההזאה בכהנים היא.
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שכל הרחוב היה נרטב כתעלת מים, החלון מי חטאת, והיו מזים עד 

, ובגדיהם היו נרטבים עד שהיו האנשים מחליקים ונופלים בהם

וכן גם  ,בטהרת אפר פרהנטהר  גופו, על חטאתמי שנפל כ וכאו"א

אחרי ההזאה צריך עוד . 226במי שבא לטהר את כליו מטומאת מת

 .227טבילה

 

 טבילות למעלת טהרת הקודש

צריכין לטבול במקוה לפני הרגל, כדי ליטהר משאר  כולם

ואפילו מי שיודע שטהור הוא ולא נטמא, מ"מ אם לא היה  טומאות,

מדרבנן בדעתו לאכול קדשים בתקופה שלפני הפסח, טעון טבילה 

 .228משום היסח הדעת

, 229כל מי שנכנס לעזרה חייב טבילה, אפילו אם הוא טהור גם

וכן לפני שהיו עולים , 230ולפני אכילתוולכן לפני הקרבת קרבן פסח 

  .לקיים מצות ראיה, היו צריכין טבילהביום טוב למקדש 

                                                 
 רע"ב שם.ברמב"ם ופיה"מ למשנה פרה פי"ב מ"ד ובכל זה ב 226
, וכ"כ ורחץ במים וטהר בערב וגו'ר על הטמא ווהזה הטה)במדבר יט,יט( ככתוב בפסוק  227

 .551 הערהברמב"ם ותוס' הנ"ל 
רמב"ם פי"ג מהלכות שאר אבות הטומאות ה"ג, ובמשנה ומשנה טהרות פ"ז מ"ח,  228

אחרונה טהרות שם כתב לפרש דכ"ז כשהסיח דעתו לגמרי לאכול קדשים בתקופה זו, 
ולכן טעון טבילה, אבל אם סיים סעודתו והסיח דעתו מלאכול עכשיו, אבל לא הסיח 

ידים,  נטילתאלא  ת כל גופו,טביל דעתו לגמרי מאכילת קדשים בתקופה זו, אינו טעון
כמבואר ברמב"ם בהמשך הדברים שם, וכ"כ בערוך השלחן העתיד טהרות סי' קמ"ז 

דכל מקום  191 הערהליד  ס"ח. וע"ע בתפארת ישראל שם בועז אות ט'. וע"ע לקמן
 .ע"ששצריך נטילת ידים, בקדשים החמירו להצריך טבילת ידים, 

במשנה יומא ל,א אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אפילו טהור עד שיטבול, ופירשו רש"י  229
, והרמב"ם פ"ה מביאת מקדש אלא כל הנכנס טעון טבילהותוס' דלעבודה לאו דווקא, 

ה"ד כתב כלשון המשנה, ולכאורה דעתו דרק מי שבא לעבוד עבודה טעון טבילה, וי"א 
 דגם לשון הרמב"ם לאו דווקא.

לה לביהמ"ק להקריב את קרבן הפסח, אינו צריך טבילה שוב לפני אכילת הפסח, מי שע 230
 , שאר בני החבורה צריכין טבילה לפני אכילת הפסח.551 הערהוכנ"ל 



 ונקריב לפניך באהבה נא

 
וחכמים תיקנו מעלות לקודש,  .הדין כל שטבל נטהר מעיקר

מנהג העולם  .231והצריכו שהטבילה תהיה בכוונה לשם קדשים

להוסיף ולכוין בטבילתם לשם קרבן פסח, ולשם אכילתו  232היה

 233מחמירין על עצמןבחבורה פלונית, ואם אח"כ החליפו חבורה היו 

, וכל זה אינו מעיקר הדין, 234לתוספת טהרה טובלים שובחוזרים וו

ולכן טבילות אלו א"צ הערב  ,235אלא שנהגו כן וקבלוה עלייהו חובה

 .237לו בליל יו"טאפי טבילות אלו , ומותר לטבול236שמש

לטהר עצמם לכבוד הרגל, מברכין אשר קדשנו  כשטובלים

לפני הטבילה צריך לבדוק את עצמו  .238במצוותיו וצוונו על הטבילה

 מתרחציםאחרי הטבילה אין . 239בכל הגוף אם אין עליו חציצה

 .240מקלחתב

                                                 
 רמב"ם פי"ג מהלכות שאר אבות הטומאות ה"ב. 231
ביצה יט,א מחבורה לחבורה, ופירש"י שם דקאי על קרבן פסח, ועיין חידושי הרא"ה  232

 ברבינו חננאל שם.שם, וע"ע 
 מלשון רש"י שם ד"ה עושה, וד"ה הרשות בידו. 233
 לשון הרמב"ם בפיה"מ שם. 234
 חידושי הרא"ה שם. 235
בגמ' שם אמרו שמותר לטובלו ביו"ט, עיין בתורי"ד שם שהקשה דהלא צריך הערב  236

שמש ואם יטבלנו ביו"ט לא יהא ראוי לקרבן פסח, ע"ש, ובאמת כל אלו הטבילות שהם 
, וכ"כ בתוס' חכמי אנגליה שם, 515 הערהבקודש א"צ הערב שמש, עיין לקמן  למעלות

 ועיין בתוס' חגיגה כא,א ד"ה האונן.
ואע"פ שכלי שנטמא אסור לטובלו ביום  גמ' ביצה שם, ורמב"ם פ"ד מהלכות יו"ט הי"ז. 237

טוב, דנראה כמתקן מנא, טבילות אלו שאינם אלא למעלה יתירה, מותר לטבול ביום 
 טוב.

כן מבואר מדברי הרא"ש יומא פ"ח סי' כ"ד, והו"ד בטור או"ח סי' תר"ו, וע"ש בב"ח  238
 ובפר"ח.

כמבואר בגמ' ב"ק פב,א שזה מדאורייתא, וכן מבואר בטור יו"ד קצ"ט בשם הרמב"ן,  239
 ובבית יוסף ופרישה שם, ועיין ביאור הגר"א יו"ד קצ"ח סקי"א.

, צריך גם חפיפה, הגוף אם אין חציצהשבודקים את עזרא הוא שמלבד הבדיקה  תקנת
דהיינו לרחוץ את השער ולסרקו, ודנו בראשונים אם תקנת עזרא היא רק לנשים או גם 

, ועיין שבלי הלקט סי' ש"י, לאנשים, עיין תוס' חולין י,א ד"ה עד דמשמע שגם לאנשים
קא או"ח סי' תר"ו סקי"ד, אכן בירושלמי פסחים פ"א ה"א משמע דדוו ובאליהו רבא



 נב ונקריב לפניך באהבה

 
 

 כמה מקוואות יש בירושלים

כדי שיוכלו בירושלים חשבון כמה מקוואות צריך שיהיו  בואו

הוא  ,כדי שיעלה ויטבול ויסתפג כולם לטבול, שיעור זמן טבילה

, וא"כ אם נחשב 242שניות 02שהוא  241כשיעור מהלך חמישים אמה

)שלוש מאות עשרים וארבע  004,111,111ה"ז  ,טבילה לכל נפש

, ולשבר את האוזן 243)תשעים אלף( שעות 01,111מליון( שניות, שהם 

שאילו היו כל אלו צריכין לטבול במקוה אחת שיש בה מקום  ,נאמר

לעשרה אנשים, היה צריך יותר משנה שלימה עד שיגמרו כולם 

לטבול... וא"כ נשער כמה מקוואות היו צריכים בירושלים כדי שיהיו 

 .וחשבון זה הוא רק לטבילה אחת.. ,244כולם יכולין לטבול

היו מסדרים שני הציבור הבאים לטבול במקוה,  ויביר גודלל

הטמאים היורדים למקוה יורדים בדרך א', והטהורים  דרכים למקוה,

העולים מן המקוה יוצאים בדרך אחרת, כדי שלא יגעו הטמאים 

 .245בטהורים ויטמאום
 

                                                                                                          
בנשים, וכן כתב בלחם ושמלה יו"ד קצ"ט סקט"ו, וכתב הטעם משום דנשים קפדי טפי, 
וכן משמע מהפוסקים שלא הזכירו דין זה גבי טבילת גרות. וע"ע באור זרוע הלכות נדה 
סי' שס"א וברוקח סי' שע"ט מבואר דתקנת עזרא הוא רק על נדה דייקא, ולא בשאר 

 טומאות.
ורובו שלשה לוגין מים שאובים נעשה שני לטומאה מדרבנן, כי מי שנפלו על ראשו  240

 רמב"ם פ"ט מאבות הטומאה ה"א.
 ורא"ש שבת פ"ב סי' כ"ד. ,כן מבואר ברא"ש זבין פ"א מ"ד 241
דקות למיל )שו"ע או"ח סי' תנ"ט ס"ב( ומיל הוא אלפיים אמה )רמב"ם  81לפי חשבון  242

שניות, צא וחלקם לאלפים  8515 =שניות  X 15 דקות 81פיה"מ יומא פ"ו מ"ד(, וא"כ 
שניות. ויש להעיר שאין החשבון מדויק  57אמה =  X 55 ,שניות לאמה 5.51אמות = 

 , וזה אפשר לעשות מחוץ למקוה.להתנגב - לגמרי, כי שיעור זה כולל גם נסתפג
 ..שנים. 85.5שהם בערך  243
 9555שעות, צריך  9אם נרצה לסדר שכולם יוכלו לטבול בתוך לשבר את האוזן נאמר, שו 244

 הערה, ויצוין לבבת אחת מקום לעשרה אנשים לטבול היש ב כל אחת מהםמקוואות, שכ
859. 

 פסחים יט,א ורש"י. 245



 ונקריב לפניך באהבה נג

 
 

 בכל ימי הרגל כולם טהורים

כל מי שנשאר טמא ואינו יכול  .הרגל כולם טהורים בימות

 ,247בני אדם ממנו כדי שלא יטמאםמרחיק ופורש לצדדין,  246להטהר

 .248מודיע לכולם שהוא טמאו

ימי הרגל כל ישראל בחזקת חברים, היינו שהם אוכלים חולין  בכל

, ואע"פ שבכל ימות השנה גזרו 250, ואפילו עמי הארצות249בטהרה

כזב, בימות הרגל לא גזרו  טמאים שיהיו עמי הארצותטומאה על 

  .וטהורים הם 251עליהם

, הרגלים כל ישראל אסורין ליטמא למת כדין הכהנים בימי

ולכן טומאה ביו"ט מילתא  .252ומותרין להטמא רק לשבעה קרובים

 .253זהירין מלהטמאוברגל עצמם מטהרין  דלא שכיחא היא, כי כולם

 

                                                 
 .587 הערהזב או יולדת וכדו', וכדלעיל נדה או כגון  246
  משנה שקלים פ"ח מ"א, ורמב"ם פיה"מ שם. 247
248
 צרעת ה"ח, וספר המצוות עשה קי"ב. טומאתרמב"ם פ"י מהלכות  
דהיינו שאף שמותר לאכול ולשתות חולין טמאים, מ"מ החברים מקפידים ונזהרים  249

לאכול רק חולין טהורים, עיין רמב"ם פט"ז מטומאת אוכלין הי"ב, ועיין תוס' חולין ב,ב 
 ד"ה טמא, ותוס' ע"ז נו,א סד"ה שמותר.

 ממטמאי משכב ומושב ה"ט.רמב"ם פי"א  250
כדי שלא לביישם )רש"י ביצה יא,ב ד"ה אף(. ואע"פ שבשאר ימות השנה לא אכפת לן  251

שמתביישים )עיין תוס' כתובות סב,ב ד"ה דהוה(, ואדרבה א' הטעמים בזהירות שלא 
לאכול אוכלין טמאים, הוא כדי שיהיו החברים נבדלים משאר העם )עיין רמב"ם סוף 

אוכלין(, מ"מ בימות הרגל הקפידו שלא לביישם כדי שלא ימנעו מלעלות הלכות טומאת 
לרגל. אופן נוסף פירש מהרי"ץ חיות )נדה לד,א( דהנה "מועד" הוא מלשון אסיפה 
והתוועדות, כי הוא מעיקרי צורת המועדים להקהיל את ישראל ולקרב דעתם להרבות 

ג פמ"ו, ואברבנאל דברים ח" בוכיםנרה אחוה ורעות, וכמ"ש הקדמונים )הרמב"ם מו
ירושלם הבנויה כעיר ובירושלמי )ב"ק פ"ז ה"ז( דרשו  (,78לעיל הערה טז,יג, וע"ע 

, ע"כ, וכדי להביא תכלית זו ראו חז"ל עיר שמחברת ישראל זה לזה יו,ברה לה יחדושח
 ות בימי הרגל, ע"ש, וכעי"ז מבואר ברא"ם דברים יז,ח.שלא לגזור טומאה על עמי הארצ

 , וכ"מ בתוס' יבמות כט,ב ד"ה לא.ריטב"א כתובות נג,א ד"ה והא 252
 ביצה יח,א ורש"י. 253



 נד ונקריב לפניך באהבה

 
 טבילת הכלים מטומאה ולמעלת טהרת הקודש

טמאים את כל הכלים ה להטבילשלפני פסח צריך גם  בימים

את  להטבילכל הצריכים  .חג ולאכילת הקרבנותלו לימי הנצרכים ש

, צריכים לטובלם לפני קרבן הפסחכליהם וסכיניהם לצורך הקרבת 

 ., כדי שיהא לו הערב שמש וביום י"ד יהיה טהור254שקיעה של יום י"ג

ועבר עליהם הערב ביום י"ד כל הכלים כבר בחזקת טהורים שנטבלו 

פסח, הן סכיני שחיטה והן הסכינים , וראוים לשחוט בהם השמש

ולכן כל  .255המיועדים לחתיכת בשר, או לחתוך את העצמות בחגיגה

בחזקת , 256הן בירושלים והן מחוץ לירושליםביום י"ד המוצא סכין 

 .257טהור הוא

הסיח דעתו מהם ולא כלים שהם בחזקת טהורים, מ"מ אם  גם

, לענין קדשיםבטהרה לשם קדשים, הרי הם טמאים מדרבנן  שמרם

רוב הכלים של אנשי ירושלים נשמרים הם על  .258וצריכים טבילה

ואינם צריכין  , וראוים להשתמש בהם קדשיםטהרת הקודש תמיד

                                                 
 ומן הסתם היה לחץ גדול במקוה בזמן זה... 254
, ולבן תימא דין חגיגת י"ד כדין ומותר בשבירת עצם לרבנן דחגיגת י"ד אין דינה כפסח 255

יכולים לחתוך  ויש להעיר לרבנן הלא .הפסח ואסור בשבירת עצם, עיין פסחים ע,א
עצמות החגיגה בלילה, וא"כ אולי הטבילוה בי"ד ויהא הערב שמש רק בלילה, ואז 

 מבעוד יוםישתמש בו, ולמה אמרו שמותר מיד, וצל"ע, ואולי הדרך היה לעשות הכל 
 כמה שאפשר, כי בלילה אין כ"כ פנאי.

טהורים, כל הכלים הנמצאים בירושלים בחזקת גם בכל ימות השנה הלכה היא שכי  256
וא"כ הלכה זו המיוחדת ליום י"ד ניסן, צ"ל דמיירי מחוץ לירושלים, תוס' זבחים ריש דף 

ודעת הרמב"ם )פי"ג מהלכות אבות הטומאות ה"ה( דאף שכלים הנמצאים  .צט,א
אם רוצה בירושלים טהורים, מ"מ בשאר ימות השנה גזרו שהמוצא סכין חייב טבילה 

 קדשים, וביום י"ד ניסן לא גזרו.משום חומר לשחוט בה קדשים, 
,א, ועיין תוס' חגיגה כא,א סד"ה האונן שהקשו דלכאורה יתחייב טבילה משום פסחים ע 257

וכתבו דהיסח הדעת הוא דווקא כשהסיח דעתו  הבאה, הערההיסח הדעת, וכדלקמן 
 להדיא, אבל אבידה אינה נחשבת היסח הדעת, ע"ש.

, 555ל ליד הערה ג, וכנ"פי"ג מאבות הטומאות ה"דהיסח הדעת פוסל בקדשים, רמב"ם  258
ד"ה וף ,א סוכן הדין גם בכלים, עיין חגיגה כ,א נפלה מעפרתו, ועיין בתוס' חגיגה כא

 האונן.



 ונקריב לפניך באהבה נה

 
, אבל העולים לרגל משאר ערי ישראל צריכין לטבול 259טבילה

אחרי הטבילה כמובן צריך לשמור כליהם, שאינם משומרים לקדשים. 

טבילה זו אינה טעונה ם בטהרת הקודש, ובלי היסח הדעת. על הכלי

  ואפשר לטבול גם ביום י"ד. 260הערב שמש

, ונהגו העולם 261להיות בכוונה לשם קודש ההכלים צריכ טבילת

, ולשם חבורה פלונית ,גם לשם קרבן פסח ,להוסיף ולכוין בטבילתם

  .262אם מאיזה סיבה החליפו חבורה, חוזרים להטביל לשם חבורה זו

 

 מסתפרים לכבוד החג והכניסה לביהמ"ק

שאין זה , 264דרך ניוול 263להכנס לביהמ"ק כששערו מגודל אסור

ולכן תיקנו  ,265כבוד ומורא לבית הגדול והקדוש שיכנס בו מנוול

שלא יכנס שערו לפני הרגל, מישראל יגלח  שכל אחד ואחדחכמים 

שלא ימנע מלקיים מצות ראיה, או כדי , מגודל ומנווללרגל כששערו 

ולכן הוסיפו חכמים לתקן איסור  .יכנס למקדש כששערו מגודלויטעה 

                                                 
 חזו"א פסחים סי' קכ"ד לדף יט,ב ד"ה אי נימא. 259
 רמב"ם שם. 260
נתבאר דין זה לענין טבילת אדם, ובשפ"א חגיגה יט,א ד"ה קתני  595 ליד הערהלעיל  261

אדם נסתפק אם עשו מעלות אלו גם לענין כלים או לאו, ע"ש, ובחזו"א פסחים סי' קכ"ד 
לדף יט,א מבואר דהתקנה היא בהלכות טבילה, וא"כ ה"ה לכלים, וכן משמע ברמב"ם 

ונפל על האדם או על הכלים  פ"ט מהלכות מקוואות ה"ז שכתב וז"ל: גל שנתלש מן הים
אם יש בו מ' סאה הרי אלו טהורין לחולין, שאין הטובל לחולין צריך כוונה כמו שביארנו 
בהלכות שאר אבות הטומאות, עכ"ל, ומבואר דגם בכלים טהור רק לחולין, אבל בקדשים 

 לא יהיה טהור בכה"ג כיון שאין כאן כוונה לקדשים.
 רא"ה שם.רש"י ביצה שם ד"ה בחבורה, ו 262
, עיין ספר בני אדםולא נאמר בזה שיעור בגודל השער, אלא מה שנחשב ניוול אצל  263

 החינוך מצוה קנ"ב.
)ונפק"מ בנזיר ששערו  ואם הוא מסודר ואינו דרך ניוול, מותר לישראל להכנס לעזרה 264

אסור לעבוד ששערו מגודל לכהן מ"מ , ומגודל, מ"מ אם מסודר מותר לו ליכנס לעזרה(
רמב"ם פ"א מביאת מקדש הי"ז ושם ה"י, ועיין אור שמח אפילו שערו מסודר,  דהעבו

 שם הי"ז.
 לשון הרמב"ם שם הי"ז, וע"ש בכס"מ, ועיין בגמ' תענית יז,א. 265



 נו ונקריב לפניך באהבה

 
וכיון  .266שכולם יגלחו שערם לפני היו"טגילוח בחול המועד, כדי 

שתיקנו כן בזמן המקדש, תקנה לא זזה ממקומה, משום מהרה יבנה 

 .268, או משום זכר למקדש267המקדש

 החבורותסידור לחודש הזה ~ ביקור הפסח ו בעשור

 

 למיטה הנוהגין לקנות בהמה לקרבן פסח בעשור לחודש, וקושרים אות

בעשור לחדש הזה ויקחו להם איש  269מצרים אמרה תורה בפסח

זה לשם "שה לבית אבות, וביום י' ניסן היה צריך לייחדו ולומר 

זה מקחו  - הזהלחודש בעשור  271מלשון הפסוקודרשו חז"ל  .270"פסח

, ואעפ"כ נוהגין ותיקין 272מבעשור ואין פסח דורות מקחו מבעשור

לקנות גם פסח דורות בעשור לחודש, כדי לעשות זכר לנס שהיה 

מישראל שה לפסחו וקשרו אותו  כל אחד ואחדשלקחו  ,במצרים

                                                 
גמ' מו"ק יד,א שאסרו גילוח ברגל כדי שלא יכנס לרגל כשהוא מנוול, ובבנין שלמה  266

הענין הוא משום מצות ראיה, שאסור )ח"א סי' י' ד"ה ונראה שהטעם( חידש שיסוד 
ליכנס לביהמ"ק כשהוא מנוול, וכתב שלכן אמרו בגמ' הלשון שלא יכנס לרגל כשהוא 
מנוול, ולכאורה הול"ל כדי שיכנסו ליו"ט דרך יופי וכבוד, ולהנ"ל א"ש, דעיקר יסוד הדין 

 הוא שלא יכנסו לרגל בניוול שער, שאסור ליכנס למקדש.
 ין מה שמצינו לגבי כמה הלכות.בנין שלמה שם, וכע 267
 שו"ת שיח יצחק )ווייס( סי' רנ"ג. 268
 שמות יב,ג. 269
רש"י פסחים צו,א ד"ה מקחו, כתב אומר זה לשם פסח, ובחזו"א פסחים שם כתב  270

ויש שפירשו דכוונת רש"י שהיה צריך להקדישו  .דמבואר שא"צ להקדישו רק לייחדו
 בעשור.

 שמות יב,ג. 271
 הט"ו.מקרבן פסח פ"י פסחים שם, רמב"ם  272

    י' ניסן 

 



 ונקריב לפניך באהבה נז

 
בכרעי המיטה, והיו המצריים שואלים למה זה לכם, והשיבו לשוחטו 

לינו, והיו שיניהם קהות על ששוחטין את לשם פסח במצות ה' ע

, ולזכר זה הנס היו 273אלוהיהן, ולא היו יכולין לעשות להם דבר

 אלהוותיקין נוהגין לקנות שה מבעשור, ולקושרו באותן הימים בחבל 

 .274המטה, שיראוהו כל הבא אל הבית

 

 ביקור ממום ארבעה ימים

פסח ובקרבן התמיד נאמרה הלכה שצריך ביקור ד'  בקרבן

, ולכן ארבעה ימים לפני הפסח כאו"א צריך לבקר את הקרבן 275ימים

 .276פסח שלו, שלא יהא בו מום, וצריך בדיקה פעם אחת בכל יום

בכלל הוא  – היינו יום י"ד -נחלקו הראשונים אם יום השחיטה 

ארבעת הימים, וא"כ צריך להתחיל לבודקו מיום י"א ניסן, או צריך 

ארבעה ימים שלמים מלבד יום השחיטה, וא"כ צריך לבקרו ביום י' 

                                                 
עיין טואו"ח סי' ת"ל שלכן נקרא שבת הגדול, לפי שנעשה בו נס גדול, ועיין בית יוסף  273

וע"ע מג"א שם שהיה בדין לקובעו ליו"ט, אלא שביום י' ניסן מתה מרים, והוא מן  שם.
 הימים שמתענים בהם )כמבואר בסי' תק"פ(, ולכן נקבע  הזכר לשבת לפני פסח.

ים פי"ט מ"ב אמרו החבל וכו' שבו קושרין את הפסחים ומשלשלין את במשנה כל 274
א"צ לקשור אין מקחו מבעשור והלא בפסח דורות כי המטות, ע"כ, ולכאורה הוא פלא, 

מנהג העולם היה בכרעי המיטה, וברש"י חולין )דף נד,ב ד"ה לא( כתב שאת הפסחים 
 כין שם.היו עושים כן זכר לפסח מצרים, ועיין תפארת ישראל יש

פסחים צו,א ורש"י, ובתוס' סוכה )דף מב,א ד"ה שאינו( מבואר דמעכב אפילו דיעבד,  275
ובגבורת ארי )תענית כט,א ד"ה והלוים( הוכיח דאינו שם,  רנלך ועיין כפות תמרים וערו

וכן מבואר מדברי רש"י פסחים עא,ב ד"ה שחטו ונמצא בעל מום, ע"ש, מעכב דיעבד, 
 .פסחים רט"ז שנסתפק בזהועיין אור זרוע 

חידושים המיוחסים להרשב"א מנחות מט,ב דס"ל דפסח א"צ הענין יש לציין ל בעיקר
ביקור ד' ימים, ועיין רמב"ם פ"י מקרבן פסח הט"ו ובמרכבת המשנה שם, וברדב"ז פ"א 

 מתמידין ומוספין ה"ט.
פ"א  משמע ברש"י פסחים שם, שכתב מבקרין אותו כל ארבעה, ועיין רמב"םכן  276

תמידין ומוספין ה"ט, שכתב ויהיו מוכנים קודם יום הקרבה בארבעה ימים, ומשמע מ
בדיקה כל יום, וכן מבואר בהמשך לשון הרמב"ם שם שכתב ואע"פ שהיו מבקרין שא"צ 

קודם שחיטה וכו',  שניהאותו מתחילה, לא היו שוחטין את התמיד עד שמבקרין אותו 
 כל יום, ועיין חזו"א פסחים שם שנסתפק בזה. יםדקובהיו ומבואר שלא עכ"ל, 



 נח ונקריב לפניך באהבה

 
, אם יש שאלות וספיקות 278הביקור נעשה קודם ההקדש .277ניסן

הולכים לשאול את הממונה המיוחד, שהוא מומחה בבדיקת מומין 

 .279הלשכהלקדשים, ונוטל שכרו מתרומת 

המוכר מבקר , אלא דווקא זה א"צ שיעשה ע"י בעל הקרבן ביקור

, או יכול הוא ללכת ולבקר את מוכר טלאים מבוקריםו את הטלאים

 .280לקנותו אח"כהמוכר ו הטלה בבית

 

 כל ישראל מסתדרים בחבורות

)"חבורה טומל"  ה, יש "שוק חבורות"שקנו כבש או טל אחרי

להימנות על  ותנשים גם הם צריכמסתדרים לחבורות, כולם בלע"ז(, 

טנים שיכולין לאכול כזית בשר צלי נמנין על קכן ו ,281הקרבן

. כל הציבור העצום הזה מסתדרים לחבורות, היו שם 282הפסח

)מליון ומאתים אלף( חבורות, וכאו"א צריך למצוא לו  0,011,111

וא' מהם  עשרה ניסים נעשו בירושלים, 283ועל זה אמרו חז"לחבורה, 

ה לא אמר אדם לחבירו אין לי פסח, ולכאורה הכוונה שלא היש הוא

. ובאמת היה מצוי שאנשים מי שלא מצא חבורה להימנות עליה

                                                 
, וברמב"ם הלכות תמידין ומוספין ה"ט ובנו"כעיין רש"י ערכין יג,ב ועיין רמב"ם פ"א מ 277

 בפירוש המשניות ערכין פ"ב מ"ה.
המדקדקים אין מקדישין אלא כשבא סמוך ביהמ"ק כמנהג הלל, כמבואר לקמן כי הלא  278

המקדיש בעל מום למזבח עובר משום חמשה שמות )תמורה ז,א(  כיגם  .159 הערהליד 
הפלאה כתובות קו,א ד"ה מבקרי, וע"ע טורי אבן כ"כ וא"כ צריך לבקרו קודם ההקדש, 

 מגילה כט,ב ד"ה כמאן.
וכדי שלא פנוי לזה, ולא יעסוק במלאכה אחרת, לכן צריך  כתובות קו,א ותוס' שם. 279

הוא, עיין תוס' כתובות קה,א ד"ה גוזרי, ושטמ"ק  לפרנסו משל ציבור, וצורך הקרבנות
 שם דף קו,א בשם רש"י מהדו"ק.

ד' ימים לפני פסח כי הלא אין דין מקחו מבעשור, ו, תפארת ישראל יכין כלים פי"ט מ"ב 280
 עדיין לא צריך לקנותו.

 פסחים פז,א. 281
 סוכה מב,ב ורש"י שם. 282
 נוסחא ב' פל"ט. אבות דרבי נתן 283



 ונקריב לפניך באהבה נט

 
שעדיין לא מצאו חבורה, הצטרפו לחבורה ברגע האחרון, ממש לפני 

 .284השחיטה

ת שה ולבית אבויקחו להם איש שה  285מצרים נאמר בפסוק בפסח

ולקח הוא ושכנו הקרוב אליו, ואם ימעט הבית מהיות משה,  בית,ל

אם שצריך לעשות את קרבן הפסח עם בני משפחתו דווקא, ודהיינו 

עם הפסח  מקריב אתבני ביתו יכולים לאכול כבש שלם, אזי הוא ו

, אבל אם בני ביתו לבדם אינם יכולים לאכול כבש משפחתו לבד

, ובזה נאמרה בחבורה אנשים נוספים למנות עמושלם, צריך הוא 

דווקא  ולקח הוא ושכנו הקרוב אליו, שצריך למנות עמונוספת הלכה 

, ו הלכות אלולא נאמראבל בפסח דורות  שכנו הסמוך לביתו.את 

לאכול את הפסח באיזה חבורה שירצה, ואפילו אינם מבני  ויכול

למנות עמו את מי , וגם אם רוצה למנות אחרים עמו יכול 286משפחתו

 .287שירצה, ולאו דווקא שכנו

דמ"מ לימדה תורה דרך ארץ שלא יעזוב אדם את אומרים  יש

שכנו הקרוב אל ביתו ויעשה פסח אצל חבירו, אלא גם בפסח דורות 

 288ראוי לעשות חבורה עם שכינו הקרוב אל ביתו, לקיים מה שנאמר

 .289טוב שכן קרוב מאח רחוק

                                                 
 פסחים ע,ב ד"ה מנא.עיין רש"י  284
 ד.-שמות יב,ג 285
רש"י שמות יב,מז ממכילתא עה"פ כל עדת ישראל יעשו אותו, וע"ש בכתב והקבלה  286

מה בין פסח דורות לפסח מצרים, וצ"ע. צו,א שתמה למה לא נזכר זה במשנה פסחים 
 נעשומיציאת מצרים ואילך כי  ,וע"ע בפירוש רש"ר הירש שמות שם שפירש טעם הדבר

ת, ולכן בפסח דורות א"צ להיות במשפחתו עם אחד, וכולם כאחד עדה אחכל ישראל ל
 דייקא, כי כל הכלל אחד הוא.

 תוספתא פסחים פ"ח ה"ז. 287
 משלי כז,י. 288
דעת ר"ש בתוספתא שם, וכתבנו לפי פירושו של החסדי דוד שם, דר"ש ס"ל דגם  289

וא"כ ה"ה גם בפסח דורות, בפסח מצרים לא היה מדינא, אלא לימדה תורה דרך ארץ, 
 וכעי"ז פירש בחזון יחזקאל שם.



 ס ונקריב לפניך באהבה

 
הסתם היו חבורות רגילות והיו חבורות של צדיקים ומחמירים  מן

, ומ"מ חז"ל אסרו לעשות חבורות שכולם גרים, משום שאינם 290וכו'

ת"ח ויחמירו יותר מדאי, ועלולים לפסול את הפסח מרוב 

 .291חומרותיהם, ויבוא לידי נותר

חבורות קטנות של עשרה אנשים, ויש חבורות גדולות של  יש

מצד הדין מקסימום המנוים המותר הוא עד שיהיה  .292םמאה אנשי

, המינימום המותר מעיקר 293כזית לכל הפחותלכאו"א מבני החבורה 

, ובתנאי שיוכל לאכול את כל הקרבן 294הדין הוא אפילו אדם אחד

                                                                                                          
לא בעי למימר שכינו וע"ע ברא"ש כתובות פ"ט סי' ט' שכתב עה"פ טוב שכן קרוב וז"ל: 

אלא שכן היינו שהוא  ,דכמה אנשים דרים זה אצל זה ואין להן שייכות יחד ,הדר אצלו
, טוב שכן קרוב מאח רחוקעל זה אמר הפסוק  ,חבירו ורגיל אצלו תמיד במשא ובמתן

עכ"ל, וכ"פ בטור חו"מ סי' רנ"ג ורמ"א שם סכ"ט. ומכאן לכאורה משמע דלא כהרא"ש, 
וע"ע סנהדרין עו,ב ורש"י ד"ה  אלא טוב שכן טוב נאמר על שכינו הקרוב אל ביתו דייקא.

 תקרא.
290
יודעין  אא"כ ,נקיי הדעת שבירושלים לא היו נכנסין בסעודהעיין סנהדרין כג,א ורש"י ש 

, ונפסק ה"ע יחד עם גנאי הוא לתלמידי חכמים לישב בסעודה, כי עמהן ישב לאכולמי 
ה מסכת "שללהלכה בשו"ע או"ח סי' ק"ע ס"כ, ומשנ"ב שם, וע"ש בביאור הלכה, וע"ע 

 .ע"מצה שמורה אות ק, פסחים
ולפ"ז לכאורה  וע"ע תוס' קידושין עא,א בשם רבינו אברהם הגר. פסחים צא,ב ורש"י, 291

ובתוס' שם הביאו מירושלמי שהטעם גרים לאו דווקא, וה"ה "מחמירים" דעלמא... 
מדקדקין  נםאיו הם,מקולקלים שהגרים שאין עושין חבורות של גרים הוא להיפך, 

 ויביאוהו לידי פסול.
וכמובן הדבר תלוי גם בגודל הכבש, ויצוין לדברי התוס' מנחות  .881 הערהליד כנ"ל  292

)פז,א ד"ה שגובהן(, שכתבו וז"ל: ובבראשית רבה )פס"ה,יז( אמר דכבשים של תמיד 
דהיו כל כך גבוהים, שאוכלים על גבי ארזים, וכשהיו מרכיבין אותן על הגמלים רגלי 

ה עד בן שנה כמו קרבן פסח, הכבשים נגררין לארץ, עכ"ל, וזה אע"פ שקרבן התמיד הי
ואם היו כבשים כאלו גם לקרבן הפסח מן הסתם היו עושים חבורות גדולות מאוד, ועיין 

 מושב זקנים עה"ת במדבר ט,ב ע"ש.
ואם המשפחה גדולה והכבש אינו מספיק  רמב"ם פ"ב מקרבן פסח הי"ד.פסחים פט,א ו 293

ריכין לעשות חבורה נפרדת. שיהיה כזית לכל בני המשפחה, אזי חלק מבני המשפחה צ
שאסור להם לשבת ביחד באותו חדר, אלא צריכין לשבת  117לקמן ליד הערה וע"ע 

 .במקום נפרד, וע"ש
 מחלוקת תנאים פסחים צא,א ורמב"ם פ"ב מקרבן פסח ה"ב. 294



 ונקריב לפניך באהבה סא

 
 לכל הפחות, ומ"מ לכתחילה צריך 295שלא יבוא לידי נותר ח"ו

 עשרה אנשים לכל הפחותבמציאות בדרך כלל היה  .296שנים

לכל אחד עד שהיה  ,היו מנוים רבים החבורותרוב ב, ו297בחבורה

 .298מבשר הפסח רק כזית ואחד

 

 את מי צריך לכלול בחבורה

, דכל 299הןוזהירין במצוות חבורה הנמנין על הפסח זריזין הבני  כל

, גם כי רבים הם ומזרזים זה את 300העוסקין בקדשים זריזין וחכמים

בענינים המיוחדים לקרבן פסח, שבזה ודאי כולם  , וי"א דכל זה301זה

לא , אבל בענינים שאינם מהלכות הפסח דייקא, בזה 302זריזים הם

, כי הלא אין לך אדם שאינו עושה 303כולם בקיאים וזריזיןשאמרינן 

                                                 
ולכן גם אין עושים חבורה שכולה זקנים או חולים, מחשש שלא יוכלו לאכול את כולו,  295

 וע"ע רבינו בחיי שמות יב,ד. תר, פסחים צא,א רמב"ם פ"ב מקרבן פסח ה"ד.ויבוא לידי נו
, ם, ועיין במפרשים שם שהאריכו בזהלשון רבים, רמב"ם ש -שנאמר יעשו אותו  296

 ואכמ"ל.
 הערהב, ועיין מעשרה בני אדם יותרפסחים סד,א אין לך כל פסח ופסח שלא נמנו עליו  297

 .הבאה
שנקט הלשון כזיתא פסחא כי דרך העולם היה רש"י ופי, וכו' פה,ב כזיתא פסחאפסחים  298

ועיין  חבורות גדולות עד שלא היה מגיע לכל אחד כי אם כזית מן הפסח.שהיו עושים 
 .555והערה  881 הערה

עירובין קג,א ושבת כ,א ופסחים פה,א ובירושלמי פסחים פ"ט ה"ח אמרו אוכלי פסחים  299
, והכוונה שלחומר קדשים נזהרים גם פשוטי וע"שתן זריזין הן כאוכלי תרומה, בשע

 העם, ונזהרים שלא יבואו לידי תקלה, וע"ע שו"ע או"ח סי' ער"ה ס"ח וביאור הגר"א.
 וכו"כ נפק"מ נאמרו בזה, ולכן התירו להם לצלות את הפסח בערב פסח אפילו סמוך

 הערהליד ן שיבואו לחתויי, ויתבאר לקמ יישינןחא לחשכה כשחל יו"ט ראשון בשבת, ול
 .111, 151 הערהליד , ועוד כו"כ נפק"מ נאמרו בזה, ויתבארו לקמן 778

 .,ארש"י עירובין קג 300
 .רש"י פסחים פה,א ורש"י שבת יט,ב 301
ולכן אין לחוש שיוציאו מבשר הפסח  תוספות פסחים פה,א ד"ה דבני ועיין צל"ח שם, 302

כן לא גזרו על היוצא שיטמא את הידים, פסחים שם, ורמב"ם פ"ח  לעחוץ לבית, ו
 שאר אבות הטומאות ה"ה.מהלכות 

 .דעת אביי עירובין קג,א ורש"י שם 303



 סב ונקריב לפניך באהבה

 
פסח, ואין כולם בקיאים, ומ"מ בני החבורה בוחרים וממנים עמהם 

חכם אחד, כדי להורותם  לכל הפחותהם זריזים ופקחים, ושאנשים 

 .304דיני צלייתו ואכילתו שיעשו הכל בהכשר

בדיקת  שחיטה,הלכות דע וחבורה צריך שיהיה בקי שי בכל

בקי א' שהוא צריך גם , 305כדין הפשט, ניקור החלבים והגיד הריאה,

, שיוכל בשר צלייתל וא' מומחה, 306עצמות לשבורבלי חיתוך הבשר ב

, ושידע את 307יהיה צלוי כראויכל הקרבן באופן ש לצלות את הפסח

 ההלכות בצליית הפסח.

צריך להקפיד שיהיה בחבורה גם אדם שאינו מפונק, שיאכל  גם

 .308את החלקים שאינם משובחים כ"כ

 

 

 חבורהב על ההשתתפותהתשלום 

אם הם  .309כלל בני החבורה משתתפים בדמי הכבש בדרך

משלמים ממעות חולין, הרי וודאי המעות חולין ביד בעל הכבש, ואם 

                                                 
ש"ש עירובין שם, ושפת אמת שבת רכ"כ הבני חבורה זריזין הם, דולכן להלכה אמרינן  304

 , ועיין של"ה מסכת פסחים, מצה שמורה אות ק"ע.שם
, ועיין ט"ז יו"ד סי' ס"ה שיש בו טרחא ועבודה, תוס' חולין צג,ב ד"ה נאמניןוהוא דבר  305

 סק"ז, וע"ע כרתי שם סקט"ז.
מלבד העבודה להוציא כל הנצרך, צריך גם ליזהר שלא לנקר יותר מדאי משום הפסד 

שכל מנקר יכוין  ,הכלל השני קדשים, ועיין ערוך השלחן יו"ד שם סעיף מ"ו, שכתב וז"ל:
)ש"ך קיצור הנהגת  רז"לכמ"ש  ,כדי לחוס על ממונם של ישראל ,שיקלוף דק היטב

איסור והיתר אות ט', ובית יוסף יו"ד סוף סי' קט"ו, מירושלמי סוף פ"א דתרומות( 
, עכ"ל, וכ"ש וק"ו כמו כן אסור לאסור את המותר ,דכשם שאסור להתיר את האסור

 בקדשים.
 .915 הערהד ועיין לקמן לי 306
 .111 הערה ליד עיין לקמן 307
 .959 הערהליד עיין לקמן  308
ועיין שבת קמח,ב. וע"ע רש"י פסחים ע,ב ד"ה מנא ידעי, ורש"י זבחים נו,ב ד"ה בדמי,  309

חידושי מרן רי"ז הלוי הלכות קרבן פסח, שכתב לחדש מכח דברי רש"י אלו שצריך 
 .קרבן פסחדווקא קנין ממון למינוי על 



 ונקריב לפניך באהבה סג

 
משלם במעות שהקדישם לצורך הפסח, א"כ אם משלם קודם 

 הרי מעות ההקדש מתחללים על הכבש, -שהקדיש את הכבש 

אבל אם כבר והמעות יוצאים לחולין,  והקדושה חלה על הכבש,

דמים של קדשים, הלא נמצא שקונה קדשים ב -הקדיש את הכבש 

כן  שעל מנתולכאורה לא יצאו המעות לחולין, ומ"מ המעות מותרות 

הקדישו ישראל פסחיהם, ויכול לקנות באלו המעות כל מה 

או לצליית הפסח , וי"א שקונין בו רק צרכי פסח, או עצים 310שירצה

 .311מצה ומרור

העולם היה לצרף עניים עמהם לחבורותיהם חינם אין  מנהג

כל דצריך לפסח ייתי , ועל זה נתקן בסדר הגדה של פסח, 312כסף

פסח יבוא קרבן הלהשתתף בחבורה למי שצריך היינו  ,313ויפסח

 .314וישתתף

                                                 
קרבן פסח הלכות סוגיא דפסחים דף פט,ב ודף צ,א ובתוס' וראשונים, ורמב"ם פ"ד מ 310

 ה"י, וע"ש במפרשים.
 עיין בגמ' שם. 311
הרי  ,בני חבורה שהומנה אחד עמהן אפילו מן הצדקה י אמרו,"ז ה"בתוספתא פסחים פ 312

דזה ברור שאם  ו המפרשים )עיין חסדי דוד וחזון יחזקאל(פירשו, זה חולק עמהן בעורות
צ לומר שיש לו חלק "פשוט וא, ובכסף זה נשתתף בחבורה, העני קיבל מעות מן הצדקה

כוונת התוספתא לומר אם המנוהו עמהם  רחך לפרשכל ובע, כמו כולםבעורות כחלק 
כך בזמן המקדש היה המנהג , כמו שאצלינו נותנים מעות קמחא דפסחאו, בתורת צדקה

שלא תאמר , על זה אמרו בתוספתאו, חבורותיהםשהיו מצרפים עמהם עניים ב
אלא לכל דבר , שכוונתם היה רק למנותם כדי שיהא להם קרבן פסח לקיים את המצוה

ויתכן מאוד שזהו ר בני החבורה. ככל שא, ואפילו לקבל חלק בעורות, צירפום עמהם
ומקורו  )רמ"א או"ח סי' תכ"ט ס"א, מקור ויסוד המנהג שנהגו ליתן מעות חיטים לעניים

 .לחבורותיהם כהמשך מהמנהג שנהגו לצרף את הענייםשהוא , בירושלמי(
נתבאר שעורות הקרבנות היו  819 הערהלעיל ליד  כי, עיריש לה דין התוספתאובעיקר 

מה שאמרו שמחלקים את העורות בין כל בני החבורה לבעלי האכנסיא, וא"כ צ"ל ד
 .מיירי בתושבי ירושליםצ"ל ד, ואפילו העניים

 כן הוא נוסח הרמב"ם )בנוסח ההגדה(. 313
וכן משמעו כל  ,שהיו מזמנין זה לזה לפסוח יחד עיין שבלי הלקט סי' רי"ח, שכתב וז"ל: 314

וקבעוהו  ,ובודאי קודם שחיטת הפסח קאמרי ליה ,א וימנה על שליומי שאין לו פסח יב
 .519 הערהוכו'. וע"ע לעיל ליד  בהגדה לזכר בעלמא



 סד ונקריב לפניך באהבה

 

 הכהנים מתכוננים לעבודה~  שלשה ימים קודם

 

 הכהנים פורשים מטומאה ומתבודדים ומכוונים מחשבתם

יום הקרבת נוהגים להקדים לבוא לירושלים ג' ימים לפני  הכהנים

עניני מכל דבר המביא לידי טומאה ומכל  , לפרוש315קרבן הפסח

ולפנות מחשבתם לעבודת ה', ליישב את דעתם ועוה"ז, להתבודד 

להכין את עצמם לעבודת הקודש בביהמ"ק, שהם עובדים עבור כל 

סומכין על צדקתם  . כלל ישראל אין מקפידין בזה, כיכלל ישראל

 .316וקדושתם של הכהנים עובדי העבודה

 מזמור לתודה ~ הקרבת קרבן תודה

 

 מקריבים היום אלפי קרבן תודה

 כל וכן ,317הים דרך או המדבר, דרך רחוקה מדרך לרגל שעלה מי

                                                 
שאין ופירש"י  ,הבא מן הדרך אל יתפלל שלשה ימיםבעירובין סה,א ע"ד מה שאמרו  315

, וע"ש ברשב"א, וכתב החת"ס שאין הכוונה שלא דעתו מיושבת עליו מפני טורח הדרך
יתפלל ג' תפילות ביום, אלא להיות ש"ץ בתענית עבור הציבור צריך ג' ימים, וה"ה 

 ג' ימים שתתיישב דעתם. בכהנים וכדלהלן, ולכן מקדימין הכהנים להיות בירושלים
בזמנינו, דרשות חת"ס כ"ז אלול תקצ"ז, דלא גרע הכהנים בזמן המקדש, משליח ציבור  316

שכתב המג"א סי' תקפ"א סק"ט שצריך לפרוש ג' ימים, ע"ש, ומקורו בזוה"ק ח"ג דף 
 יח,א וע"ש בזוה"ק בענין הכהנים.

 .עיין רש"י ויקרא ז,יב, ורש"י זבחים ז,א ד"ה לא דידיה 317

    י"א ניסן 

 

    י"ג ניסן 

 



 ונקריב לפניך באהבה סה

 
מי שנתחייב קרבן תודה במשך החצי שנה האחרונה, צריך להביאה 

כי להביא קרבן תודה,  אפשראי  הפסחבימי משום ש ,318לפני הרגל

בערב פסח אין מביאין גם  .319חלות חמץעשרה קרבן תודה באה עם 

ליום ולילה עד חצות,  כי התודה והלחמים נאכלים, 320קרבן תודה

וא"כ נמצא ממעט מזמן אכילת הקרבן, כי אסור לאכול חמץ בערב 

ולכן  .וגורם שיהיו נותר ומביא קדשים לבית הפסולפסח אחר חצות, 

ביום י"ג  – מי שצריך להביא קרבן תודה מקדים להביאה היוםכל 

 .וביום הזה היו מקריבין הרבה קרבנות תודה, ניסן

מי שמביא קרבן תודה היום מקדים להביאה מוקדם ככל  כל

לילה, ולכן מקדימין עד חצות הרק הוא האפשר, כי זמן אכילתה 

להביא את התודה, שיהיה יותר זמן לאכול את התודה וממהרים 

לגודל המהירות בעבודה היה בכל שנה ושנה מקרים והלחמים, 

 .322, והיה קרבנות תודה פסולות321שנשפך דם הקרבן

חמץ שצריכים  חלות מצה וחלותיש היום מאות או אלפי ש נמצא

 נפסלים, ובאמת בכל שנה היה מצוי שלחמי התודה היו להאכל היום

שלא הספיקו לאוכלם מחמת ריבוי לחמי משום , בלינה ונעשו נותר

  .התודה

                                                 
ומצד דין בל תאחר אפשר להביא עד סוף הרגל )ר"ה ה,ב  .551 הערהעיין לעיל ליד  318

ותוס'(, אבל בפסח אי אפשר להביא קרבן תודה, ולכן צריך להביאה לפני פסח. עיין צל"ח 
ביצה יט,א ד"ה והנראה שהחכם צבי, ובטורי אבן ר"ה ו,א, שיצאו לדון דמי שצריך להביא 

יכול להביאה בפסח, הרי הוא אונס, ואינו עובר משום בל תאחר,  קרבן תודה, כיון שאינו
 ועיין שפ"א ר"ה שם.

כל לחם מלחמי החמץ עשוי מעשרון קמח, שהוא שיעור חלה, רמב"ם פ"ט ממעשה  319
ק"ג, וא"כ  5.555ק"ג, ולהחזו"א  8.175הקרבנות הי"ז. שיעור עשרון לפי שיעור הגרח"נ 

פאונד קמח  97ק"ג קמח להחזו"א, ) 55גרח"נ או ק"ג קמח לה 81עשר חלות עשוים מן 
, שהם וכל זה הוא מלבד עוד שלושים לחמי מצה פאונד קמח להחזו"א(. 55לגרח"נ, 

 נעשים ג"כ מעשרה עשרונים קמח, ועושה מהם שלושים חלות.
 ולכן בפסח ובערב פסח אין אומרים מזמור לתודה, כמ"ש בשו"ע או"ח סי' נ"א ס"ט. 320
 .שמצינו חשש זה גבי קרבן פסח שישפך הדם לגודל המהירות 581 הערהעיין לקמן ליד  321
 ירושלמי פסחים פ"א ה"ה, והובא בתוס' דף יג,ב ד"ה אלא. 322



 סו ונקריב לפניך באהבה

 
ביב הר סשהם כמו מדריגות של אבנים הבית היו איצטבאות,  בהר

עד סמוך לגג, ועולי רגלים היו יושבים שם, והיה  זו למעלה מזוהבית, 

פסח היו בי"ד הגדול לוקחים  בערבמפני הגשמים. ועליהם גג מכסה 

על גג , והיו מניחין אותם 323תודה פסולותחמץ של שתי חלות 

 שיהיה ,האיצטבאות הללו, שהיה מקום גבוה וניכר לכל היושבים

לסימן עד מתי מותר לאכול חמץ, ולהודיע את זמן שריפת להיכר ו

החמץ, והיו מניחים ב' חלות, כשניטלה אחת מהם הוא סוף זמן 

  .324ץ, וכשניטלו שניהם הוא זמן שריפת חמץאכילת חמ

 

 היום כדי שיהיה הערב שמש מקדימים לטבול

, להקרבת קרבן פסח למקדש בערב פסח לעלותרוצה וטמא נש מי

, 325למקדשלא יוכל ליכנס ו יטבול בערב פסח הרי הוא טבול יוםאם 

ולכן צריך להקדים ולטבול היום לפני השקיעה, כדי שיהיה הערב 

 .326שמש

בערב פסח לפני שעולה  , צריך לטבול שובמי שטבל היום גם

הטובלים טבילות אלו מברכין אשר קדשנו במצוותיו  .327למקדש

 .328וצוונו על הטבילה

היום לפני  לטובלםמקדימין  ,הכלים שצריכין הערב שמש כל

 .329, כדי שלמחר ביום י"ד יהיו טהוריםהשקיעה

                                                 
 שנפסלו בלינה או שנשפך דם הקרבן ונפסל, וכנ"ל. 323
 יג,ב, ורמב"ם פ"ב מחגיגה הי"ג.יא,ב ורש"י ומאירי, ושם כ"ז בפסחים  324
להביא קרבן פסח ע"י שליח, דהיינו שאחר מבני החבורה יעלה לביהמ"ק ומ"מ יוכל  325

להקריב, כי שוחטין וזורקין על טבול יום )כמ"ש בפסחים צ,א ורמב"ם פ"ט מקרבן פסח 
(, ואכילת הפסח היא בלילה אחר הערב שמש, אלא שאינו יכול ליכנס , וע"שה"א

 למקדש בערב פסח.
 .551 לעיל הערהעיין  326
 .559 הערה לעילעיין  327
מכיון שהצריכוהו טבילה, הרי הוא ככל חייבי טבילות שמברכין, עיין פסחים ז,ב ורש"י  328

 .591 הערהותוס', ולעיל 



 ונקריב לפניך באהבה סז

 
, וצריך 331הכלים, אסור לטבול את 330חל יום י"ג בשבת אם

ב, כדי שביום י"ד יהיה אחרי הערב שמש, להקדים ולטבול ביום י"

 .332אבל אדם מותר לטבול גם בשבת

 ערב פסחיום זה היום עשה ה' ~ 

 

 הלכות מיוחדות למכירת בהמות היום

מי שלא קנה עדיין בהמה לקרבן פסח וחגיגה הולך לקנות  כל

הקונה , כי בכל ימות השנה 334והלכה מיוחדת נאמרה היום .333היום

בהמה ספק הוא אם דעתו לשוחטה היום, ולכן מותר למכור את האם 

והבת ביום א', ואין המוכר צריך לחשוש אולי ישחטו שניהם ביום א', 

אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד.  335ויעברו על מה שכתוב בתורה

שדעתו לשוחטה היום, ולכן כל אבל היום כל הקונה בהמה בחזקת 

                                                                                                          
 .551 הערהכנ"ל ליד  329
330

כ לא יתכן להיות יום י"ג "וא, ו"של פסח חל בימי בד' ט א"לפי קביעות הלוח שלנו אין יו 
 ועיין לקמן ,הראיה, יכול לחול יום י"ג בשבתפ "אבל בזמן שקידשו את החודש ע, בשבת
 .8591, והערה 8555  הערה

ביצה יז,ב ורמב"ם פ"ג מהלכות שבת ה"ח, וע"ע רמב"ם פ"ד מהלכות יו"ט הי"ז  331
 מפרשים שם.בו
 . ולדעת ב"ש גם אדם אסור לטבול בשבת.ובשו"ע או"ח סי' שכ"ו ס"ח ,שם 332
בהמה לקרבן לא קנה עדיין אם  ,בשבת מותר לקנות בהמה ערב פסחואפילו כשחל  333

לפני שבת, ומותר גם ליתן משכון עבור הבהמה ולשלם אחר יו"ט, כמבואר הפסח 
 בסוגיא שבת קמח,ב ע"ש.

334
וטושו"ע יו"ד סי' ט"ז ס"ו. ועיין עוד הלכה מיוחדת לערב פסח מענין זה, בשו"ע  ע"ז ה,ב 

 חו"מ סי' קצ"ט ס"ג.
 כב,כח, ורמב"ם פי"ב מהלכות שחיטה ה"א.ויקרא  335

    י"ד ניסן ~ ערב פסח 

 



 סח ונקריב לפניך באהבה

 
את אמה או בתה גם המוכר בהמה צריך להודיע ללוקח אם מכר 

כדי לשחטה היום , קונים אותה היום, כיון שסתם קוני בהמה היום

  .337וחגיגת י"ד 336לקרבן פסח

 

 בונים את האיצטבאות בעזרה

של את האיצטבאות, שהם כמין מדריגה  338בונים היום הכהנים

קרקעית העזרה כולה, שעליהם יעמדו כל ישראל בנויה על  אבנים

ו מן הדם אשר כוהכהנים בעת הקרבת קרבן הפסח, כדי שלא יתלכל

בקרקע העזרה, ומניחים חלק קטן בלי איצטבאות, שם יעברו הכהנים 

 .339ההולכים להביא עצים למערכה

 

 איסור מלאכה בערב פסח

מותר במלאכה מצד הדין, אבל יש מקומות פסח לפני חצות,  ערב

כדי שלא יהא טרוד שנהגו שלא לעשות מלאכה אפילו קודם חצות, 

. בירושלים כיון שמתקבצין 340במלאכה וישכח להקריב את הפסח

אנשים מכל המקומות, ומגיעים הרבה אנשים שמנהגם שלא לעשות 

 .341מלאכה, דינו כמקום שנהגו שלא לעשות מלאכה

                                                 
והתוס' נחלקו ופירשו הטעם משום שביום א' של פסח היה הדרך  ע"ז שם. רש"י 336

ולכן היו שוחטין הרבה בהמות להרבות בסעודות, לפי שהוא יום גאולה ויציאה לחירות, 
 ולפ"ז ה"ה גם בזה"ז שאין קרבן פסח.בערב הפסח, 

פסח בא רק מן הזכרים, וספק הוא אם דין ש"י הלא הגרעק"א בע"ז שם הקשה לפיר 337
והגרעק"א שם הניח בקושיא, , (עיין שו"ע יו"ד סי' ט"ז ס"ב)אותו ואת בנו נוהג בזכרים 

בהמות עבור  ריבוי עצום שלכתב דמ"מ קונים שם תירץ הקושיא, ו עבודה זרהובמאירי 
רמב"ם פ"י מקרבן פסח קרבן חגיגת י"ד, שדינה כדין שלמים והיא באה גם מן הנקיבה )

 .הי"ב(
 .799 הערהע קודם לכן. וע"לכאורה בנו אותם בערב יו"ט, ולא  338
 .517לקמן ליד הערה ענין האיצטבאות יתבאר  339
 ועיין פני יהושע שם. רש"י פסחים נ,א ד"ה שלא לעשות. 340
ה שתי, בשם הירושלמי, ועיין מגן אברהם סי' תצ"ג סק"ו ופמ"ג תוס' פסחים יד,א ד" 341

 שם.



 ונקריב לפניך באהבה סט

 
, מפני שהוא זמן מדינא אסור במלאכהפסח  ערבחצות  אחר

, וביום שקרבנו של אדם קרב יום טוב 342שחיטת החגיגה וקרבן הפסח

, וגם כדי 344, שאינו בדין שתהא עסוק במלאכה וקרבנך קרב343הוא לו

. וכיון שנחשב 345שלא יהא טרוד במלאכה וישכח להקריב את הפסח

 .346ליום טוב לובשים בו בגדי יו"ט

 

 סדר היום לערב פסחתמידין כסדרן ~ 

 

 סדר הקרבת קרבן תמיד של בין הערבים בכל ימות השנה

כי מעיקר הדין תחילת  .347"ק יש "סדר היום" מיוחד ליום זהבביהמ

זמנו של תמיד של בין הערבים הוא חצי שעה אחר חצות היום, שאז 

 00301 -)זמניות  0301 דהיינו בשעההשמש מתחילה לנטות למערב, 

היו מאחרים אותו כדי שיהיה ש אלא(, 348לפי שעון שלנו בצהרים

פנאי וזמן להקריב את כל הקרבנות והנדרים ונדבות, כי אחר התמיד 

של בין הערבים אסור להקריב עוד קרבנות, ולכן בכל יום הייתה 

זמניות, היינו שעתיים  0301שחיטת התמיד של בין הערבים בשעה 

  .שלנו(לשעון  0301 -וחצי אחר חצות היום )

                                                 
 רמב"ם פ"ח מהלכות יו"ט הי"ז. 342
 ירושלמי פסחים פ"ד ה"א, ועיין בתוס' וראשונים פסחים נ,א. 343
 ירושלמי פסחים פ"ד ה"א, וכ"כ הפוסקים או"ח סי' תס"ח ס"א. 344
, ושם הוא קודם 915 הערהכן מבואר ברש"י פסחים דף נ,א ד"ה שלא לעשות כנ"ל  345

הראשונים שם שטעם זה שייך גם לאחר חצות, חצות, וממנהגא ולא מדינא, ומשמעות 
וע"ע ר"ן פסחים דף ב,ב ד"ה היכן  וכיון שהוא זמן ההקרבה חמור יותר, ואסור מדינא.

 מצינו.
תיאור הרומאי. ועיין רמ"א יו"ד סי' שצ"ט ס"ג וביאור הגר"א שם, ועיין חכמת אדם כלל  346

 קס"ט ס"ג.
 ומוספין ה"ג.פסחים נח,א ורמב"ם פ"א מתמידין כל הענין ב 347
כל השעות שכתבנו כאן הם שעות זמניות, ובסוגריים הוספנו את השעה לפי השעון  348

דהיינו  - , וסוף היום85:55שלנו, לפי חישוב ממוצע שחצות היום הוא בשעה הרגיל 
 .1:55הוא בשעה  -שקיעת החמה 



 ע ונקריב לפניך באהבה

 
, דהיינו קים בעשייתו ועבודותיוהיו עוס שחיטת התמיד אחרי

הטבת חמש נרות, הפשט וניתוח, הדחת הקרב והקרבים, הולכה 

שעה ה עדוזה היה שעה שלימה , למזבח לכבש ומליחה והעלאה

דהיינו  ההקרבה ים אתמרוג, ואז היו לשעון שלנו( 0301 -) 0301

שאר העבודות שאחריו, אח"כ היו עושים את . 349הקטרת האיברים

לשעון  4340 -) 01340הקטורת מוקטרת בשעה  ,350הקטרת הקטורת

מנחת התמיד, חביתי כהן הטבת שתי נרות, הסולת של  ,351שלנו(

העבודה , יין הנסכים של קרבן התמיד, ועמו השיר של יוםגדול, 

, ואח"כ 352לשעון שלנו( 0340 -) 00340מסתיימת בערך בשעה 

זהו הסדר בכל ימות . 353שיתקבל הקרבן לפניו ית"ש לרצוןמתפללים 

 .354השנה

                                                 
,ב ורש"י, ברכות כו שהוא זמן ההקרבה שהוא עיקר הקרבן,וזהו זמן מנחה קטנה, משום  349

 ושו"ע או"ח סי' רל"ג ופוסקים שם, ועיין לבוש סי' רל"ב.
בתמיד של שחר הקטורת היא לפני הקטרת האברים, ובין הערבים אחר האיברים, יומא  350

ן הי"א כתב שסדר בין והרמב"ם פ"ו מתמידין ומוספי ומג"א או"ח סי' א' סקי"ב, לד,א
 ועיין לחם משנה ומל"מ שם.סדר של שחר, ולא הביא הלכה זו, הערבים הוא כ

, 85:55 –, עד השקיעה 9:95 –והוא זמן פלג המנחה, חצי מהזמן בין מנחה קטנה  351
וחשיבות זה הזמן הוא משום שאז היו מקטירין את הקטורת, תוס' ברכות כו,ב ד"ה עד, 

 ורש"ש. יהושע וע"ש במהרש"א ובפני
זה לא מצאנו בפירוש, אבל כל סדר העבודה נראה שנעשה די לאט, כי ההפשט וניתוח  352

של קרבן התמיד נעשה במשך שעה שלימה, ובקרבן פסח עשו בתוך שעה אחת שחיטה 
הפשט וניתוח של מאות אלפי קרבנות, וכנראה שאינו לוקח כ"כ הרבה זמן בעצם, אלא 

ריבין קיץ המזבח, שכשאין נדרים ונדבות שמצינו שמק ועל דרךשעשו כן כדי שיקח זמן, 
היו מביאים עולות משל ציבור, כדי שלא יהיה המזבח בטל )שבועות יב,ב(, וכעי"ז מצינו 

, וכן עשו את הטבת הנרות מחולק שעשו פייס כפול כדי להרגיש העזרה )יומא כד,ב(
ו את שני פעמים כדי להרגיש העזרה )יומא לג,ב(, ונראה שלכן גם עיכבו והאריכל

העבודות הקבועות, שלא יהיה ביהמ"ק שומם וריקני. ומ"מ אם נמשיך לפי היחס הזה, 
שלושת רבעי שעה או שעה. וזהו  לכל הפחותא"כ העבודות שנותרו אחר הקטורת הם 

שכתבו התוס' פסחים נח,א ד"ה תמיד שלא רצו לאחר את שחיטת התמיד יותר, שלא 
כוונה ע"ד הנ"ל, כי באמת היו מסיימים קרוב היו רוצים לעשותו כ"כ סמוך לחשיכה, וה

ללילה ממש, ולכן לא רצו לאחר את התמיד כדי שלא יהא מכשול ותקלה. ומ"מ בעת 
 הצורך ודאי אפשר לזרז יותר.

 תוספות הרא"ש ברכות כו,ב ד"ה שהרי. 353



 ונקריב לפניך באהבה עא

 
 

 זמן הקרבת התמיד בערב פסח, וזמן הקרבת קרבן פסח

צריך קרבן הפסח הקרבת כי  .פסח היה בביהמ"ק סדר אחר בערב

 בערב פסח לכןו .355התמיד של בין הערבים הקטרת איברי אחר להיות

מקדימין להקריב את התמיד של בין הערבים כדי שיהיה זמן להקריב 

לשעון שלנו(,  0301 -) 2301את הפסח, והיו שוחטין את התמיד בשעה 

 .לשעון שלנו( 0301 -) 0301בשעה  האיברים הקרבתו

שעושין את היינו ד, 356מסיימים את כל העבודות של התמידש י"א

, ואח"כ עם השיר של יום והנסכיםקטורת הנרות החביתין קטרת הה

ולפ"ז צריך לומר שבערב פסח מזרזים את כל  .357מקריבין קרבן פסח

, וא"כ יש 358אלו העבודות, ואח"כ מתחילים בהקרבת קרבן הפסח

                                                                                                          
מן הראוי היה להרחיב התיאור על הקרבת קרבן התמיד, בפרטיו והלכותיו, ועוד חזון  354

 ד, אי"ה.למוע
בערב, ובין הערבים, ולכן הוא מאוחר יותר ב' לשונות, פסחים נט,א דבקרבן פסח נאמר  355

וע"ע רמב"ם פ"א מתמידין ומוספין ה"ג  בין הערבים.לשון א', מן התמיד שנאמר בו רק 
ומפרשים. וכתבנו אחרי הקטרת האיברים, כן מבואר בסוגיא שהפסח בא אחר הקרבת 

במקור הדבר, כי מן הדרשה הנ"ל היה שייך לומר שיקרב אחר  התמיד, ובאחרונים דנו
 וחידושי הרי"ם במשנה פסחים נח,א.  יהושע שחיטת התמיד, עיין פני

מחלוקת ברייתות בגמ' פסחים נט,א, ונחלקו בדרשות הפסוקים. והרמב"ם פ"א מקרבן  356
דם, פסח ה"ד פסק כשיטה זו, וכתב מהר"י קורקוס הטעם שפסק כן משום דתדיר קו

 וע"ש.
בגמ' ורמב"ם אמרו שקטורת ונרות קודמין לפסח, ודנו האחרונים אם דווקא אלו, או  357

דמשום  רקוסוהקודמת בשם מהר"י ק הערהלפי מש"כ בה"ה לשאר העבודות, וכתבו ד
)נח,א  יהושע פסחים נט,א(, ובפני יהושע תדיר הוא, א"כ ה"ה לשאר העבודות )פני

במשנה( כתב דהטעם הוא כדי שלא להפסיק בעבודות התמיד, ולכן ה"ה לשאר 
העבודות. ובעיקר הדבר יל"ע מ"ט נחשב הפסק, ומה אכפת לן אם כמה כהנים ימשיכו 

 בעבודות התמיד, וכהנים אחרים יעסקו בהקרבת קרבן פסח.
שמסיימים כל  ומ"מ לפ"ז נראה דה"ה בתמיד של שחר אין מקריבין קרבנות אחרים עד

סדר עבודת תמיד של שחר, וכ"כ בחזו"א מנחות סי' ל"ג סס"ק י', ומקדש דוד סי' ט' 
סק"ג ד"ה וניחא. ועיין משנה למלך )תמידין ומוספין א,ג סד"ה ודע שרבינו( שנסתפק 

 בזה.
, והיום מקדימין את 955 הערהליד  כי בכל ימות השנה מסיימים כמעט בסוף היום כנ"ל 358

יד בשעה אחת, וא"כ נמצא שכל כלל ישראל צריך להקריב את קרבן הפסח הקרבת התמ



 עב ונקריב לפניך באהבה

 
לשעון שלנו(,  0311) 0311לשער זמן הקרבת קרבן פסח בערך בשעה 

לשעון  0311) 00311בשעה , 359שהוא שקיעת החמהעד סוף היום 

 שלנו(.

שקרבן הפסח מוקרב אחר הקטרת האיברים  חולקים וסוברים יש

, וא"כ 361הקרבת הפסח עושים את שאר העבודותגמר ואחר , 360מיד

                                                                                                          
הבאנו לשון הרמב"ם שאי אפשר  911 הערהבשעה אחת, וזה לא יתכן )עיין לקמן ליד 

שיקריבו כל ישראל פסחיהן בשתי שעות(, וא"כ צ"ל שהיו ממהרים ומזרזים את 
ר שלשה שעות עד הלילה, , ונשא9:55העבודה לכדי חצי שעה בערך, וא"כ יסיימו בשעה 

כתב דזה  יהושע ייא כי קושיין( בדעת הרמב"ם. והפנ)פסחים נט,א ותנ יהושע וכ"כ בפני
נראה דוחק שהעבודות האלו שבכל השנה היה אורך של יותר משעתיים, ובערב פסח 
יעשו במהירות כ"כ. אכן כבר כתבנו למעלה דלכאורה לא היה אורך כ"כ הרבה זמן, אלא 

ות ולאט שלא יהא ביהמ"ק שומם, וא"כ בערב פסח א"צ לזה, והיו עושים שעשו באריכ
 בזריזות ומהירות.

ועדיין צל"ע, כי במשנה מפורש שבערב פסח תמיד נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמונה 
ומחצה, דהיינו שהעבודות משחיטתו עד הקרבתו עשו לאט ובאריכות כמו בכל יום 

שאחרי ההקרבה התחילו לעשות בזריזות במשך שעה שלימה, וא"כ חידוש לומר 
ומהירות, דא"כ למה לא מיהרו גם מן השחיטה עד להקרבה, וצל"ע. גם במשנה לא נרמז 
שהיו ממהרים, ומשמע שסדרי התמיד שוים לכל יום, אלא שהקדימו בשעה אחת, 

 וצל"ע.
והנה בגמ' פסחים נח,א יש שיטה שבערב פסח שחל בשבת, שוחטים את התמיד כמו 

יום בשמונה ומחצה וקרב בתשע ומחצה, ולפ"ז פלא מתי מספיקים להקריב כל בכל 
קרבנות הפסח, כי אפילו אם ימהרו לעשות את עבודות היום בחצי שעה, יסיימו בשעה 

 , ונשארו רק שתי שעות להקרבת קרבן הפסח של כל כלל ישראל.85:55
עשה הקרבנות ה"א רמב"ם פ"א מקרבן פסח ה"ד כתב עד סוף היום, ורמב"ם פ"ד ממ 359

כתב שסוף הזמן לכל הקרבנות הוא עד שתשקע החמה. וע"ע רמב"ן שמות יב,ו, שאגת 
 אריה סי' י"ז, ומנחת חינוך מצוה ה' אות ז', ובעונג יו"ט סי' י"ב.

צד השני בגמ' שם דקטורת ונרות הם אחר פסח, ולכאורה ה"ה כל שאר העבודות, כי  360
פסחים נח,ב כתב שהרמב"ם פסק שמסיימין את כל בכל יום הם אחרי הקטורת. במאירי 

העבודות לפני קרבן פסח, וכתב ולא יראה כן, והיינו שפוסק כצד זה השני. וכן מבואר 
בתוס' פסחים נח,א ד"ה תמיד, שזמן הקרבת הפסח הוא הזמן שאמרו במשנה על 

שיטה הקרבת התמיד, דהיינו שמיד אחר הקרבת איברי התמיד מקריבין קרבן פסח, וזה כ
זו. ובאחרונים כתבו שכן משמע לשון המשנה פסחים נח,א בערב פסח תמיד נשחט 
בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה והפסח אחריו, והמשמעות אחרי ההקרבה מיד, 

 יהושע ותמהו על הרמב"ם מ"ט פסק דלא כפשטות המשנה )צל"ח נח,א במשנה, פני
 נט,א ותניא כי קושיין(.



 ונקריב לפניך באהבה עג

 
צריך להקדים ולסיים כחצי שעה לפני סוף היום, כדי שיוכלו לעשות 

, וא"כ הקרבת קרבן פסח הוא בשעה בשעה את כל העבודות הללו

 .לשעון שלנו( 0301) 00301שלנו(, עד השעה לשעון  0301 -) 0301

לפי שני השיטות הזמן להקרבת קרבן פסח הוא שלוש ש נמצא

 ו,זריקת, הולכת הדם וקרבן הפסח שחיטת, וזה כולל את 362שעות

 האימורים ע"ג המזבחהקטרת את  .363ההפשט והוצאת האימורים

 . 364אפשר לעשות עד סוף היום

 

 סדר היום בערב פסח שחל בערב שבת

, כי צריך זמן 365ערב פסח בערב שבת, צריך להקדים יותר כשחל

שכל ישראל יספיקו לחזור לבתיהם, ולהכניס את הפסח בתנור לפני 

בתחילת זמנו שהוא מיד , ולכן הקריבו את התמיד 366כניסת השבת

                                                                                                          
, וטעם שיטה זו אמרו בגמ' ורש"י קטרת קודמת לנרותורת וקטפסח קודם לבגמ' אמרו  361

מדרשה שאין לך עבודה אחר הנרות, ע"ש, ולפ"ז לכאורה צריך לסיים הקרבת כל 
קרבנות הפסח, ורק אח"כ לעשות את הקטורת והנרות. ולפ"ז גם לשיטה זו צריך למהר 

יך לעשות את כל ולזרז בעבודות אלו, ואחר שסיימו כל ישראל להביא את פסחיהם, צר
 הערהלעיל אלו העבודות, שבשאר ימות השנה אורכים יותר משעתיים, וכמו שנתבאר 

951. 
החשבון במשוער, כי לא נדע כמה מיהרו את העבודה התמידית בערב פסח, ונקטנו  362

שלוש שעות, דהיינו שמיהרו את העבודה התמידית לכדי חצי שעה, דהנה הרמב"ם כתב 
ישראל פסחיהן בשתי שעות, והצל"ח )פסחים נח,א מתיב רבא(  שאי אפשר שיקריבו כל

ות מספיק, אכן כו"כ כתב דהרמב"ם לא פירש כמה זמן צריך, ואולי מעט יותר משתי שע
להקרבת קרבן הפסח, וא"כ צ"ל  שלוש שעותאחרונים הבינו בדברי הרמב"ם שצריך 

 .שמיהרו את העבודות התמידיות לכדי חצי שעה
 להעשות בפנים, לפני שיוצאים מן העזרה.כי כל זה צריך  363
. וא"כ להשיטות שאחר הפסח ממשיכין בעבודות התמידיות 711 הערהעיין לקמן ליד  364

למשך כחצי שעה, בזמן זה יכולין הכהנים להמשיך בהקטרת אימורי קרבן הפסח ע"ג 
 המזבח.

ב הנדרים אבל כשחל בשאר ימות השבוע לא רצו להקדים יותר, כדי שיהא פנאי להקרי 365
 ונדבות. רש"י פסחים נח,א ד"ה במאי.

ועיין פליתי סי' ס"ט סק"ד, שהקשה למה הוצרכו להקדימו כ"כ, והלא אין פסחים נח,א.  366
ליד צריך רק להכניסו לתנור לפני שבת, וא"צ שיצלה לפני שבת, וכמו שיתבאר לקמן 
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 0301 -) 2301בשעה ת האיברים הקרבלשעון שלנו(,  00301 -) 0301

העבודות גמר וחצי שעות לקרבן הפסח וואח"כ שלוש לשעון שלנו(, 

שעה אחת שיספיקו כולם לחזור הביתה ונותר להם זמן , 367התמידיות

 תו.וצלולהכניס את הפסח לתנור ל

 

 גביני כרוז ממונה על הזמנים

יש ממונה מיוחד  .נשמרים בדיוק מיוחד בבית המקדשהזמנים  כל

, ומיד 369כרוז , ונקרא שמו גביני368שהוא ואנשיו אחראים על הזמנים

, 370זמן עבודה זו וכו' שהגיעהם מכריזין בקול גדול  עבודה, זמןבבוא 

                                                                                                          
ולהכין התנור וכו', , וזה אינו לוקח שעה שלימה, וכתב דהכוונה ללקט עצים 778 הערה

והקשו האחרונים דליקוט העצים והכנת התנור  .וזה לקח שעה כמבואר בפסחים יב,ב
 אפשר לעשות מקודם.

די"ל שלא היו מספיק תנורים לכולם והיו  ,שם סוף ס"ו כתב לתרץ עודיו"ד בכנפי יונה 
שהיו צריכים ועוד י"ל ולכן צריך יותר זמן.  (711 הערה )עיין לקמן בזה אחר זה צולים

ירושלים, היה לוקח שעה עד  כולם לחזור לבתיהם וכו', ומרוב הדוחק והעומס ברחובות
 שיגיע האחרון לביתו ויכניס הפסח לתנור מבעוד יום.

, דתקנו חכמים להקדימו כדי התרומת הדשן( ע"פ 155 הערהאופן נוסף יתבאר לקמן )
שיצלו ישראל את פסחיהם מבעוד יום, אף שמותר להכניסו לתנור לפני שבת מיד, מ"מ 
לא רצו חכמים שיצלו את הפסח מיד לפני הלילה כדי למנוע מכשולים, וע"ע בחידושי 
הרי"ם פסחים נח,א שכתב דקרבן פסח צריך שיהיה נצלה כראוי כל צרכו, ולא יהיה נא 

יוכל לחתות ולתקן שיהיה שכדי  ,לצלותו קודם שבתלכתחילה מחוייב ך, ולכן ולא חרו
 .נצלה כראוי

שלוש שעות לקרבן פסח, וחצי שעה לעבודות התמידיות, וכמחלוקת הנ"ל איזה מהם  367
 קודם.

והוא א' מחמשה עשר ממונים שהיו במקדש, שקלים פ"א מ"א ורמב"ם פ"ז מכלי  368
 המקדש ה"א וה"ב.

 .55הערה לעיל עיין  369
גביני כרוז מהו אומר, עמדו כהנים לעבודתכם ולוים לדוכנכם בגמ' יומא שם אמרו,  370

וכ"כ וישראל למעמדכם, ובפשוטו הכוונה שהיה אומר כן בבוקר, כמבואר בסוגיא שם, 
ל: וגביני כרוז היה מכריז לפני "מפרשי המשניות, וכ"כ הרמב"ם בפיה"מ תמיד שם וז

ל: והיה גביני "בפיה"מ שקלים שם כתב וזאכן  .כהנים וכו'עלות השחר ואומר עמדו 
הקרבן וכו', ומשמע לא רק בבוקר, אלא בכל עבודה ועבודה, וכן משמע  בזמנימכריז 

זה שעל הזמנים הוא ואנשיו משמרים ל: "כתב וזברמב"ם בהלכות כלי המקדש הנ"ל ש



 ונקריב לפניך באהבה עה

 
את קול הממונה היו  .ומיד באים הכהנים והלויים כל אחד למלאכתו

 .371שומעים עד יריחו

שהביא עמו  372מי שרוצה להקריב קרבנותיו או נדרים ונדבות כל

הקרבת בעלותו לרגל, צריך להזדרז ולהקריב בתחילת היום, לפני זמן 

 .373בערב פסח תמיד של בין הערבים

                                                                                                          
רשותו, ואומר עמדו את הזמנים, כיון שיגיע עת הקרבן, מכריז הוא או אחד מאנשיו ב

כהנים לעבודה ולוים לדוכן וישראל למעמד וכיון שישמע קולו יבוא כל אחד למלאכתו, 
סי' כ"ז ס"ו דה"ה בתמיד של בין הערבים היה קדשים העתיד  לחןהשך ע"כ, וכ"ע בערו

, ומשמע שהיה ממונה על כל הזמניםובאמת לשון המשנה הוא שהוא ממונה על  .מכריז
 להכריז על עלות השחר, ויל"ע עוד בזה. הזמנים, ולא רק

שהיה קולו תמיד פ"ג מ"ח, ומירושלים ליריחו הוא עשר פרסאות. ובגמ' יומא כ,ב אמרו  371
נשמע בשלש פרסאות, מעשה באגריפס המלך שהיה בא בדרך ושמע קולו בשלש 
פרסאות, וכשבא לביתו שיגר לו מתנות, ובתוס' שם הקשו הלא אמרו ששמעוהו עד 

י' פרסאות, וכתבו דעד יריחו היה נשמע קול הברה, ובשלוש פרסאות היו שומעים יריחו 
בבירור, ויש לציין עוד דבירושלמי שקלים פ"ה ה"א אמרו שאגריפס המלך שמע קולו 

 עד ח' פרסאות.
ועוד י"ל ע"פ מש"כ בפירוש הראב"ד לתמיד שם, בשם מורי הרב החסיד, דמה שהיה 

תחילת כיבוש אר"י, ולכן יש בה  הם, ומשום שהיא היתנשמע עד יריחו היה מעשה ניסי
חשיבות כמו ירושלים, ולכן היו נשמעים בה דרך נס כדי שירגישו בנ"א שיש בה קצת 
קדושה, וכתב דלפ"ז יריחו דייקא, ולא בשאר צדדים, ע"ש, ולפ"ז י"ל דעד יריחו היה 

 .סאותנשמע מהלך י' פרסאות דרך נס, ואגריפס המלך שמע מצד אחר ג' פר
שכתב שהקול היה נשמע ביריחו דרך מערת צדקיהו  ,וע"ע בפירוש הרא"ש תמיד ל,ב

שהיתה מהלכת מירושלים ליריחו, ואגריפס המלך שמע במקום אחר בריחוק ג' 
 פרסאות.

טל תורה פסחים  רש"י פסחים נח,א ד"ה במאי, וע"ע , ועיין955 הערהליד עיין לקמן  372
לאכול בליל הפסח אחר אכילת הפסח, כמ"ש לקמן ליד , שיצא לדון כיון שאסור קכא,א
, א"כ נמצא ממעט מזמן אכילתו, ואף שמותר לאוכלו למחרת ביום, מ"מ עתה 978הערה 

הוא ממעט בזמן אכילתו, וכתב לדון דכיון שאין דרך בנ"א לאכול אחר חצות הלילה, לא 
ם הג"ר חשיב ממעט מזמן אכילתו, וע"ע בהגדה של פסח באר מרים בהשמטה בש

 בנימין דיסקין זצ"ל.
ובפרט מחוסר כיפורים כגון יולדת וכדו', שצריך להביא קרבנותיו כדי שיוכל לאכול  373

קדשים, ועיין סוגיא בפסחים נט,א אם לא הספיק להביאו לפני הקרבת התמיד של בין 
וע"ע פסחים צ,ב שזב וזבה, וכן יולדת ומצורע עניים, שקרבנם הוא שני תורים  הערבים.

או שני בני יונה, מניחים מעות בשופר שבמקדש, וחזקה על בי"ד של כהנים שאינם 
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 וזבחת פסח צאן ובקר ~ חגיגת ארבעה עשר

 

 קרבן חגיגת י"ד

קרבן הפסח צריך לאכול על השובע, דהיינו שהאכילה תהיה  את

. אם החבורה קטנה אזי 374באופן שבסוף האכילה יהיה שבע בשלימות

מבני החבורה לקבל מקרבן הפסח חתיכה  לכל אחד ואחדיש מספיק 

וכאו"א מקבל רק נכבדה כדי שביעה, אבל אם החבורה גדולה 

מקריבין גם קרבן חגיגת י"ד, ואוכלין מן בשר חתיכה קטנה, אז 

 .375החגיגה, ואח"כ אוכל מקרבן הפסח

או קטנים, זכרים או זה בא מן הבקר או מן הצאן, גדולים  קרבן

אין החבורה גדולה כ"כ, , ולכן אם 376נקבות, כדין כל קרבן שלמים

החבורה גדולה מאוד  ואם וצריך רק מעט בשר מביאים כבש או טלה,

וצריך הרבה בשר, וכגון כשיש חמישים או מאה מנוים על הפסח, וכל 

הם צריכין לשבוע אזי אחד ואחד מקבל רק כזית מקרבן הפסח, 

מאכילת בשר החגיגה, ולכן היו מביאים לחגיגת י"ד בהמה מקודם 

גדולה, שור או פרה או עגל, או יביאו שנים או שלשה כבשים 

 .377לחגיגה
 

                                                                                                          
עומדים משם עד שיקריבו את כל הקרבנות שהביאו היום, כדי שיוכלו לאכול בקדשים 

 ובקרבן הפסח.
 ואילך. 959 לקמן ליד הערהענין על השובע, וענין חגיגת י"ד יתבאר  374
 .995 הערהסדר האכילה בפרטות יתבאר לקמן ליד  375
לה,ז ורש"י. ולבן  דברי הימים ב'ובפסוק  ,955 "א, ועיין הערהרמב"ם פ"י מקרבן פסח הי 376

תימא חגיגת י"ד דינה כקרבן פסח, ובאה רק מן הצאן הזכרים פחות מבן שנה )פסחים דף 
 ע,א(.

לבן תימא חגיגת י"ד נאכל רק למנויו )פסחים ע,א, וע"ע רש"י פסחים פט,ב ד"ה ועל  377
חגיגתו(, ומשמעות הסוגיא שם דלרבנן אין בה דין מינוי וחבורה, וא"כ מסתבר שיכולין 
להביא כמה חגיגת י"ד, וא"כ יוכלו להביא שנים או שלשה כבשים או עיזים. ויש לציין 

א בהמה גדולה, ולאכול מחגיגת י"ד למחרת ביו"ט ראשון, שגם בחבורה קטנה יוכלו להבי
. גם לכאורה כמה 8551 הערהעיין לקמן וכי חגיגת י"ד נאכלת לשני ימים ולילה אחד, 

 חבורות יכולין להביא פרה או עגל ביחד ולחלקו ביניהם.
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 זמן הקרבת חגיגת י"ד אחר חצות לפני תמיד של בין הערבים

, לפני התמיד של בין 378חגיגת י"ד קריבה אחר חצות דווקא קרבן

כתבנו לשער  380והפלא, כי למעלה, ובאמת הוא פלא 379הערבים

חצי מהחבורות הביאו קרבן  לכל הפחותש ,מספר קרבנות החגיגה

 -חצי שעה אחר חצות  - 0301משעה  בשעה אחת וא"כ חגיגת י"ד,

עד השעה  והוא תחילת זמן החגיגה, ,שהוא הזמן הנקרא "בערב"

 - 00301) שהוא זמן הקרבת תמיד של בין הערבים בערב פסח - 2301

דהיינו  ,קרבנות חגיגהיותר מחצי מליון הקריבו  לשעון שלנו(, 0301

 .)עשרת אלפים( קרבנות בדקה 01,111

 את להעביר ,כהנים של שורות שורות עושין היו פסח בקרבן

                                                 
רש"י פסחים עא,א ד"ה אשר תזבח, וכן מבואר ברמב"ם פ"ח מהלכות יו"ט הי"ז שכתב  378

ור לעשות מלאכה בער"פ אחר חצות מפני שיש בו חגיגה ושחיטת קרבן, ע"כ, שאס
ועיין צל"ח נט,א שכתב לדון דלפי מ"ד חגיגה  .ומבואר ששחיטת חגיגה היא אחר חצות

והנה במשנה פסחים סט,ב אמרו במשנה  .לאו דאורייתא א"כ קריבה כל היום, ע"ש
ארבעה עשר בניסן, ומשמע דאפילו עם הפסח ב -אימתי מביא חגיגה עמו, ופירש"י עמו 

קודם חצות, והעיקר הוא שיקריבנו ביום י"ד בניסן, וכ"כ בצל"ח שם, אכן כתב דכ"ז 
חגיגת י"ד להלכה מיתלא תליא במחלוקת אם לכאורה למ"ד חגיגה לאו דאורייתא, וא"כ 

דלאו דאורייתא היא, וא"כ שפיר  (פסחים ע,א ד"ה לאו חובה)דאורייתא, דדעת התוס' 
ספר ריבה קודם חצות, אבל לשיטת הרמב"ם דחגיגת י"ד דאורייתא )עיין רמב"ם ק

פ"ב  שנהמם ולח רקוסוק י"ל"ת קי"ח, ובפ"י מקרבן פסח הי"ב והי"ג, ומהר המצות
הי"ב  מקרבן פסחאכן ברמב"ם פ"י  .מחגיגה ה"י(, א"כ צריך להיות דווקא אחר חצות

מקריבין עמו שלמים ביום י"ד, ע"כ, ומשמע ל: כשמקריבין את הפסח בראשון "כתב וז
בפנים  .דגם להרמב"ם העיקר הוא שיקריבנו ביום י"ד, ואפילו קודם חצות, ויל"ע עוד

נמצא הענין מחודש ומופלא  שלפי זהכתבנו לפי השיטות שצריך אחר חצות דווקא, 
 יותר.

קרבן פסח כי כל הקרבנות צריכין ליקרב לפני תמיד של בין הערבים, ורק לענין  379
שה הלכה זו, וכן דנתחדשה הלכה שקריבה אחר התמיד, אבל בחגיגה לא מצאנו שנתח

מוכח לכאורה מהגמ' פסחים נט,א שאמרו ואין לך דבר שמתעכב אחר תמיד של בין 
רת ונרות ופסח וכו', ולא אמרו חגיגת י"ד, ומשמע דקריבה לפני תמיד והערבים אלא קט

ך פ"ו מכלי המקדש ה"ט ע"ש שהאריך, ובערו ךבמשנה למלשל בין הערבים, וכ"כ 
 העתיד קדשים סי' קצ"ד סי"ח כתב דכן היה נראה בפשטות. השלחן

 .555 הערהליד  380
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דם ב, 381וכו', והם שפכו את דם הפסח כנגד היסודלמזבח המזרק 

ובאמת יל"ע למה לא עשו גם בחגיגה  לא מצינו שעשו כן.החגיגה 

, וכנראה סחפרבן שורות כהנים עם מזרקים וכו' כמו בקסדר מיוחד, 

, והם מסתדרים והכל נעשה כתיקונו וכהלכתושכהנים זריזין הם, 

 .382ובקרבן פסח עשאוהו רק ליופי ולכבוד

שחיטת , וא"כ חוץ מ383להדגיש עוד שחגיגת י"ד טעונה נסכים ויש

הקרבנות העצום הזה בשעה אחת, היו צריכין גם  הקרבת מספרו

ה ע"ג המזבח, ולנסך את , ולהקטיר את המנח384להביא נסכים בזמן זה

 .385שבראש המזבח היין בספל

                                                 
 .585 הערהכמ"ש לקמן ליד  381
 .197 הערהוע"ע לקמן  382
פשוט, דדינו כשלמים לכל דבר, וכן מפורש בזבחים ט,א לפי פירש"י שם, והתוס' נחלקו  383

בפירוש הגמ', ועיין רש"י ותוס' פסחים צו,ב. והאחרונים דנו בזה לדעת בן תימא דדינה 
 הערהכפסח אם טעונה נסכים או לאו, ואכמ"ל. תיאור ענין הנסכים עיין עוד לקמן ליד 

8559. 
מביאים הנסכים אחר כמה ימים, כי מביא אדם קרבנו היום ונסכיו אחר ואולי י"ל שהיו  384

(, אכן בתוס' ר"ה )דף ל,ב הי"ד רבנותקממעשה הפ"ב עשרה ימים )מנחות מד,ב ורמב"ם 
בקרבן ציבור צריך לכתחילה להביא כ"ז בקרבן יחיד, אבל ד"ה ונתקלקלו( כתבו ד

)פסחים דף ע,ב ויומא דף נא,א(  הנסכים ביומו עם הקרבן ע"ש, וחגיגת י"ד אמרו בגמ'
דנחשב קרבן ציבור, וא"כ לכתחילה צריך להביא הנסכים ביומו, ואין נראה שיקריבו כל 
קרבנות החגיגה באופן של דיעבד, אכן עיין בתוס' פסחים שם שהקשו דבגמ' חגיגה )דף 

"כ לפי ו,א וע"ש בתוד"ה קרבן יחיד( מבואר דחגיגת י"ד לא מיקרי קרבן ציבור, וע"ש, וא
הצד דלא חשיב קרבן ציבור, א"כ אפילו לכתחילה אפשר להביא עד עשרה ימים, ויל"ע 

 עוד.
עיין בתוס' ישנים יומא לג,א סד"ה עליה, שכתבו דלכתחילה צריך להביא את  אכן

הנסכים באותו היום, משום חביבה מצוה בשעתה, וכן משמע ברש"י תמורה יד,א ד"ה 
 רבן יחיד לקרבן ציבור.מנחתם, ובזה אין חילוק בין ק

וע"ע טורי אבן ר"ה ל,ב שכתב דעיקר החילוק בין קרבן ציבור לקרבן יחיד הוא משום 
שקרבן יחיד אין קבוע לו זמן, וא"כ אין שייך לומר בו חביבה מצוה בשעתה, כי גם את 
הקרבן עצמו היה יכול לדחות, וכ"ש הנסכים, ולפ"ז קרבן חגיגת י"ד שקבוע לה זמן, אף 

ין דינה כקרבן ציבור, מ"מ קבוע לה זמן, וא"כ לכתחילה צריך להביא את הנסכים אם א
 באותו היום, ואפילו לשיטת התוס' הנ"ל.

 .8551 הערהעיין לקמן  385



 ונקריב לפניך באהבה עט

 
טעם למה קרבן  386הרמב"םכי הנה כתב שיש לתמוה בזה,  אלא

פסח בא אחר התמיד, לפי שאי אפשר שיקריבו כל ישראל פסחיהן 

 (,אחר חצות היום)שהוא חצי שעה  0301דהיינו משעה בשתי שעות, 

שהוא זמן הקרבת תמיד של בין הערבים בשאר  -) 0301שעה העד 

מספר כחצי מימות השנה(, וא"כ איך אפשר שישחטו חגיגה שהוא 

בשעה אחת, גם יש לתמוה כי כשחל ערב פסח  הפסחיםקרבנות 

ו בשש הלא התחילו בהקרבת התמיד מיד בתחילת זמנ בערב שבת

  וצ"ע., 388, ואימתי הקריבו חגיגה387ומחצה

 

 י"א שזמן הקרבת חגיגה הוא אחר תמיד של בין הערבים עם קרבן הפסח

כמו  חולקים ודעתם דחגיגת י"ד גם היא קריבה אחר התמיד יש

יותר  גםהקריבו  זמן הקרבת קרבן פסחב, ולפ"ז נמצא ש389קרבן פסח

חגיגה, ובאמת הוא פלא והפלא, כי נמצא שבזמן מחצי מליון קרבנות 

קרבנות שחלוקים בהלכותיהם, כי קרבן מיני זה היו שוחטים שני 

, וחגיגת י"ד דינה 390הפסח מתן דמו הוא בשפיכה אחת כנגד היסוד

, היינו שזורק את 391כשלמים ומתן דמה הוא זריקת שתים שהן ארבע

                                                 
נו"כ, וכמה אחרונים כתבו בו שנהמם פ"א מהלכות תמידין ומוספין ה"ג, וע"ש בלח 386

 אי אפשרמקדימין את זמן הקרבת התמיד, משום ש בערב פסחדכוונתו לפרש למה 
 שישחטו כל ישראל פסחיהם בב' שעות.

 .915 הערהליד כנ"ל  387
 קושית הצל"ח פסחים נט,א וע"ש. 388
סי' קצ"ד סעי' י"ח, וע"ש, וכן קדשים העתיד  לחןהשך ע,א וכ"כ ערופסחים תורי"ד  389

יין פני יהושע פסחים , ועמשמע קצת בלשון רש"י פסחים עא,א ד"ה אשר תזבח, ע"ש
 וע"ע פנים יפות דברים טז,א ומקדש דוד קונטרס בעניני קדשים סי' ה' סק"ד. נט,א.

וטעם ההיתר להביא אחר התמיד, משום שחגיגת י"ד הוא כהוספה על קרבן הפסח, עיין 
, וממילא כמו שמותר להביא את הפסח, כך מותר להביא את חגיגת י"ד 958 הערהלקמן 

 אחר התמיד.
 .555 הערהליד כמ"ש לקמן  390
פשוט דדינה כדין שלמים, וכן מפורש בגמ' פסחים קכא,א דברכת החגיגה אינו פוטר  391

בתורי"ד דף ע,א מבואר יותר מזה מבואר ברכת הפסח, כי חלוקין במתן דמם, ע"ש, ו
 דאפילו לבן תימא דחגיגת י"ד דינה כפסח, מ"מ מתן דמה כשלמים שתים שהן ארבע.



 פ ונקריב לפניך באהבה

 
דמה במזרק שתי זריקות על שתי זויות המזבח באלכסון, באופן שהדם 

 0,011,111נזרק על כל ארבע צדדי המזבח, וא"כ נמצא שמקריבים 

הצפיפות , 392בתוך שלוש שעות מאות אלף( קרבנות ושמונהמליון )

כפולה, ויש מספר כפול של קרבנות לשחוט, לזרוק את הדם, להפשיט 

 .ולהוציא את האימורים וכו'

 השחיטה וכל שאר העבודות צריך שידע בברירות אם הוא בעת

, וא"כ 393חגיגה או פסח, כי אם יקריב פסח לשם חגיגה פסול קרבן

גם נוסח , 394צריך שידע ויעשה לשמה, בלא שום טעות וערבוב

הברכה שמברכין על כל העבודות שונה, וכגון בשחיטה, בקרבן הפסח 

, 396אומרים לשחוט את הזבח, ובחגיגה 395אומרים לשחוט את הפסח

על אף עוצם המהירות בהקרבת מליוני וכן בשאר כל העבודות. 

 ., והכל נעשה כדיןקרבנות, מ"מ אין שום תקלה ובלבול

קרבן  בעבודת זריקת הדם יש להזהר, כי חלק מהקרבנות הם גם

 , שהואחגיגההם קרבן  וחלקםבשפיכה אחת כנגד היסוד,  , שהואפסח

כהנים זריזין הם ה ואעפ"כ .397בזריקת שתי מתנות שהם ארבע

קרבן לזריקת הדם של  ומסודרים, ואין שום טעות וערבוב בין הדמים.

, דם החגיגה לא 398פסח היו עושין שורות שורות של כהנים וכו'ה

                                                 
 .915 הערהליד עיין לעיל  392
 ה"א. מקרבן פסחפסחים נט,א ורמב"ם פ"ד  393
ממעשה ואין לומר שישחטו הכל בסתמא, וסתמא לשמה, כי מבואר ברמב"ם )פ"ד  394

הי"א( שכל הזבחים צריך העובד שתהיה מחשבתו לשם הזבח ולשם בעליו  הקרבנות
 .119 הערהבשעת זביחה וכו', והיינו דלכתחילה צריך כוונה לשמה, וע"ע לקמן 

395
 .198 הערה,  ו171 הערה ליד עיין 

 .915 הערהכי דם החגיגה טעון זריקה וכנ"ל, ונוסח "זבח" עיין ב 396
ואע"פ שכל הניתנין בזריקה שנתנן בשפיכה יצא, כמ"ש הרמב"ם פ"ב מהלכות פסולי  397

המוקדשין ה"א וה"ב, אין נראה כלל לומר שהיו מקריבים את כל קרבנות החגיגה באופן 
משום  ודיעבד, ובגמ' פסחים פט,א אמרו גבי ספק שלמים או פסח, שא"א להקריבשל 

דפסח טעון מתנה אחת בשפיכה, ושלמים שתים הם ארבע בזריקה, ואע"פ דכשר ויצא, 
 אימר דקא אמרינן דאי עבד לכתחלה נמי, ומפורש דאסור לעשות כן לכתחילה, וצל"ע.

 .585 הערהכמ"ש לקמן ליד  398



 ונקריב לפניך באהבה פא

 
ואעפ"כ הכהנים נתפרש מי ואיך היו מוליכים וזורקים את הדם, 

 .וכהלכתומסתדרים והכל נעשה כתיקונו 

, א"כ הקרבן פסחאם הקרבת חגיגת י"ד הוא אחר התמיד עם  גם

 בנוסף לכל העבודות שיתבארו בהמשך, היו צריכין גם להביא נסכים

גם חגיגת י"ד טעונה סמיכה ותנופת חזה ושוק כשאר קרבן  .399כנ"ל

בתוך שלוש  קרבן הפסח תוכל זה נעשה ביחד עם הקרב, 400שלמים

 שעות.

מתי הוא זמן הקרבת קרבן חגיגת י"ד, או  שיטותבידינו שני  עלו

חצי שעה אחר חצות, עד  - 0301לפני התמיד של בין הערבים, משעה 

שהוא זמן הקרבת תמיד של בין הערבים בערב פסח  - 2301השעה 

לשעון שלנו(, או אחרי הקרבת התמיד ביחד עם קרבן  0301 - 00301)

וק גם בהקרבת ולפי שני השיטות צריכים הכהנים לעס. הפסח

צריך להעשות עד תחילת הלילה, האימורים של קרבן החגיגה, וזה 

 .401לפני זמן אכילת הקרבן

 

 ה ונעשה חובותינו ~ עולים להקריבנעל

 

 הגיע זמן שחיטת הפסחשמכריזין 

 שבבית גבוה במגדל עולין היו הפסח הקרבת זמן כשהגיע

                                                 
 .919 הערהליד  399
 .919 הערהדדינו כשלמים לכל דבר, ועיין  400
401

שחגיגת י"ד קריבה לפני התמיד, מ"מ כיון שנזרק דמה לפני  השיטותאפילו לפי  
התמיד, מותר להמשיך בהקטרת האימורים כל הלילה, וכמבואר בגמ' פסחים נט,ב, 
ורמב"ם פ"א מהלכות תמידין ומוספין ה"ו. אלא שצריך לסיים את ההקטרה לפני 

 .711 הערהשהבעלים אוכלין את הקרבן, כמ"ש לקמן ליד 
שלכתחילה מצוה מן התורה לעשות גם את הקטרת האימורים לפני י"א ובאמת הנה 

 ,ואכמ"ל ,ו"ד סק"א ל"בית הלוי חבשו"ת תמיד של בין הערבים, עיין רא"ם ויקרא ו,ה ו
ולפ"ז להשיטות שחגיגת י"ד קריבה לפני התמיד, א"כ גם הקטרת האימורים צריך לפני 

 האש בשעה אחת.התמיד, וזה פלא נפלא איך יספיקו גם להעלות הכל על 



 פב ונקריב לפניך באהבה

 
ואחר התקיעה , ושלשה חצוצרות של כסף בידם ותוקעים, 402המקדש

יטת הפסח לשם מי חמכריזין ואומרים, עם ה׳ שמעו, הגיע זמן ש

, גם בבית המדרש היו 403ששיכן שמו בבית הגדול והקדוש הזה

מכריזין ואומרים הגיע זמן לעמוד ולהפסיק ללמוד, כדי להקריב קרבן 

 .404פסח

 

 להתחיל בעבודהומזומנים הכהנים מוכנים 

הכהנים עומדים מוכנים  405שלנו(לשעון  0301 -) 0301 השעה

לעבודת הפסח, יש תגבורת מיוחדת של כהנים, כי אין ומזומנים 

, וכל כהן שרוצה לעבוד עבודה 406חלוקת משמרות בקרבנות הרגלים

, וא"כ היו אלפי 407, וגם נוטל חלק בקדשיםעובד עם כהני אותו משמר

כל  .408כהנים מוכנים ומזומנים לעשות את עבודת קרבן הפסח

                                                 
, מקום היה בהר הבית ובירה שמואיני יודע לאיזה מגדל הכוונה, ועיין יומא ב,א  402

יש לציין  .מגדל היה עומד בהר הבית והיה קרוי בירהובירושלמי פסחים פ"ז ה"ח אמרו 
שמצאו ליד חומת הר הבית אבן עם חקיקה של צורה ומקום מיוחד, וחקוק עליה "לבית 
התקיעה", וכנראה שם היו עומדים כשהיו תוקעים לפרסם, ולפי המשוער היה זה בקרן 

 מערבית דרומית, ואולי זה המקום המדובר כאן.
אכן יש סמך לדבר ממה שהיו מכריזין  .תיאור הרומאי, וכמדומני לא נזכר ענין זה בחז"ל 403

אכן אלא יש ענין כללי של הכרזה, ביהמ"ד לאו דווקא ד, ויתכן כמו שיתבאר בביהמ"ד
 975הערה עפ"ד הרמב"ם הנ"ל והיותר נראה להכריז מביהמ"ק דווקא,  למה הוצרכולפ"ז 

י היה כ ,"קשהממונה היה מכריז זמני כל הקרבנות, וא"כ יתכן שכל ההכרזות היו בביהמ
גם הוא נוגע גם לעומדים בחוץ, וקרבן פסח קרבן פסח אבל , בביהמ"קלכהנים רק נוגע 

 וץ.בח שישמעו העומדים היה צריך להכריז גם , ולכן)יומא נא,א( קרבן ציבור
כדי שילכו לביתם להשכיב היו מכריזין בביהמ"ד להפסיק ללמוד גם  .רש"י סוכה כח,א 404

)וזה נוגע  להם כח בלילה לליל הסדר, עיין פסחים קט,אהתינוקות שישנו ביום, ושיהא 
 .גם אחר חורבן ביהמ"ק(

, אם היו ואילך 951 הערהלשעון שלנו(, לפי המחלוקת הנ"ל ליד  9:55) 9:55או בשעה  405
 גומרים את כל עבודות התמיד לפני הקרבת הפסח, או לאחריו.

וה תק"ט, וע"ע שם מצוה ה' מצ מנחת חינוךוקרבן הפסח דינו כקרבנות הרגלים, עיין  406
 וע"ע ערוך לנר סוכה נה,ב ד"ה בגמרא מה שאמור. שנסתפק בזה.

 .ב ורמב"ם פ"ד מכלי המקדש ה"ד וה"הסוכה נה, 407
 וכן עולת וכגון קרבן פסח וחגיגה, ויש לציין ולהדגיש שדין זה הוא רק על קרבנות הרגל, 408



 ונקריב לפניך באהבה פג

 
ים צריכים לקדש ידיהם ורגליהם מן הכיור לפני שיעשו עבודה הכהנ

, ומברכין עליה ברכת 410עבודה היאידים ורגלים קידוש  .409במקדש

 .411המצוות

 

 כלל ישראל עולים להר הבית להקריב קרבן פסח

כשעולים להר הבית מקפידים להר הבית, ישראל עולים  כלל

 .412לעלות ברגל, ולא לרכב על בהמה או עגלה

, הולך ישר 413, מי שנכנס דרך שער המזרחלהר הבית כשנכנסים

, מי שנכנס להר 414עד לעזרת נשים ומשם לעזרה דרך שער ניקנור

                                                                                                          
שהביאו עולי הרגל, שייך לאנשי משמר ראיה ושלמי חגיגה וכו', אבל כל הנדרים ונדבות 

אפילו ברגלים, כמבואר בסוכה נה,ב וברמב"ם פ"ד מכלי המקדש ה"ה, ונמצא שכהני 
. ואם אינם ר ולשער ממשעמשמר זה היה עליהם להקריב אלפי קרבנות שאין לש

מנחת יכולים לבדם וצריכים סיוע יכולים לבקש מכהנים אחרים לסייעם בעבודה, ועיין 
מצוה ה' אות ח'( שנסתפק אם בכה"ג כל כהן שירצה יכול לעשות העבודה, או ) חינוך

 ששייך לאנשי משמר לכבד מי שירצו, ע"ש.
רמב"ם פ"ה מביאת מקדש ה"א, ושם ה"י כתב דמצוה לקדש מן הכיור, ואם קידש  409

בשאר כלי שרת כשר, ולפ"ז לכתחילה היו צריכים אלפי הכהנים לקדש ידיהם ורגליהם 
. ובאחרונים נחלקו אם בבית שני היו שם י"א כיורות כמו בבית ראשון, או לא מן הכיור

היה אלא אחד, )עיין שלטי הגיבורים פכ"ז, ועזרת כהנים מידות פ"ג מ"ו(, ולפ"ז יתכן 
שאלפי כהנים היו צריכין לקדש ידיהם ורגליהם מכיור אחד. אכן עיין רמב"ן שמות ל,יט 

דווקא, וה"ה כל כלי שרת, ואפילו מצוה ליכא  שנחלק על הרמב"ם וכתב דכיור לאו
 לקדש מן הכיור דייקא.

 רמב"ם פ"ה מביאת מקדש הט"ז. 410
נוסח הברכה אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצוונו על נטילת ידים ורגלים, וי"א על  411

 .198 הערה, וע"ע רחיצת ידים ורגלים, עיין נחל איתן סי' י"ד ס"ב סק"ד
כג,יד, ועיין שו"ת תורה לשמה סי' מ', ואגרות משה קדשים סי' כ"א, רבינו בחיי שמות  412

 ועיין תוי"ט פרה פ"ג מ"ז.
ברש"י פסחים פב,א ד"ה ראש המעמד, מבואר שרוב הכניסה והיציאה היה דרך שער  413

המזרח, וכ"ה ברש"י סוטה ז,א. ועיין בתוי"ט מידות פ"ב מ"א ותפא"י מידות פ"א מ"ג 
יתה לצד דרום, ורוב הציבור נכנסו מצד דרום דרך שערי שכתבו שהעיר ירושלים ה

 ם ב' שערים, ועיין חק נתן שם.חולדה, ולכן היו ש
 .757 הערהעיין לקמן  414



 פד ונקריב לפניך באהבה

 
עד שמגיע לשער  ךלצד ימין, וממשי הפונ הבית דרך שער אחר,

 .415העזרה

בשאר ימות , 416היא שאסור ליכנס להר הבית עם נעלים הלכה

היה להניח את הנעלים בעובי הפתח של חומת הר  דרכםהשנה 

מליון שם היכן הניחו כשהיה ציבור עצום כזה, איני יודע , 417הבית

י"א שמותר ליכנס להר הבית  .418ומאתים אלף זוגות נעלים...

נעלים שאינם של עור, וא"כ יתכן שהציבור עלו למקדש בנעלי בד מב

 .419וכדו'

לבית המקדש להקריב  420חבורה עולה אחד מבני החבורה מכל

העולה להקריב את , 421את הפסח, והוא שליח של כל בני החבורה

 .423ובניקור החלבים 422הפסח, צריך להיות בקי בשחיטה

                                                 
משנה מידות פ"ב מ"ב ורמב"ם פ"ז מבית הבחירה ה"ג, ועיין תפארת ישראל על  415

 המשניות שם.
 ברכות נד,א ורמב"ם פ"ז מבית הבחירה ה"ב. 416
פ"ז הי"ב וקרבן העדה, ומשום זה לא קידשו את זה המקום כדי  ירושלמי פסחים 417

שיוכלו להניח שם נעליהם, עיין דרך חכמה להגרח"ק על הרמב"ם שם, וע"ע ברד"ל על 
 הפרקי דרבי אליעזר פי"ז אות ע"א.

גם חידוש ופלא איך מצא כל אחד את שלו, ע"ע סוכה מב,ב. ויתכן שהשאירו את  418
 לביהמ"ק בלא נעלים. נעליהם בבית, והיו עולים

מצוה רנ"ד אות ה', ובעזרת כהנים מידות פ"ב מ"א בני יוסף ס"ק ו',  מנחת חינוךעיין  419
 ועיין רש"י יבמות קב,ב ד"ה הכי גרסינן, ובמנחת יצחק ח"ג סי' י"ט אות ד'.

אורחא דמילתא נקט, אבל באמת אפשר שאדם א' יעלה ויקריב עבור שני חבורות. ואז  420
גם  .151 הערהליד  לקמןצריך ליזהר מאוד שלא יתערבו או יתחלפו הקרבנות, עיין 

אפשר שיבואו יותר מא' מכל חבורה, כדי לראות את העבודה והקרבת קרבן הפסח, 
יומא ע,א ורש"י ד"ה ומאי מצוה, ועיין ונחשב למצוה משום ברוב עם הדרת מלך, עיין 

אלא שאם עולים לראות את , 8517ולקמן הערה משנה יומא פ"א מ"ח ותפא"י שם, 
העבודה ולא להקריב, אזי מותרים ליכנס רק לעזרת ישראל ולא לעזרת כהנים, עיין 

 .155 הערהלקמן 
 .יהושע קידושין מא,ב וע"ש בריטב"א ובפני 421
 .175לקמן הערה כמבואר  422
 .151לקמן ליד הערה עיין  423



 ונקריב לפניך באהבה פה

 
 

 עולין להקריבשהמנהגים וההלכות כ

כאו"א המנהג היה שלביהמ"ק להקריב קרבן פסח,  כשעולין

כשחל ערב פסח בשבת , 424ל כתיפועמרכיב את הכבש או הטלה 

 .425אסור להרכיבו על כתיפו, אלא מוליך את הכבש אל העזרה

זהירות מיוחדת שלא יאבד הכבש ולא יתערבב הכבש שלו  צריך

בשל אחר, כי הרי התמנו על כבש זה, ואם נאבד או נתערבו יש בו 

, שיחד אותו לפסחכאו"א נזהר בכבש  .426כמה ציורים אופנים והלכות

                                                 
ומשמע שהיו הרכבתו אינה דוחה את השבת, ( שאמרו שפסחים סה,בכן מבואר מגמ' ) 424

יתכן ו למה הביאו את הקרבן בהרכבה דייקא,מרכיבין אותו, ולא מצאנו דברים מפורשים 
 מחמת הצפיפות, שלא ימעך או יאבד.שהיו צריכין להרכיבם 

דהיה יכול להביא מאתמול שם רש"י פי ,דוחה שבתהנה טעם שאין הרכבתו באמת ו
הטעם משום מאירי כתב הו)ויל"ע היכן היה מניחו כל השבת, ועיין סוכה מב,ב(, וצל"ע. 

ע"כ, ומבואר דהרכבה לאו דווקא, ורש"י  יוכל להנהיגו וא"צ להרכיבו על כתיפו דווקא,ש
היו  לקרבן פסח מותהבהויתכן משום ש מיאן בפירוש זה, וכנראה ס"ל דא"א להנהיגו,

ושמענו ממגדלי (, עיין תוס' שבת קנא,א ד"ה אין)לילך כל הדרך  יכוליםצעירות, ולא היו 
בהמות, שאם הכבש מכיר את האדם, הכבש ילך עמו אפילו דרך ארוכה, אבל אם אינו 
מכירו, באמת קשה להנהיגו בדרך ולהביאו למקום חפצו, ולכן מיאן רש"י בפירוש זה, 

 יכול להביא מאתמול. ופירש שהיה
, וכמ"ש בגמ' )ב"ק עט,ב ורש"י( שלכן להרכיב על כתיפו הוא דרך בזיון לאדםעוד יתכן ש
שור הלך ברגליו דה, ארבעהוהגונב שה משלם  חמשה,משלם וטבחו או מכרו הגונב שור 

שה הרכיבו הגנב על כתיפו וזלזל את עצמו בו, לפיכך היקל אבל החמשה, ולכן משלם 
לכן היו יתכן שו בתשלומין, ומשלם ארבעה, ומפורש שהוא דרך זלזול, והקב"ה עלי

ישראל מרכיבים את הכבש על כתפיהם, והוא מכבוד המצוה, לזלזל בכבוד עצמו לכבוד 
 .751 הערהליד השי"ת, עיין לקמן 

שכתבנו להעיר איך זה לא הטילו גללים בעזרה,  118 הערהיתכן עוד, כי הנה עיין  ואולי
ויתכן שלכן היו מרכיבים אותם על כתפיהם, כי דרך הבהמות שאינם מטילין גללים 
בצורה זו )כך שמעתי ממגדלי הבהמות(, ולכן הרכיבום כדי שלא יטנפו את כל העיר 

ושלמי והעזרות בגלליהם. אכן כ"ז בקרבן פסח, ומה נעשה בקרבנות החג, עולת ראיה 
חגיגה שבאים גם מבהמות גדולות, וא"א להחזיקם על כתפיו, ואיך לא הטילו הם גללים, 

 ועמ"ש שם.
 הקודמת. הערהעיין , ו715 הערהעיין לקמן ליד  425
 פסחים צח,ב ורמב"ם פ"ג מהלכות קרבן פסח. 426



 פו ונקריב לפניך באהבה

 
פסח, קרבן לומוקדש אין לחוש שהוא היה מיוחד  ,ואם מוצאים כבש

 .427שלופסח בקרבן  זהירות מיוחדתכי כאו"א נזהר 

, המדקדקים אין 428הכבש או הטלה צריך להקדיש לקרבן פסח את

, כדי שלא יבוא להשתמש בו עד לפני שחיטתו ממשמקדישין אותו 

גם מי שקונה בהמה שכבר הוקדשה לקרבן פסח,  .429ולמעול בקדשים

מ"מ תיקנו רבנן מעלה וחשיבות, שהבעלים בעצמו יחזור 

 .430ויקדישנה

, 432כדי להקל על הפשט העור 431את הקרבן לפני השחיטה משקין

, וזה 433וכדי שלא ישאר בשר קודש דבוק אל העור ויפסיד קדשים

  לפני שעולים להר הבית. לעשותכמובן אפשר 
 

                                                 
 , ועיין רמב"ן שם.קידושין נה,במשנה שקלים פ"ז מ"ד, ו 427
להקדישו, ואף שאסור להקדיש ביו"ט, מ"מ כיון שמותר להקריבו ואפילו בשבת מותר  428

 מותר גם להקדישו, שבת קמח,ב ורש"י.
עיין תוס' חולין ו .וכמבואר בנדרים ט,ב שכן הוא דרך הכשרים ,כמנהג הלל פסחים סו,ב 429

, שאפילו כשמקדישה בעזרה יכול להנות ולמעול בכמה אופנים, וצריך ב,ב ד"ה אבל
 ע"ש. בהלכה, זהירות ובקיאות

פשטות לשון הגמרא הוא שהלל היה מקדישה בתוך העזרה, ובתוס' פסחים שם  והנה
כתבו שאין בזה איסור הכנסת חולין לעזרה, ע"ש, אבל בר"ן נדרים שם כתב דהוי חולין 
בעזרה, והכוונה שהקדישה סמוך לעזרה, וע"ע מל"מ פ"ג מהלכות שחיטה ה"ב שהאריך 

 בזה.
שבת קמח,ב ואף שמן הדין א"צ לחזור ולהקדישו, לוי מדרבנן, הקדש עי נקראוזה  430

 .595לעיל ליד הערה וכעי"ז עיין  ורש"י וריטב"א שם.
 ביצה דף מ,א שכן דרך העולם בכל שחיטה. גבי קרבן תמיד, ועיין משנה תמיד פ"ג מ"ד 431
 רמב"ם פ"א מתמידין ה"ט.ביצה דף מ,א ו 432
הבשר הנדבק לעור בעת הפשטת הבהמה, אינו חשוב, ואין דרך בנ"א  .חת"ס ביצה מ,א 433

לאוכלו, והוי כדבר שאינו ראוי לאכילה, כמבואר בחולין קכא,א וברמב"ם פי"ד מפסולי 
המוקדשין ה"ז וה"ח, ואין בו איסור נותר וכו', ומ"מ ראוי להשקותו, כדי שלא ידבק 

 הרבה, ולא יפסיד את הקדשים.
משקין את הבהמות קודם שחיטה הוא שאם יש בה סירכא דקה היא היו למה נוסף  טעם

פיה"מ ביצה שם, ועיין ש"ך יו"ד סי' ל"ט סקל"ב, אבל בקרבן פסח אין רמב"ם בנפסקת, 
רמ"א יו"ד סי' כמבואר ברכות מצויות בהם ישייך טעם זה, משום דבגדיים וטלאים אין ס

 .ובשו"ת יו"ד סי' ל"ט ת"ס ביצה שםח ל"ט ס"ב, כ"כ



 ונקריב לפניך באהבה פז

 
 כאו"א מביא סכין שחיטה

כדי שלא  ,בדוקשחיטה הענין כאו"א מביא עמו סכין  לתועלת

יצטרכו לחפש סכינים או להשחיזם אם ימצא פגימה בסכין, ולכן 

סכין  -, אם אין לו סכין מביא קופיץ )434כאו"א מביא עמו סכין

השחיטה צריכה להיות  .435לחיתוך בשר( שראוי לשחוט בו תמיוחד

, כשחל 436בכלי שרת, ולכן לפני השחיטה מקדיש את הסכין לגבוה

 .437פסח בשבת מקדישין את הסכין לפני שבתערב 

                                                 
שהיו מביאים סכינים, והקשו האחרונים למה צריך  (פסחים סו,אכן מבואר בגמ' ) 434

, ועיין )עיין תוס' בכורות כד,ב ד"ה השוחט( להביא סכינים, וכי חסרים סכינים בביהמ"ק
שו"ת חת"ס )יו"ד סי' קי"ד ד"ה ואשר מבואר( שכתב לדון מצד שבית השחיטה רותח, 

יכנס לתוך הפסח השני בליעות שחוט בו פסח אחר ונמצא הסכין בלע מפסח זה, ואם י
האריכו לדון האחרונים וע"ש, בו בליעות שלא למנויו,  מקרבן הראשון, ונמצא שיש

)יו"ד סי' ח' ד"ה מ"ש  כתב סופרובשו"ת  .)וע"ע שו"ע יו"ד סי' י' ס"ב וס"ג( בחידוש זה
לעשות לה', הדר"ג( כתב שעיקר הטעם הוא משום שהזמן קצר והמלאכה מרובה ועת 

 עכ"ד. ועוד אולי יפגם הסכין בשחיטה וכו', ואיך ימתינו זה על זה,
בסכינים מצאנו דבר חידוש, שכל משמר היו לו סכינים  י"ל טעם נוסף, כי הנה ואולי

משלו, כמבואר בסוכה נו,א שמשמרת בילגה חלונה סתומה, ופירש"י )שם ויומא לו,א 
גונזים שם אנשי משמר חלון לכל משמר, ש ות,בבית החליפד"ה אבל( שהיו כ"ד חלונות 

ומפורש שכל משמר היה להם סכיני בילגה, משמרת ם, וסתמו חלונה של הסכיניאת 
ולא מצאנו שיהא לכל משמר מזרקים ומחתות משלו, וכנראה חשיבות קודש שלהם, 

ולא הניחו לאחרים להשתמש בסכיניהם, כי כן מיוחדת היה לכאו"א בסכינים שלהם, 
בשחיטת  הדרך שמקפידין על סכיני שחיטה )עיין או"ח סי' ש"ח ס"א(. ולכן גםהוא 

שלהם לכל, אלא כאו"א מביא סכין משלו, ועיין  הקודש סכיניאת הפסח לא היו נותנים 
, שגם זה נעשה ע"י ויל"ע מה היו עושים בשחיטת קדשים קלים בכל ימות השנה .בזה

 להביא סכינים מביתם. (, האם היו צריכים515 הערההבעלים )עיין 
דרך העולם שבנ"א מקפידין לשחוט רק בסכין שלהם, ויתכן שזהו הטעם  ובאמת

שכאו"א הביא סכין שלו שמורגל בו, ואולי לכן גם כל משמר היו לו סכינים שלו, וכאו"א 
 היה שוחט רק בסכין שלו שהורגל בו, ויל"ע עוד.

 פסחים ע,א ע"ש. 435
ועיין בסוגיא פסחים עט,א שמבואר להדיא שהסכין הוא  ,תוס' פסחים סו,א ד"ה תוחב 436

ויש חולקין ששחיטה א"צ כלי שרת, וכמו ששחיטה כשרה  מכלי שרת, ועיין מאירי שם,
, חולין ג,א ד"ה כגון ובראשונים שםבזר, עיין תוס' זבחים מז,א ד"ה איזהו, ותוס' 

ודיעבד כשר בכל וברמב"ם פ"ד ממעשה הקרבנות ה"ז כתב דלכתחילה בעינן כלי שרת, 
 גווני.



 פח ונקריב לפניך באהבה

 
 

 קהל עדת ישראל ~ שלוש כיתות

 

 קרבן הפסח נשחט בשלוש כתות, נועלים את העזרה בכל כת

והלויים , גם הכהנים 438הפסח נשחט בשלשה כיתות קרבן

, לשלוש כיתות, וכל כת כהנים עובדת בא' משלוש הכיתותמתחלקים 

בני כת ראשונה נכנסים לעזרה  .439וכל כת לויים משוררת בא' הכתות

דלתות הלוים את להקריב את קרבן הפסח, כשהעזרה נתמלאת נעלו 

, וגם כדי למנוע צפיפות שלא 441, כדי לחלק לשלושה כיתות440העזרה

                                                                                                          
הקשו בזה, כי הלכה היא שכל הכלים צריך שיהא תחילת עשייתם לשם  ובאחרונים

קודש, ואם נעשו מתחילתן להדיוט אין עושין אותן לגבוה, ואפילו לא נשתמשו בהם 
, וע"ע בראשית להדיוט אסור )רמב"ם פ"א מבית הבחירה ה"כ, ועיין מג"א קמ"ז סק"ה

ם אלו הלא לא נעשו לשם הקודש, ועיין מקדש דוד )קדשים סי' ב' וא"כ סכיני ,(כח,יח
ובשבט הלוי )ח"א סי' ל"א( כתב דבדיעבד כשר לעבודה, וכאן הקילו משום שלא  .סק"ב(

היה אפשרות להכין מאות אלפי סכינים המקודשין מתחילתן, ולכן הוצרכו להביאם 
הבנתי למה לא יכלו להכין ולא  .מתוך ביתם, ולוותר על דין זה דבדיעבד כשר, עכ"ד

כל עשיית הפסח היה למעלה מגדרי סדר הלא ו כמו שהכינו מזרקים ומגיסים, סכינים,
יש  191הערה מש"כ פי ול .האנושי, ולמה לא יוכלו לעשות גם הסכינים, וצל"ע בזה

סכין שלו דייקא, לכן הקילו בכאו"א לשחוט הקפידו ש ליישב קושית האחרונים, דכיון
עוד יתכן שקושיא  , ועיין.ולשחוט בו לכאו"א להביא סכין שלו ולהקדישולהתיר 

מעיקרא ליתא, ובאמת היו מכינים סכין חדש, שנעשה לשם הקודש ולשם שחיטת 
 הפסח, והקדישו את הסכינים לפני השחיטה.

. והטעם משום , ומהרש"א פסחים סו,א לתוד"ה תוחבכן מבואר ברשב"א ור"ן חולין ג,א 437
 , פסחים סו,ב ושו"ע או"ח סי' של"ט ס"ד.דדמי למקח וממכר שין בשבתשאין מקדי

ועיין בירושלמי פסחים פ"ה ה"ה שאמרו שגם בפסח מצרים  פסחים סד,ב ויליף מקראי. 438
חילק מרע"ה את ישראל לשלוש כתות, והיה מרע"ה צועק ונשמע קולו בכל ארץ 
מצרים, והכריז ואמר ממקום פלוני עד מקום פלוני כת אחת, וממקום פלוני ועד מקום 

 פלוני כת אחת וכו', ע"ש. 
פסח הקרבן  להקריב אתם הכהנים צריכין ובאמת ג .ערוך לנר סוכה נד,א דרך אפשר 439

, או היו את קרבנם כשהיתה כת האחרת עובדת שלהם, וכנראה הכהנים היו מביאים
 שולחים ע"י לוי או ישראל מבני החבורה.

 פסחים שם. 440
 רש"י שם. 441



 ונקריב לפניך באהבה פט

 
נועלין את  443הלויים , נחלקו האמוראים אם442ירמסו זה את זה

 .444העזרה, או שהעזרה ננעלת מאליה בדרך נס

 

 כמה אנשים יש בכל כת, וכמה זמן יש לכל כת

אמרו שבכת  445חשבון כמה אנשים יש בכל כת, במשנה בואו

ראשונה ושניה היו קוראים את ההלל, וכשסיימו היו שונים לקרותו 

                                                 
. ולפי שני הטעמים בכת שלישית לא היו צריכים לנעול דלתות העזרה, וכ"כ ר"ח שם 442

 ם. ויש לציין לבעל המאור פסחים נח,א )יח,ב מדפי הרי"ף( ע"ש.צל"ח ואור חדש ש
, ובאמת 759 הערהבתיאור הרומאי מבואר שנעילת העזרה היתה ע"י הלוים, ועיין  443

ב, ויש ממונה "ג מכלי המקדש ה"ם פ"ק כמבואר ברמב"הלוים הם השוערים בביהמ
מיוחד הממונה על נעילת שערים, ונקרא שמו בן גבר, משנה שקלים פ"ה מ"א ורמב"ם 

 .55 הערהפ"ז מכלי המקדש ה"א, ועיין לעיל 
וטעם המחלוקת  .וברמב"ם פ"א מקרבן פסח הי"א פסק שנועליןגמרא פסחים שם,  444

ש שיכנסו כולם מבואר בגמ' כי הלכה היא שצריך שלוש כיתות, ואם לא ינעלו יש לחו
 שהדלתות ינעלו מעצמן או לאו אם סומכין על הנס ובזה נחלקו ולא יהיו שלוש כיתות,

מצינו בכ"מ הלא ומה המחלוקת אם סומכין על הנס, ועיין בצל"ח שם שדן  .)רש"י שם(
כי בודאי  סי' קפ"ב ס"ה כתבהעתיד קדשים  לחןהשך מו"מ אם סומכין על הנס, ובערו

צריך לעשות בעצמו, ולא לסמוך על הנס, רק במקום שבלא"ה הכל בדרך נס ופלא, יכולין 
לסמוך על הנס, וכאן כל הענין נס הוא, כי באמת יש להתבונן מה פירוש נתמלאה העזרה, 

 הערהלקמן ליד  והלא כמות האנשים שהיה בעזרה אינו בגדר טבעי כלל, וכמו שיתבאר
שהנס הנורא של מועט שהכוונה היא לאה העזרה, ולכאורה צ"ל , וא"כ מהו נתמ155

לא היה עוד מקום בעזרה, וא"כ הכל בלא"ה בדרך ממילא מחזיק את המרובה הפסיק, ו
נס, ובזה שפיר סומכין על הנס וא"צ לעשות בעצמו, ודלתות העזרה ננעלו בדרך נס, 

ך טבעי, וא"כ צריך והחולקים ס"ל דמ"מ פעולה זו של נעילת הדלת נוכל לעשות בדר
 לעשות בעצמנו.

אופן נוסף ראיתי מבארים, כי יש ניסים שהם לצורך המקדש והעבודה, ובזה שייך הכלל 
שצריך לעשות לבד, ואין סומכין על הנס, אבל נס זה הלא אינו צורך כלל, כי הלוים יוכלו 

ית"ש, לנעול שערי העזרה, והנס הזה לא נעשה אלא להראות חיבתם של ישראל לפניו 
ובנס כזה אין שייך הכלל דאין סומכין על הנס, ואין לנו לנעול השערים בעצמנו ולבטל 

 את הנס והוראת החיבה לישראל.
הענין יש להעיר, דהרמב"ם פסק כרבא דצריך לנעול ואין סומכין על הנס, אכן  ובעיקר

עצמן יתכן מאוד דגם רבא מודה שבאמת היה נעשה נס, ובפועל היו הדלתות ננעלות מ
דרך נס, ואזי שוב א"צ לנעול דכבר ננעלו, ולא נחלקו אם היה נס או לאו, אלא דדעת רבא 
דאין לנו לסמוך על הנס, וצריך להיות מוכנים לנעול, אכן המציאות היתה שבאמת היה 

 ננעל דרך נס, ועיין. וע"ע ריטב"א יומא כא,ב.



 צ ונקריב לפניך באהבה

 
הלל קורים את הפעם שנית, ומעולם לא שלשו, ובכת שלישית היו 

שבשני כיתות ראשונות קראו נמצא ומעולם לא הגיעו לאהבתי, ו

 פעמיים את ההלל, ובכת שלישית קראו פחות מחצי הלל, וא"כ

כת ראשונה שכת שלישית הייתה רבע מהזמן של הוא החשבון 

)מליון ומאתים אלף(  0,011,111, וא"כ יש לחלק את מספר ושניה

)חמש מאות ושלושים אלף( לכת  001,111הקרבנות, בחישוב בערך 

)מאה ארבעים  041,111ראשונה, וכן לכת שניה, וכת שלישית בערך 

 אלף( קרבנות.

 , שהואאת הזמן שהיה להקרבת קרבן פסחונחלק נחשב  ואם

, א"כ נמצא כת ראשונה ושניה היה לפי חשבון זה 446שלוש שעות

, עשרים דקות בערך , וכת שלישיתל כתלכ ועשרים דקותבערך שעה 

 ... 447וזמן זה כולל את הכניסה והיציאה

קרבנות, ובכל  0011 -יותר מבכל דקה נעשו שלפ"ז נמצא  וא"כ

  קרבנות. למעלה ממאהשניה נשחטו 

 

 מאות אלפי אנשים עומדים בעזרה

שטח זה מות, א X 002 000הוא  כולהגודל העזרה לעזרה,  נכנסים

מקום המזבח, הדוכן, הננסים  כולל בתוכו את האולם וההיכל, ואת

אמות רבועות,  00,040והטבעות. השטח הכולל בעזרה הוא סך 

משטח זה יש להפחית את מקום ההיכל והאולם ומקום המזבח 

של מקום פנוי  448מרובעות אמות 00,001והכבש, נשאר לנו בערך 

                                                                                                          
 .751 הערהו 111 הערה ליד לקמןעיין , ופסחים סד,א 445
 .915 הערהליד כנ"ל  446
 .789 הערה, ו751 הערהליד ועיין לקמן  447
מטר  X 15 15 והוא כמו מקום של אמות, X 855 855בגודל  בגודלוהרי זה שוה למקום  448

ולשיעור חזו"א רגל מרובע(,  15,555רגל,  X 555 555מ"ר בערך לשיעור רח"נ ) 9155היינו 
 יש להדגישרגל מרובע(,  55,155רגל,  X 595 595מ"ר בערך ) 5555מטר, היינו  X 75 75הוא 



 ונקריב לפניך באהבה צא

 
, והשטח המותר לזרים 450חלק מהמקום הזה אסור לזרים, 449מבנין

 .451אמות מרובעות 0,010לכו"ע הוא 

מקומו של  -נתבונן, סדר העולם הוא גברא באמתא יתיב  ומעתה

)חמש מאות  001,111וכאן נכנסים  ,452על אמה אמההוא אדם 

)חמש מאות ושלושים אלף(  001,111עם  ,ושלושים אלף( אנשים

                                                                                                          
שכל החשבונות הם בערך, כדי לקבל תמונה כללית, ולא באופן מדויק, ולכן עיגלנו קצת 

 את החשבונות לפי הענין.
אמות. כשנכנסים  895אמות, ורוחבה הוא  817אורך העזרה הוא  :החשבון בקיצור נמרץ 449

אמה באורך העזרה, רוחב עזרת ישראל הוא כרוחב העזרה  88לעזרה הוא עזרת ישראל 
 95אמה עזרת כהנים עד המזבח, ברוחב הנ"ל. אח"כ מקום המזבח  88אמה. אח"כ  895

זבח עם הכבש, שהוא אמות באורך העזרה, ברוחב מקום זה עלינו להפחית את רוחב המ
אמות ברוחב העזרה )כולל מקום הטבעות להשכיב את הבהמה  79אמות, ונשארו  15

(, ומקום הננסים שהם העמודים שעליהם היו מפשיטים 571 הערהבעת השחיטה )ועיין 
 895אמה בין האולם למזבח, ברוחב העזרה  55(. אח"כ 595 הערהכמו שיתבאר לקמן ליד 

אמה )מבחוץ, היינו  58ר והמדרגות לאולם(. אח"כ האולם באורך אמה )כולל מקום הכיו
עם עובי הקירות(, ברוחב מקום זה עלינו להפחית את רוחבו של האולם )מבחוץ(, שהוא 

אמות  79אמות ברוחב העזרה. אח"כ ההיכל באורך  87.5מאה אמות, ונותר מכל צד 
אמות,  75בחוץ(, שהוא )מבחוץ(, ברוחב מקום זה עלינו להפחית את רוחב ההיכל )מ

אמה,  88אמה מכל צד ברוחב העזרה. ואח"כ אחורי בית הכפורת באורך  95.5וא"כ נשאר 
 –ברוחב העזרה )המידות הם לפי מידות בית שני, המבוארים במשנה מידות פ"ה מ"א 

 .מ"ב ומפרשים, ואכמ"ל(
צרכי עבודה רק לו סתם, עזרת כהנים אסור לזרים להכנס .עזרת ישראל מותרת לזרים 450

אם מותר הראשונים בין האולם למזבח נחלקו  (.רמב"ם פי"ז מבית הבחירה הי"ט)מותר 
ורש"י ותוס' ד"ה כהנים, ותוס' חגיגה כו,ב  אלישראל ליכנס לצרכי עבודה, עיין סוכה מד,

וכ"פ בביאור הגר"א או"ח סי' תר"ס , , שמבואר מדבריהם שאסור לזרים ליכנסד"ה שלא
וש הרא"ש כלים פ"א מ"ט, ובשו"ת הר"י מיגאש סי' מ"ג, ורי"ץ גיאות ועיין פירס"א. 

וע"ע רש"י יומא כא,א ד"ה נמשכין,  .סוכה עמ' קנ"ו בשם הגאונים, שכתבו דמותר
 וברש"י מנחות כז,ב ושטמ"ק שם אות ו', והאריכו בזה האחרונים ואכמ"ל.

מ"ר לשיעור  8555 שהוא מטר, X 95 95 אמה, היינו X 79 79 והרי זה שוה למקום בגודל 451
 שהוא מטר, X 15 15הוא  חזו"אהשיעור ולפי רגל מרובע(,  89,555רגל,  X 885 885רח"נ )

 רגל מרובע(. 89,555רגל,  X 891 891מ"ר ) 8715
ודנו  ופסחים קט,א ד"ה אמה, סוכה ז,ב ועיין ריטב"א שם, ותוס' שבת צט,א ד"ה אמתא 452

שכך וע"ע בריטב"א שם שכתב  עיין רמב"ן ב"ב קא,א ד"ה ורחבן ששה. ,בזה בכ"מ
 , ועיין ערוך לנר סוכה ח,א.שיערו חכמים בין ליושב בין לעומד



 צב ונקריב לפניך באהבה

 
 454אנשים 011, בכל אמה מרובעת עומדים לפי החשבון 453בהמות

להקריב  455אנשים 401כאו"א עם כבש, ובכל מטר מרובע עומדים 

 ...קרבן פסח, חוץ מכל הכהנים העושים את העבודה

מקבלים את הדם , 456הצפיפות הזו שוחטים את הקרבן בתוך

, ומוציאים את האימורים מפשיטים ומנתחיםומעבירים אותו למזבח, 

רק אין לזה שום הסבר בדרך הטבע,  ,הכל זורם באופן נפלא "כפעוא

נסים נעשו בעזרה, שאפילו כל ישראל נכנסים  457אמרו חז"לש כמו

 .458עזרה מחזיקתן -בעזרה 

קול כמה רעש יש מבעזרה מאות אלפי בהמות, עכשיו עומדים  גם

תהיה כל  ,ומי רגלים אם הבהמות יטילו גלליםפעיית הבהמות... 

 הלל לומר יוכלו ולא רע, ריח יהיה גם ואולי ,459מטונפת העזרה

                                                 
יש לציין דלהשיטות שזמן הקרבת חגיגת י"ד הוא אחר התמיד יחד עם קרבן פסח )עיין  453

 הערה, וע"ע ליד שמביא חגיגה יש עמו שני בהמות (, א"כ נמצא שכל מי919 הערהלעיל 
דלחגיגת י"ד אפשר להביא עגל או שור או פרה גדולה )ולא כבש בן שנתו דווקא(,  971

 וא"כ הצפיפות כפולה ומכופלת.
החשבון הוא לפי המקום המותר לזרים, אכן הכהנים מותרים לעמוד גם בין האולם  454

 ר מקום לזרים.ולמזבח ואחורי הכפורת, וכנראה הכהנים היו עומדים שם, והיה קצת יות
, ולשיעור החזו"א בכל מטר מרובע הוא לשיעור רח"נ נשים לרגל מרובע(, החשבוןא 15) 455

 X 5 5ס"מ, ) X 5 5 עומד על , ונמצא כל אדםאנשים לרגל מרובע( 51אנשים, ) 955עומדים 
 אינטש(...

פלא והפלא, יש בעזרה מאות אלפי סכיני שחיטה, שוחטים בצפיפות עצומה, ואף אחד  456
 (.8855 הערהלא נפצע )עיין לקמן 

 אדר"נ פל"ה. 457
ובגמ' )פסחים סד,ב( אמרו מעולם לא נתמעך אדם בעזרה, חוץ מפסח אחד שהיה בימי  458

)פ"ד הי"ב( אמרו בתוספתא הלל שנתמעך בו זקן אחד, והיו קוראין אותו פסח מעוכין, ו
 .בו ביום נכנסו ישראל בהר הבית ולא היה מחזיקן וכו', וכעי"ז באיכ"ר )פ"א,ב( ע"ש

 ועיין (.111 הערה)וע"ע לעיל  ולכאורה באותו פעם לא היה הנס, ולכן לא היה מחזיקן
גלגולי נשמות לרמ"ע מפאנו )אות ש' ס"ק ח'( שכתב שהיה זה עונשו על שהיתה בספר 

וע"ע דברי תורה לגה"ק ממונקאטש )ח"א  ,לראות כל כך אוכלוסין, ע"ש עינו רעה בהם
 אות מ"ט( מש"כ בזה.

 דבר לומר ומותר רע, ריח בה אין בהמות צואת שסתם ס"ד( ע"ט סי' )או"ח היא הלכה 459



 ונקריב לפניך באהבה צג

 
דרך נס אין הבהמות כנראה שב .460וברכות המצוות על כל העבודות

 .461מטילות גללים בביהמ"ק

רואה את עצמו שהוא עומד  כל אחד ואחדבעזרה  כשעומדים

והיו עיני וליבי שם כל הימים, ומהלך באימה  462לפני ה', כמו שנאמר

אסור להוריד  .464בבית אלוקים נהלך ברגש 463וביראה ורעדה, שנאמר

 .465את הכובע בעזרה

 

 ושחטו הפסח ~ שוחטים את הפסח

 

 מקום שחיטת קרבן הפסח

מצד הדין כל  .רק בתוך העזרה, כמו שאר קדשים קלים שוחטים

בעזרת נשים, או  לאמקום בעזרה כשר ואפילו אחורי ההיכל, אבל 

 .467על הגגות ולא, 466בלשכות הבנויות בחול אף שפתוחות לקודש

                                                                                                          
 כנגדה. במקום שיש ריבוי צואה וטינופת דעת החיי אדם שאסור לומר דבר שבקדושה 

 שם סעי' ז' שהאריך. בביאור הלכהשבקדושה אף כשאין ריח רע, ועיין 
 כמבואר בשו"ע שם שאם יש בה ריח רע אסור לומר דבר שבקדושה. 460
בגמ' )יומא לו,א( נאמרה הלכה לענין שעיר של יום הכיפורים, שמעמידין אותו ראשו  461

לדרום ופניו למערב, ואין מעמידין אותו להדיא למערב, כי חיישינן שמא ירביץ גללים 
לנגד ההיכל, וכתב הריטב"א בשם מדרש שמעולם לא הרביץ גללים, אלא שאין לסמוך 

"ל שלפנינו, ויל"ע אם נס זה היה רק בשעיר של על הנס, ע"כ, המדרש אינו נמצא בחז
יוה"כ, או גם בכל השנה לא היתה בהמה שהרביצה גללים בבית המקדש. ובאמת מצאנו 
הלכה זו בכמה מקומות שחיישינן שמא ירביץ גללים )עיין תוס' זבחים נח,א קדשי, תוס' 

זה דאין סומכין יומא סב,ב ד"ה על, ומשנה תמיד פ"ד מ"א ומפרשים(, ויתכן לומר גם ב
 .151 הערהעל הנס, אבל באמת היה הנס הזה, ויל"ע. וע"ע מש"כ לעיל 

מ"א ט,ג. ועיין ברכות סב,ב שדרשו פסוק זה על הר הבית כולו. וע"ע ויקרא יט,ל ותרגום  462
 אונקלוס ותרגום יונתן שם.

 תהילים נה,טו. 463
 וע"ע שו"ע או"ח סי' קנ"א. רמב"ם פ"ז מבית הבחירה ה"ח. 464
 שם. במשנה למלך תוס' יומא כה,א ד"ה והא, והובאו דבריהם 465
ועיין בפיה"מ פ"ג ממעשר שני מ"ח שכתב דכשר  .ם פ"ו מבית הבחירה ה"ח"רמב 466

 לשחיטת קדשים קלים, וע"ע קרן אורה זבחים דף נו,א.



 צד ונקריב לפניך באהבה

 
שהשחיטה כשירה בכל מקום בעזרה, בקרבן הפסח יש סדר  אע"פ

את הדם אחר, כי בקרבן פסח היו עושים שורות של כהנים ומעבירים 

אין שוחטים בכל מקום בעזרה, אלא , ולכן 468מזה לזה, כמו שיתבאר

את ראש השורה של כהנים, ושוחט  לידכשבא לשחוט היה ניגש 

ישראלים ליד כל שורה עומדים כמה  .הדם הכהן מקבלו פסחו

השוחטים את הפסחים, ועומדים כמה וכמה כהנים מוכנים לקבל את 

הדם, ואח"כ הם מעבירים את המזרק אל שורת הכהנים המוליכים 

 .469את הדם למזבח

 

 השחיטה הכוונה והברכה

, 471, ולכן הישראל שוחט470כשירה בזר אפילו לכתחילה שחיטה

בודקים שוב את לפני השחיטה  .473שוחט 472הבעליםבדרך כלל ו

                                                                                                          
 ה"ד. ממעשה הקרבנות רמב"ם פ"ה 467
 .191 הערהליד  468
 ליד דם התמצית )עיין לכל הפחותדם או כן נראה לכאורה, כי צריך לקבל את כל ה 469

(, ועד שיצא זה הדם הוא בערך שניה או שניה וחצי, וא"כ צ"ל שליד כל שורה 195 הערה
ב היו כמה כהנים המקבלים את הדם, ואח"כ מסרו את הדם לכהן שבראש השורה. ושו

שחט ישראל וקיבל הכהן שכן מבואר בדברי המאירי פסחים סד,א שכתב וז"ל:  ראיתי
וחבירו לחבירו עד  ,לחבירו שבראש השורה ,ונותן המקבל את הבזך שהדם בתוכווכו', 

, עכ"ל, ומפורש שהכהן המקבל את הדם שמגיע לאותו הסמוך למזבח וזורקו למזבח
 לכהן שבראש השורה. נותנואינו הכהן שבראש השורה, אלא הוא 

 .517 הערהרמב"ם פ"א מפסולי המוקדשין ה"א, וע"ע לקמן  470
אכן  ע"כ, פסחים סד,א שחט ישראל וקיבל הכהן, ופירש"י שם שחט הישראל אם ירצה, 471

בצל"ח ברכות , ועיין (191 הערהליד )עיין לעיל  כן היה הסדר שהישראל שוחטמבואר ש
לא,ב )ד"ה אמר להם עלי( שהכהנים היו מקפידין שישחוט כהן דווקא, ורק בקרבן יחיד 

ושחטו הישראלים, וכתב די"ל עוד שגם קרבן יחיד  לא היו יכולים תמיד הכהנים לשחוט
היו הכהנים דווקא שוחטים, ורק בקרבן פסח שהפסחים היו רבים מאוד והכהנים טרודים 

 .שםפסחים שפת אמת במאירי ובשאר העבודות, ולכן היו הישראלים שוחטים, וע"ע 
 .157 הערהוליד  515 הערהוע"ע לקמן 

 .155 הערהיהמ"ק להקריב את הפסח, עיין לעיל ליד היינו א' מבני החבורה שעלה לב 472
, ועיין 515 הערה, וע"ע (191 הערה)כנ"ל ליד  כן משמע לכאורה ממה שהביא כ"א סכין 473

, ועיין בפסחים ז,ב ורש"י שם ד"ה פסח וקדשים, בפסוק דה"ב )ל,יז( ובמפרשים שם



 ונקריב לפניך באהבה צה

 
, 476את הפסח 475לשחוטאשר קדשנו במצותיו וצוונו מברך , ו474הסכין

 .477וברכת שהחיינו

, משום בזיון קדשים, או 478קושרים את הבהמה לפני השחיטה אין

, אלא אוחזין אותה 480, או שמא יקבל מום479משום שהוא דרך הגוים

, ומשכיבין את הבהמה על צד 481ורגלבעת השחיטה, או קושרין יד 

 .482שמאל שלה

                                                                                                          
י"ג, וברש"ש  ש ברש"ש. וע"ע מנחת ברוך סי'דמבואר שהבעלים מצווים לשחוט, וע"

 יבמות לג,ב.
כתב דאפילו בסכין בדוק צריך  (שם סק"ה עתדיין רמ"א סי' י"ח ס"ד, ובפמ"ג )שפתי ע 474

לבודקו שוב, שמא ימצא הסכין פגום ונמצא יש בו משום בל תשחית ומשום חשש 
וכל זה הוא  ברכה לבטלה, ע"ש, ולכאורה בקדשים יש טעם נוסף משום הפסד קדשים.

אחת כמה וכמה בקרבן פסח, שהיום קצר והמלאכה מרובה, ואם תפסל  בכל קרבן, ועל
(, ועלול להפסיד את הקרבן 899 הערההשחיטה יצטרך למצוא כבש חדש )ועיין לעיל 

 בזמנו.
מב"ם פי"א מברכות הי"ב, ועיין פסחים ז,ב ובראשונים וריטב"א שם, די"א שנוסח ר 475

 הברכה הוא על שחיטת הפסח, ע"ש.
הפסח, ואין מברכין באופן כללי "על  לשחוט אתנוסח הברכה הוא באופן מסוים ומפורט  476

כמו שמצינו באכילת הפסח שמברכין על אכילת פסח, ובחגיגה מברכין על והשחיטה", 
 הערהאכילת הזבח, כמבואר בפסחים קכא,א ורמב"ם פ"ח מחמץ ומצה ה"ז, ועיין לקמן 

 סק"ה. יו"ד סי' ק"כ ובט"זוע"ע שו"ע  .915
 כיון ששחיטת הפסח הוא מצוה הבאה מזמן לזמן, עיין שבט הלוי ח"ג סי' ס"ט. 477
, לענין קרבן התמיד, ולפי תמידין ומוספין ה"ימפ"א  תמיד דף ל,ב ודף לא,ב ורמב"ם 478

, ובתפארת בעבודת הקרבנות סי' מ"ג סק"אהטעם נראה דה"ה בשאר כל הקרבנות, וכ"כ 
 ישראל תמיד פ"ד מ"א.

 הטעמים בגמ' שם, והרמב"ם פסק הטעם משום שהוא דרך הגוים.שני  479
שלא נזכר  חדשטעם  המציא הראב"דראב"ד בהשגות שם, ותמהו המפרשים למה  480

 בש"ס, ע"ש.
שדייק דשיטת הרמב"ם דאין שם  שנהמם ועיין לח .כן פירש המפרש בתמיד ל,ב 481

בשאר ימות השנה יש טבעות בבית המטבחיים, שבהם היו  קושרין כלל, רק אוחזה בידו.
את צואר הבהמה בשעת השחיטה, או היו קושרים רגלי הבהמה )מידות פ"ג מ"ה 
ומפרשים(, אבל היום האיצטבאות מכסים את הטבעות, וא"א להשתמש בטבעות, עיין 

 .571 הערה
 בית יוסף או"ח סי' קל"א. 482



 צו ונקריב לפניך באהבה

 
הבעלים לשם קרבן פסח, ולשם  483מכוין בשעת השחיטה השוחט

, ושהזבח הוא 484נאכל למנויו הפסח , ושיהיהשהם כל בני החבורה

, 485להשם ברוך הוא, ושהזבח יוקטר לאישים, ושהקטרתו לריח בלבד

אם שחט סתם ולא כיון  .486יתברך נחת רוח לפני השםהוא ושריח זה 

זה נחלקו הראשונים, י"א דצריך לכוין כל זה בכל ד'  בדין .487כשר

בהקטרה צריך לכוין כן העבודות, שחיטה קבלה הולכה וזריקה, ו

לשם אלו הדברים, חוץ ממחשבת לשם הזובח שזה א"צ בעת 

, וי"א דרק בעת השחיטה צריך מחשבת כל אלו, אבל 488הקטרה

 .489מחשבת לשם זבח ולשם זובחבשאר עבודות צריך רק 

 

 ודם זבחיך ישפך ~ קבלת הדם וההולכה

 

 קבלת הדם והברכה

 שרת וכלי ,השורה ראש ליד הכהן עומד שוחט, שהשוחט בשעה

                                                 
כל הזבחים צריך העובד שתהיה מחשבתו לשם רמב"ם פ"ד ממעשה הקרבנות הי"א, ש 483

הזבח ולשם בעליו בשעת זביחה וכו', והיינו דאע"פ שסתמא לשמה, מ"מ לכתחילה 
ואף שבגמ' זבחים ב,ב אמרו שתנאי בי"ד הוא דלא לימא  .צריך כוונה לשמה להדיא

לשמו דילמא אתי למימר שלא לשמו, כבר כתבו התוס' שם )ד"ה קיימו( דהכוונה שלא 
ויצויין דרש"י שם משמע דנחלק וס"ל  .ר בפה, אלא יחשוב לשמה ובמחשבה סגייאמ

דתנאי בי"ד הוא לשחוט סתמא, ולא לכוין לשם בעלים כלל, ועיין קרן אורה שם, ובנו"כ 
 . וע"ע משנה למלך פי"ג מפסולי המוקדשין ה"א.הרמב"ם שם

פ"ב מהלכות קרבן פסחים סא,א וזה ענין המיוחד לקרבן הפסח, ועיין חסד לאברהם  484
 פסח ה"א שיצא לדון אי שייך בזה הדין סתמא לשמה, ע"ש.

היינו לאפוקי שהקב"ה כביכול אוכל הקרבן ח"ו וכיוצ"ב, ועיין ערוך השלחן העתיד  485
 קדשים סי' ע' סעי' ט"ו.

)מליון ומאתים אלף( קרבנות  8,555,555והוא נפלא למתבונן, היום מוקרבים בביהמ"ק  486
כחצי ממספר זה של קרבנות חגיגת י"ד, וכל אחד ואחד מהם עולה לריח פסח, ועוד 

 ניחוח לפניו ית"ש.
 .שם רמב"ם 487
 כ"ה דעת התוס' בזבחים ב,א ד"ה כל. 488
 שם שכתב דכ"ה דעת הרמב"ם, ועיין במפרשים שם. משנה למלךעיין  489



 ונקריב לפניך באהבה צז

 
לקבל את הדם, הכהן מברך אשר קדשנו בקדושתו של  490ימינו ביד

בקבלת הדם צריך שיקבל את כל  .491אהרן וצונו לקבל דם הפסח

כהנים  .492, כדי שיתקבל הדם כולו בכלימזרקמעל לשוחט הדם, ולכן 

זריזין הם, ולכן על אף גודל הצפיפות בעזרה ועוצם מהירות העבודה, 

, אלא ולא נתקבל בכלי קרבןשל איזה אין לחוש שמא נשפך דם 

כל הקרבנות שנשחטו, כדת  של דםאת הבודאי קיבלו הכהנים 

 .493וכדין

 

 המזבחהולכת הדם בשורות שורות עד 

 למזבח, עד השחיטה ממקום ,שורות שורות עומדים הכהנים

                                                 
 זבחים טו,ב ורמב"ם פ"ה מהלכות ביאת מקדש הי"ח. 490
שמברכין על כל עבודה ועבודה, וכ"מ כתב בדעת הבה"ג רמב"ן )השגות לשורש י"ב( ב 491

ומשמעות דברי הרמב"ן שם דהרמב"ם חולק על זה,  ,ברש"י עירובין )דף נ,א ד"ה והרי(
וס"ל שמברכין רק על תחילת העבודה, ושאר העבודות נגררין עמה, ע"ש, וכ"כ בלב 

 .רבנות ה"אפ"א ממעשה הקמשנה למלך ועיין שמח שם, 
דכל העבודות המסורות לכהנים דווקא, נוסח הברכה הוא אשר קדשנו שם מל"מ כתב הו

באכילת תרומה וקדשים )רמב"ם סוף הלכות זה בקדושתו של אהרן, וכמו שמצינו נוסח 
וכתבנו שנוסח הברכה  .תרומות, ופ"א מביכורים ה"ב, ועיין דרך אמונה ביאוה"ל שם(

וכ"כ בעבודת הקרבנות )ח"א סי' , 171 הערהמפורט, וכנ"ל  באופןהוא לקבל דם הפסח, 
קפ"ד( לענין קרבן תודה, וי"א שנוסח הברכה הוא לקבל את הדם, וכ"כ בבנין שלמה ח"א 

 סי' כ', ואולי לאו דווקא, ויל"ע.
ועיין בדרך אמונה )פט"ו מהלכות תרומות ציון הלכה ס"ק ר"כ( שכתב דאע"ג דהעושה 

על עשיית, ולא בנוסח לעשות, וא"כ לכאורה הו"ל הוא רכה מצוה לאחרים, נוסח הב
ולא בנוסח על קבלת דם הפסח, אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצוונו  וסחלברך בנ

מ"מ מצות אלו מוטלות על כל הכהנים, והוי כעושה מצוה לעצמו, ולא לאחרים, לקבל, 
 ולכן מברך וצונו לקבל דם הפסח.

ל , והברכה חלה על כדמוהראשון שמקבל את  בןבקריש לציין שכל כהן מברך רק 
 הקרבנות )עיין שו"ע יו"ד סי' י"ט ס"ה(.

גם ברכת  ךמברעוד נראה לכאורה שכל כהן כשעושה עבודה ראשונה מענין קרבן פסח, 
 , וע"ע מנחות עה,ב ורש"י ותוס' שם.שהחיינו

וע"ע שפת אמת פ"ב מ"א, זבחים ופירוש המשניות לרמב"ם פ"ד מעשה הקרבנות ה"ח  492
 כריתות כב,א וקרן אורה זבחים כה,א וחומר בקודש לבעל התפא"י פ"ו אות ב'.

 פסחים סה,א. 493



 צח ונקריב לפניך באהבה

 
 

, המזרקים היו עשוים כסף או זהב, 494הכהנים אוחזים בידיהם מזרקים

והיו מסודרים שורות שורות, שורות כסף ושורות זהב, אבל לא היו 

טעם למה היו עושים בצורה כזו של שורות,  .495השורות מעורבות

, וגם כי היה 496הוא כדי שיתעסקו רבים במצוה, וברב עם הדרת מלך

ציבור עצום בעזרה והיה המקום דחוק וצר ללכת אל המזבח לשפוך 

, וגם כדי 497הדם, ולכן עשו באופן כזה שיהא מסודר ולא בערבוביא

 .498את העבודהולמהר לזרז 

 

 זרקים מוליכים כל שורהכמה שורות יש, וכמה מ

 הוא המזבח של היקפו חשבון, בואו שם, עומדים היו שורות כמה

                                                 
ובמשנה )פסחים סד,א( אמרו ובידיהם  .הי"ג קרבן פסחכ"ה לשון הרמב"ם פ"א מ 494

והוא בזיכים של כסף וכו', ובזך הוא תרגום של קערה )רמב"ם פיה"מ תמיד פ"ד מ"ד(, 
ועיין רש"ש שם שהעיר למה אמרו  קבל בהם הדם )רש"י פסחים שם(,כפות גדולות ל

 .כאן לשון בזיכים, ולא אמרו לשון מזרקים כמו בכל מקום, ע"ש
ובתפארת ישראל יכין שם, פירש  יותר. נוישכן הוא פסחים שם וברמב"ם שם, והטעם  495

ולא היו שהשורות היו נפרדות, כל שורות הכסף בצד א', וכל שורות הזהב בצד אחר, 
השורות מעורבות, אכן עיין במלאכת שלמה שם שהוכיח מירושלמי שהשורות יכולות 

שנסתפק אם הוא שם יכהן פאר )לגה"ק מבענדין( על הרמב"ם  להיות מעורבות. וע"ע
 כסף או זהב לבד.הכל מדין שצריך גם כסף וגם זהב דווקא, או יכולים לעשות 

ועיין בתוס' יומא )כו,א ד"ה מקום(  ."דהי מקרבן פסחפסחים סד,ב ורמב"ם פ"א  496
שהעירו דבגמ' שם אמרו דאיכא למ"ד דאע"פ שיש מעלה של ברוב עם, מ"מ במקום 

ראשון לגמור עבודתו, וכתבו לשכינה אין עושים כן, דנראה כאילו טריחא ליה מילתא 
דל"ד דכאן אחרי שמוסר לחבירו לא היה הולך לו, אלא חוזר ומקבל ומושיט וחוזר 

בל ומושיט, וממשיך בעבודה, ובזה אינו נראה כטורח עליו, אלא אדרבה ברוב עם ומק
 ., וע"ע ט"ז או"ח תקפ"ה סק"והדרת מלך

ובגמ' אמרו משום ברוב עם הדרת מלך ולא אמרו טעם  .מחצית השקל סי' קמ"ז סקי"א 497
מצד הציבור העצום  מ"מסדר, ה לגדולה לשמור עודאי היה בזה תועלת זה, ואע"פ שב

והדוחק לא היו צריכים לעשות שורות, והיו הכהנים יכולים להסתדר גם בלי זה, וכמ"ש 
משום שבקרבן חגיגה לא מצאנו שעשו כן, אלא עיקר הטעם היה ( 915 הערה )לידלעיל 

 .ברוב עם הדרת מלך
 שפת אמת פסחים סד,א. 498



 ונקריב לפניך באהבה צט

 
יסוד , 500, אבל שפיכת דם הפסח צריך שיהיה כנגד היסוד499אמות 000

, אלא על צפון ומערב 501המזבח לא היה מקיף מארבע רוחותיו

, ועוד אמה בצד דרום ואמה בצד מזרח, וא"כ נמצא שהיה 502המזבח

ולפי החשבון של גברא באמתא , 503אמות שיש להם יסוד 00למזבח 

אכן בכל העזרה היו שורות של כהנים,  00, א"כ היו שם 504יתיב

עומדים בצפיפות למעלה מדרך הטבע, והיו עומדים מאה אנשים 

בכל אמה מרובעת יש עשר ש, ונמצא 505בכל אמה מרובעת כנ"ל

אמות( נוכל  00 -שורות של עשר אנשים, וא"כ בסמוך למזבח )

כהנים לעמוד ליד  001 וא"כ יכוליםלהעמיד עשר אנשים בכל אמה, 

                                                 
בית ראשון היה בבית שני, אבל בהוא  הזל ויודגש שכ .אמה X 95 95 כי המזבח הוא 499

שורות לפי  515אמה, עיין מידות פ"ג מ"א, וא"כ בבית ראשון היו רק  X 51 51 המזבח
 .858 הערהליד חשבון זה, אף שהיו הרבה יותר אנשים, עיין לעיל 

 .555הערה עיין  500
 .551 הערה ליד עיין לקמןרמב"ם פ"ב מבית הבחירה ה"י, ו 501
בצד צפון המזבח הוא מקום בית המטבחים, ושם מותר לזרים ובזה יש להבחין, כי  502

ליכנס לצרכי עבודה, והיו עושים שורות ממקום השחיטה עד למזבח, אבל צד מערב 
אמה בין המזבח לכותל  88המזבח הוא בין האולם ולמזבח, והוא מקום צר מאוד ויש רק 

( הבאנו דעת 155 ערהההאולם )וכולל את מקום הכיור ומדרגות האולם(, גם הנה לעיל )
הרבה ראשונים שאסור לזרים ליכנס לשם, וא"כ צריך לומר שהשורות שהיו בצד מערב 
המזבח לא היו שוחטים שם, אלא היו שורות ארוכות ומתעגלות והולכות לאחורי 
העזרה, לצדדי המזבח בצפונו או בדרומו, או היו הולכות עד מזרח העזרה לעזרת כהנים 

בצד צפון המזבח, הלא שם היה מקום בית המטבחיים, ושם היו שוחטים. ובאמת גם 
, וא"כ 519 הערהוהוא משמש לתליית הפסחים ולהפשט וניתוח, כמו שיתבאר לקמן ליד 

א"א לעשות שם שורות להולכת הדם. וכנראה גם השורות מצד צפון המזבח הלכו 
 במעוקם.

מקום שיש  הפסח בכל את דםויצוין שכל חשבון זה הוא אם נאמר שאפשר לשפוך  503
שצריך לשפוך בקרן זוית המזבח ( 557 הערה)יסוד, אבל לשיטת הרמב"ם יתבאר לקמן 

דווקא, וא"כ יתכן שהיו שורות מכל הצדדים, וכהן האחרון של כל שורה היה צריך ללכת 
עד קרן זוית, לשפוך ולחזור לשורה, ולקבל את המלא ולהחזיר את הריקן וחוזר חלילה, 

בה יותר מסובך ומורכב, כי כו"כ כהנים מכמה שורות היו באים ולפ"ז היה העבודה הר
 בכל רגע לשפוך בקרן זוית המזבח.

 .155 הערהעיין לעיל  504
 .151 הערה ליד עיין לעיל 505



 ק ונקריב לפניך באהבה

 
 שורות 001נוכל להעמיד נמצא ש, וא"כ שיש יסוד המזבחצידי 

 .506כהנים

, א"כ כל 507אנשים בכת ראשונה ושניה 001,111חשבון  ולפי

ולפי חשבון הנ"ל שכת קרבנות,  011 שורה של כהנים טיפלו בדם של

, א"כ נמצא שכל 508ועשרים דקות היה בערך שעה ראשונה ושניה

ת, והיינו שבכל קרבנו 01 דקה טיפלו הכהנים שבכל שורה בדם של

וזה כולל קבלת הדם והעברת המזרקים שניות,  0 קרבן טיפלו במשך

זה הוא למעלה מהשגת אנוש, ולמעלה וושפיכת הדם על המזבח, 

 מדרך הטבע לגמרי.

ריבוי המזרקים המוטלים על הכהנים להעביר ולזרוק את  לעוצם

הדם, נתעורר חשש שמא יניח מזרק א' על הרצפה עד שיהיה פנוי 

לזרוק את דמו וכדו', ואח"כ ישכחו ויקרוש הדם ויפסל למזבח, לכן 

אלא הנהיגו בביהמ"ק לעשות את הבזיכים והמזרקים בלא שולים, 

שלא יוכלו להעמידם טה, או מחודדים מלמ מעוגליםהמזרקים היו 

 .509על הרצפה

 

 סדר הולכת הדם ע"י שורות הכהנים

 העומד לכהן ומסרו הדם, את הכהן בליק השוחט, כששוחט מיד

                                                 
אין החשבון מדויק, כי צריך גם מקום וריוח שיוכלו להחזיק את המזרקים ולהעבירם  506

 מיד ליד וכו'.
 .115 הערהליד עיין לעיל  507
כולל גם את ההפשט וניתוח והוצאת  ,של כל כת ועשרים דקותויש להדגיש כי שעה  508

האימורים, כמו שיתבאר לקמן, וגם את הכניסה והיציאה של כל כת וכת, וא"כ לא היה 
 שעה וחצי לשחיטה, ומ"מ כאן חישבנו לפי כל הזמן של הכת.

שמא הדם, ופירש"י  משנה פסחים סד,א ולא היו לבזיכים שולים שמא יניחום ויקרוש 509
ויקרוש  וישכחום ,יניחום כהנים על גבי קרקע עד שיקבלו דם אחר מחמת שהן מרובין

, ע"כ, ומשמע שהוא ענין מיוחד בקרבן פסח, אכן בברייתא הדם ולא יהא ראוי לזרוק
כל הבזיכין שבמקדש לא היו להן שוליים חוץ מבזיכי לבונה של לחם  )שם ע"ב( ת"ר

 ש"י צ"ל דמשום קרבן פסח הנהיגו כן בכל הבזיכים שבמקדש.וכו', ולפיר הפנים



 ונקריב לפניך באהבה קא

 
עד נותנו לחבירו העומד לצידו, וחבירו לחבירו,  והוא ,בראש השורה

כל כהן מקבל את המזרק המלא ביד שמגיע אל הכהן הסמוך למזבח. 

 ,510שחוזר מן המזבח ריקן מזרק ביד שמאלו מקבלימינו, ואח"כ הוא 

עד שהמזרק הריקן חוזר לראש השורה,  ומוסרו לכהן העומד לצידו,

והכל נעשה בזריזות , 511ושוב מקבלים בו דם הקרבנות, וחוזר חלילה

מרוב  .512מופלאה, עד שהמזרקים נראים ממש כחיצים ביד גיבור

                                                 
פסחים סד,ב אמרו שקודם מקבל המלא ורק אח"כ מחזיר הריקן, ושני טעמים נאמרו  510

בזה, הא' משום שאין מעבירין על המצוות, ולכן מיד שכמושיטין לו את המלא צריך 
' ורש"י שם, וטעם הב' לקבלו, ורק אח"כ להחזיר את הריקן שאינו עבודה, כן מבואר בגמ

הוא משום זריזות במצוה, שאינו מחזיר את המזרק עד שמקבל את השני, שלא יהיה 
ס"ח  זומזה למדו הפוסקים )רמ"א סי' קמ" .פנוי מן המצוה, כ"כ הרמב"ם בפיה"מ שם

 הס"ת הראשוןועיין מג"א ופמ"ג שם( שביום שקורין בתורה בשני ס"ת, אין מסלקין את 
השני על השלחן, שלא יהי פנוי מן המצוה, כמו כאן שאין מסלק ס"ת מניחין את עד ש

והמג"א הקשה דבגמ' משמע דהטעם אינו  .את המזרק מידו עד שמקבל את האחר
ואפשר לומר דכולהו חדא ל: "משום זה, רק משום אין מעבירין על המצות, וכתב וז

 , ודוחק, עכ"ל.טעמא היא, דלהכי אין מעבירין על המצות שלא יהא פנוי מן המצות
 קלהשצית ומש"כ דהמלא בימינו והריקן בשמאלו, כ"כ במג"א שם, והטעם כתב במח

דהמלא שהוא עבודה מקבל בימינו, והריקן אינו מעשה עבודה וזה היה תופס בשמאלו, 
וגם דהמלא אוחז בימינו כדי שלא ישפוך מה שבתוכו, )ואיטר יד פסול לעבודה, ובעל 

 את מקדש הי"א(.מום הוא, רמב"ם פ"ח מבי
לא מצאתי מפורש, אכן לכאורה זהו הטעם למה החזירו את המזרקים, כי אם לאו היו  511

יכולים להניחם באיזה מקום ליד המזבח. והנה המזרקים חוזרים מלוכלכים מדם, ויל"ע 
אם אפשר לקבל דם במזרק מלוכלך בדם, ודיעבד ודאי כשר, דמין במינו אינו חוצץ )עיין 

(, וא"כ לא אכפת לן בטיפת 581 הערהדם )עיין לקמן  סוגיא יומא נח,א(, וגם דם מבטל
דם הנשארת במזרק. אכן יל"ע אם מותר לכתחילה, והאם הוא דרך כבוד להשתמש 
במזרק מלוכלך, ואולי מכבוד המצוה הוא להראות ריבוי הקרבנות, וע"ד שבח הוא לבני 

אוי לקבל הדם (, או יתכן דבאמת לכתחילה אינו ר519הערה אהרן וכו' )עיין לקמן ליד 
בכלי מלוכלך, אלא דבערב פסח לעוצם ריבוי הקרבנות לא היו יכולים לקבל הכל בכלים 

 .191 לעיל הערהנקיים, ולכן עשו באופן זה, ועיין 
ובאמת פשוט הוא לפי כמות המזרקים שהספיקו להעביר בתוך זמן  תיאור הרומאי. 512

, כי משקל הדם שבכל מזרק קצר כזה. ויש לציין שמעבירים כאן מזרקים בעלי משקל
אחוז  5ק"ג )כפי ששמעתי ממומחים, כמות הדם בבהמה היא בערך  8.5יש לשער בערך 

ממשקל הגוף, חצי ממנו נשאר בתוך הבשר, ורק כחצי ממנו יוצא החוצה, משקל כבש 
 הערהליטר דם, ועיין לעיל ליד  8.1ק"ג, וא"כ יוצא בערך  55בינוני בן חצי שנה הוא בערך 

שצריך לקבל את כל הדם במזרק, המשקל הסגולי של דם הוא מעט יותר ממים,  195



 קב ונקריב לפניך באהבה

 
שלא יזרק דמו על  הזריזות והמהירות עלול להשפך דם באופן

שעשו תקנה לזה, והיו ממלאים מזרק א'  ש תנא דס"להמזבח, ולכן י

 .514וזרקו ממנו זריקה אחת על המזבח 513מן הדם שעל הרצפה

זהירים שאפילו טיפת דם אינה ניתזת על בגדי הכהונה,  הכהנים

, ואם 515ם נפסלים לעבודהבגדיה ,אם ניתזה טיפת דם על הבגדים

 .516עבד בבגד מלוכלך עבודתו פסולה

הדם למזבח עבודה היא, וצריך להוליך בהליכה ברגל,  הולכת

הולכה שזהו וא"כ א"א לקיים מצות הולכת הדם ע"י מסירה לחבירו, 

שבסוף השורה האחרון , אלא הכהן 517לאו שמה הולכהושלא ברגל 

, אלא בריחוק ב' או ג' פסיעות, והיה ממש לא היה עומד סמוך למזבח

                                                                                                          
וא"כ משקלו כמעט שוה לנפח(, והמזרקים עצמם שוקלים גם הם, וא"כ אפשר לשער 

 ק"ג. 5.5-9את משקל כל מזרק מלא בערך 
 .557ליד הערה עיין לקמן  513
, כי כהנים בכלי דעת רבי יהודה בפסחים סה,א דלא חיישינן שמא לא נתקבל הדם 514

חיישינן שמא ומ"מ  (,199לעיל ליד הערה ובודאי קיבלו כל הדם כדין )כמ"ש  זריזים הם
, ולכן עשו תקנה זו, בעת הולכת הדם מרוב הזריזות אולי נשפך הדם שכבר נתקבל בכלי

ולא הודו לו חכמים, דס"ל דנתערב עם דם התמצית שפסול למזבח, ונתבטל בו, ואין 
עיין לקמן ליד ו ך, ור"י ס"ל דאין דם מבטל דם, ושפיר כשר למזבח.תקנה לדם הנשפ

 .575הערה 
ים בדם פסולים לעבודה, ואם עבד עבודתו כבגמ' פסחים סה,ב מבואר שבגדים המלוכל 515

פסולה, אכן יל"ע מה שיעור לכלוך לענין זה, האם אפילו בטיפה א' או רק כשמלוכלך 
זבחים )זבח תודה להח"ח ם, ובליקוטי הלכות יותר באופן שמתבייש לעמוד לפני גדולי

בדפי הספר( נסתפק בזה, ופשטות הגמ' יומא נט,א משמע דאפילו בטיפת דם  נב,א
נפסלו ע"ש, ובמאירי יומא יב,ב משמע דדוקא נתלכלכו ביותר, וע"ע חומר בקודש לבעל 

 א'. הערהתפא"י פ"א 
, אלא מניחים אותם אותםולא זו בלבד, אלא בגדי כהונה שנתלכלכו אין מכבסין  516

. ועיין בליקוטי הלכות הנ"ל שיצא , רמב"ם פ"ח מכלי המקדש ה"הלעשות מהם פתילות
 אם אף וכדו' דם טיפת ניתזה אבל אותם, מכבסין אין לחדש דרק במטונפים ממש

 ע"ש. לכבסן, מותר מ"מ פסולה עבודתו
פסחים סד,ב ורמב"ם פ"א מפסולי המוקדשין הכ"ג, והרמב"ם בהלכות קרבן פסח לא  517

הי"ד דהרמב"ם סמך על מש"כ בהלכות  מקרבן פסחזה, וכתב הלח"מ פ"א דין הזכיר 
 .מש"כ בזה שםפסחים צל"ח עיין פסולי המוקדשין, ובודאי איירי בנייד כדין, ו
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, וי"א שכל כהן 518מזבח ושופך וחוזרלעד  בסוף השורה הולך ממקומו

היו על כל מזרק שקיבלו לידיהם , ו519היה עושה איזה קירוב ע"י רגליו

 ומוסרים לכהן הבא, ומתקרבים משהו אל המזבחברגל הולכים 

 .520ובוחוזרים לאחוריהם, והיו נראים כמו רוקדים רצוא וש

, מברך ברכת אשר 521המקיים מצות הולכת הדם למזבח הכהן

בהולכת הדם , 522קדשנו בקדושתו של אהרן וצוונו להוליך דם פסח

 .523מכוין לשם קרבן פסח ולשם הבעלים

                                                 
ממקום קבלת הדם עד כל ההולכה ולפ"ז מבואר דא"צ שיעשה  .מאירי פסחים סד,א 518

שיוליכנו מעט כדינו, והשאר במסירה מיד ליד בהולכה שלא ברגל, וסגי למזבח בהולכה 
, וכ"מ לשון הגמרא שם שאמרו דנייד הוא פורתא, ומשמע דא"צ שכולם יהיו ניידי, ברגל

בזה האחרונים, עיין מל"מ פ"א מפסולי המוקדשין הכ"ג,  והאריכואלא סגי בא' דנייד, 
אורחא  לכאורהומש"כ המאירי כהן אחרון הסמוך למזבח,  .ובקרן אורה זבחים טו,א

אבל מצד דיני הולכה א"צ דווקא כהן הסמוך למזבח, וה"ה כל כהן אחר  נקט, דמילתא
 ה"ט, ע"ש. "מהבזה במרכבת המשנה פי"ג מפסועוד ועיין  שהלך ברגליו מעט מהני,

כי הלא לוקח איזה רגעים , ובאמת יש להתפלא איך אין הדבר מעכב את סדר השורות
וכי השורות צריכין , ללכת מסוף השורה עד למזבח לשפוך הדם ולחזור לראש השורה

מסתבר שהיו כמה כהנים בסוף השורה שתפקידם היה , להמתין בכל מזרק עד שיחזור
ז לא עיכב "ועי, וך את הדם ולהחזיר את המזרקיםלקבל את המזרקים להוליכם ולשפ

אכן לשון המשנה הוא כהן הקרוב (, 119 הערהכ לעיל "ד מש"וע)את עבודת השורות 
 .ע עוד"ויל, ומשמע לכאורה שהוא חלק מן השורה', אצל המזבח וכו

 .בזבחים יד,ב ומשמע שכולם היו נדיםלפנינו גירסת ר"ח דניידי פורתא, וכ"ה הגירסא  519
משום שצריך שכל ההולכה תהיה ברגל, ולא סגי במקצת הולכה, או יתכן יתכן והטעם 

אף אם נימא דא"צ הולכה בכולו, מ"מ ברוב עם הדרת מלך, ורצו לקיים הולכה כדינה 
ברגל ע"י הרבה כהנים )כ"כ מרכבת המשנה פ"א מקרבן פסח הי"ד, ותורת הקדשים 

 .(פסחים פ"ה אות צ'בליקוטי הלכות להח"ח 
חלק מן ההולכה ועיין ברש"ש זבחים טו,א שכתב דאע"פ שכשמוסר לחבירו בודאי 

, מ"מ כיון שמהלך גם ברגליו שפיר הויא הולכה ברגל, כי הלא גם כשמוליך נעשה בידו
כל הוא חלק מן הברגל ממש א"א להשמר שלא יוליך ידו קצת בעת הולכתו, ובע"כ ש

אלא הולכה שלא ברגל,  פסלוכשר, ולא וברגל , ושפיר הוי הולכת הדם ההולכהמעשה 
 שאין בה מעשה הולכה כלל, וע"ע יד דוד זבחים שם.

 .585 הערהוכל זה בלא שתשפך טיפה מן הדם על בגדיהם, וכמ"ש לעיל  520
אם רק האחרון שסמוך והנה  .ויל"ע אם כל הכהנים שבשורה מברכין, או רק א' מברך 521

אם כולם ניידי פורתא וכולם ו וא מברך,למזבח מקיים מצות הולכה, א"כ ברור שרק ה
 מברכין, ויל"ע עוד.יתכן שכולם מקיימין מצוות הולכה, א"כ 
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 שפיכת הדם על המזבח

, 524מגיע לכהן שבסוף השורה שהוא עומד סמוך למזבח כשהמזרק

לקיר המזבח מעל ליסוד, כדי הוא שופך שפיכה אחת בנחת מן המזרק 

שפיכת הדם כשרה בכל מקום שיש יסוד, דהיינו  ,525שיפלו על היסוד

אמה אחת ו דרוםאמה אחת בצד ובכל צד צפוני ומערבי של המזבח, 

אחרי שפיכת הדם הוא מחזיר את  .526, שבהם יש יסודבצד מזרח

 המזרק הריק לכהן שלידו, להעבירו מיד ליד עד לתחילת השורה.

 צריך זריזות מיוחדת בעבודה זו, שלא תעכב את כל השורה.

הרמב"ם שצריך שתהא השפיכה בקרן זוית דייקא, וא"כ  דעת

חוץ מדרומית  –צריך לשפוך את הדם בא' משלושת זויות המזבח 

, ולפ"ז צ"ל שהשורות הסתיימו באיזה מרחק 527מזרחית שאין בה יסוד

                                                                                                          
 מברכין עליה, עפ"ד התוס' מנחות יח,ב ד"ה מנין , וי"א דהולכה אין198 הערהכנ"ל  522

וא"כ אין מברכין ע"ש, שכתבו דהולכה בכלל קבלה היא, ובקידושין לו,א ד"ה הקבלות, 
 עליה.

 .119 הערהליד וי"א שמכוין לשם ששה דברים הנ"ל, עיין לעיל  523
, וא"כ היה השורה עד למזבח (589 הערה)כנ"ל  כ"ז אם אמרינן שכולם היו ניידי פורתאו 524

שכל הכהנים היו עומדים, ורק  וסוברים( 581 הערה)לעיל ולדעת החולקים  .ממש
ם בריחוק ב' או ג' פסיעות מן האחרון היה מקיים הולכה ברגל, ולפ"ז היה השורה מסתיי

 המזבח, והיה הולך ושופך את הדם וחוזר לשורה, וחוזר חלילה.
ויצוין שיש תנאים החולקים,  .פסחים פט,א ורש"י, ובדף קכא,א ורש"י ד"ה שיירי דם 525

ליסוד, על כותל המזבח מעל שעומד מרחוק וזורק את הדם  היינווס"ל שהוא בזריקה 
ם שיריים על היסוד או לא )עיין רש"י ותוס' קכא,א(, וכ"ה ולא איכפת ליה אם נופלי

במשנה פסחים סד,א ועיין רמב"ם פיה"מ ובמאירי שם, ועיין ברמב"ם פ"א מקרבן פסח 
 ה"ו, ופ"ה ממעשה הקרבנות הי"ז ובמפרשים שם שהאריכו.

, ובמשנה מידות פ"ג מ"א ופירוש הגר"א, וע"ע בתפא"י רמב"ם פ"ב מבית הבחירה ה"י 526
היה יסוד, עיין בזבחים נג,ב ותוס' יומא יב,א ד"ה ירושלים,  וטעם הדבר למה רק שם .שם

 וע"ע תוס' זבחים סא,ב ד"ה ארבע.
ל: הבכור והמעשר והפסח, דם כל אחד "כתב הרמב"ם )פ"ה ממעשה הקרבנות הי"ז( וז 527

מהן טעון מתנה אחת בשפיכה כנגד היסוד, באי זו רוח שירצה משלש זויות המזבח, 
שהרי קרן מזרחית דרומית לא היה לה יסוד כמו שביארנו וכו', עכ"ל, ובקרן אורה )זבחים 
סד,א בתוד"ה מפני( כתב דמשמע מהרמב"ם ששפיכת דם הפסח צריך להיות בקרן זוית 
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, 528ה אל קרן זוית המזבחמן המזבח, והכהן היה הולך מסוף השור

ושופך שם את הדם, וחוזר לשורה ומקבל את המזרק הבא, ומחזיר 

 .529הריקן, וחוזר חלילה

כמה מזרקים דם נשפכו בכל לשיטת הרמב"ם נחשב והפלא,  פלא

את מספר  נחלק, 530שורות של כהנים 001קרן של המזבח בדקה, יש 

באו לזרוק דם בכל ששורות  001ה"ז לשלוש קרנות המזבח,  השורות

, וא"כ בכל 531קרבנות בכל דקה 01קרן, כל שורה מטפלים בדם של 

מזרקים דם, ואעפ"כ הצליחו הכהנים ללכת  0011דקה נזרקו בכל קרן 

 מהשורה אל הקרן לשפוך את הדם ולחזור למקומם בסוף השורה

 .532להחזיר את המזרק הריקן ולהמשיך בעבודה

                                                                                                          
ובאמת הוא מוכרח בלשון הרמב"ם  .המזבח דווקא, וכמו לשון הרמב"ם שם ה"ו ע"ש

נה בכל מקום שיש יסוד, א"כ יש ב' צדדים שכתב שלוש זויות המזבח, כי אם הכוו
שלמים עם יסוד, וב' צדדים שיש רק אמה א' עם יסוד, ומה כתב הרמב"ם שלוש זויות, 

וכן מוכרח מלשון הרמב"ם שלא כתב  ובע"כ שהכוונה לקרן זוית דווקא, ולכן יש שלוש,
וד, אלא כתב שקרן דרומית מזרחית אין לה יס שצד דרומי ומזרחי אין בהם יסוד,

וכן משמע ברש"י  .ומפורש דדעת הרמב"ם שקרבן פסח צריך שפיכה בקרן זוית המזבח
ל: בכל שאר הדמים שהן התחתונים מן החוט ולמטה, בקרן זוית "זבחים )דף נג,א( וז

המזבח עומד על הרצפה וזורק מן הכלי למזבח, וכל מקום שיגיע למזבח כשר, עכ"ל, 
ועיין בתוס' זבחים )דף סד,א ד"ה מפני(  דווקא. יתבקרן זו מתן דמיםוג"כ מבואר דצריך 

בכל מקום כשר, וע"ש בשטמ"ק המזבח דייקא, אלא  שנחלקו והביאו ראיה דא"צ קרן
 מש"כ בזה. אות ז'

יל"ע אם הוא לעיכובא או רק לכתחילה, ומ"מ בודאי הקריבו רש"י וובשיטת הרמב"ם 
באופן של את כל הפסחים  בביהמ"ק את קרבנות הפסח באופן של לכתחילה, ולא עשו

 .דיעבד
( שהכהן שבסוף השורה 581 הערהוהדבר מתאים מאוד עם שיטת כמה ראשונים )הנ"ל  528

 הוא המקיים מצות הולכה, והיה פוסע ממקומו אל המזבח.
 .559 לעיל הערהועיין  529
 .551 הערה ליד כנ"ל 530
ובאמת החשבון הזה הוא כמה שורות כהנים יכולין לעמוד סמוך  .551 הערה ליד כנ"ל 531

ליסוד המזבח, ולפי הרמב"ם אין חשבון זה מוכרח כלל, כי בלא"ה לא עמדו סמוך למזבח 
 ממש, כמו שנתבאר, ומ"מ המשכנו לפי חשבון זה.

 .581 הערהעיין לעיל  532
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המקיים מצות שפיכת הדם, מברך ברכת אשר קדשנו  הכהן

בשפיכת הדם , ומכוין 533בקדושתו של אהרן וצוונו לשפוך דם פסח

 .534לשם קרבן פסח ולשם הבעלים

 

 עד ארכובותיהם בדם ~ אמת המים

 אמת המים בעזרה ושימושיה

מצד  יוצאתנכנסת מצד א' ו ,המים היתה עוברת בעזרה אמת

, אמת המים רחבה 536אל נחל קדרוןוהולכת  ,535השני של העזרה

 .537אמה ועמוקה אמה, ומכוסה במכסה שלא יפלו בה

, 538המים היה ממעין "מי נפתוח" הנקרא גם "עין עיטם" מקור

שהיה במקום גבוה יותר מירושלים, והיו ממשיכין את המעין משם 

לבית  גם המשיכו ממעין זה ., והיו המים עוברים בעזרהאל ביהמ"ק

, 539שהיה בנוי על החומה ע"ג שער המים הכהן הגדולהטבילה של 

שהיה כמין גיגית גדולה מליאה  ,540שעשה שלמה במקדש "יםה"גם 

יש אומרים  .542והיו הכהנים טובלים בו 541זה היה מחובר למעיןמים, 

                                                 
 .198 ל הערהכנ" 533
 .119הערה ליד וי"א שמכוין לשם ששה דברים הנ"ל, עיין לעיל  534
לא נאמרו דברים מפורשים על מקומה של אמת המים, היכן נכנסה לעזרה והיכן יצאה  535

ממנה, ועיין עזרת כהנים )מדות פ"ג מ"ב ד"ה באמה( שהאריך בזה, וע"ע ר"מ קזיס 
 מידות שם.

 מידות פ"ג מ"ב. 536
 דורות.עזרת כהנים שם בשם סדר ה 537
 תורי"ד עירובין קד,א. 538
 יומא לא,א ורש"י. 539
, ובתורא"ש )יומא לז,א ד"ה דהוו( כתב דלא מצינו שהיה בבית שני, ועיין גכמלכים א' ז, 540

תוס' ישנים יומא שם שנסתפקו בזה, ועיין הגהות היעב"ץ שם, וברמב"ם הביא דין ים 
 ועיין פסחים קט,ב.של שלמה, וכתבו לדייק דמשמע דס"ל שהיה גם בבית שני, 

 ירושלמי יומא פ"ג ה"ח, ורמב"ם פ"ה מביאת מקדש הט"ו. 541
 ירושלמי שם. 542



 ונקריב לפניך באהבה קז

 
, כי בימי בית 543היה משער המים בביהמ"קלאמת המים ם מקור המיש

הקדשים כקרני חגבים, שני היה נחל קטן שהיה יוצא מבית קדשי 

והיה יוצא ובא עד שער המים, ושם היה רחב כמלא פי פך קטן יוצא 

 .ומזה היה אמת המים ,544מתחת מפתן הבית

היו מדיחין  .לאמת המים הזוהיו בביהמ"ק וכמה שימושים  כמה

 והנקב של יציאת המים, והיאת שהיו פוקקין ע"י בה את העזרה, 

המים עולין על גדותיהם ורוחצין רצפת העזרה שהיא של שיש, 

 .545ואח"כ פותחין את הנקב והמים יוצאים, ונמצאת הרצפה נקיה

גם היו  .546הדחת בשר הקרבנות צריך להיות מאמת המים שבעזרה

גם כל דמים פסולין היו שופכין  .547מטבילין בה כלי שרת שנטמאו

שא"א להקטירה ע"ג  וכן חטאת העוף הבאה על הספק .548לתוכו

, מנתחה אבר אבר וזורקן לאמה, ומתגלגלת והולכת לנחל המזבח

גם כשהיה חותה הגחלים  .549ומתמקמק ומתפרק בקילוח המים קדרון,

היה מכבדן לאמת  ,על הרצפהלקטורת, אם נשפך ונתפזר מן הגחלים 

הקדשים שנאכלין בעזרה, מוציאין  .550המים שלא יכוו בהן הכהנים

 .551מהם את גיד הנשה, וזורקין אותו לאמת המים

                                                 
כ"כ בתפארת ישראל מידות פ"ב מ"ו )אות ע"ד(, וע"ש )אות ע"ה( שכתב לדון עוד  543

 שמקור נחל זה גופא הוא מעין עיטם.
מדות שם לפי פירוש הגר"א שם )נדפס עה"ג במשניות(, שבימי בית שני היו המים  544

מפכים, ולע"ל יהיה נחל שוטף, כמו שמפורש בנבואת יחזקאל פרק מ"ז, ושאר 
 .במהרה בימינוהמפרשים פירשו שכל הענין יהיה רק לעתיד לבוא 

(, 791 הערהד במשנה אמרו שעשו כן בערב פסח )עיין לקמן לי ורש"י, פסחים סד,א 545
קצת ברש"י שם  וכן משמעובשלטי הגבורים )פרק כ"ג( כתב שהיו עושים כן בכל יום, 

 ע"ש.
ועיין  .מעילה יב,ב ד"ה כלבתוס' ה ן כתבורשב"ם ב"ב עט,א וכ"כ ברבינו גרשם שם, וכ 546

רמב"ם פ"ו ממעשה הקרבנות ה"ו שכתב הולך ומדיחן במים וכו' וכל המימות כשרין, 
 ע"כ.

 פסחים קט,ב. רשב"ם 547
 זבחים עח,א. 548
 תמורה לד,א ורש"י. 549
 תמיד פ"ה מ"ה. 550



 קח ונקריב לפניך באהבה

 
שימוש גדול היה באמת המים, והוא שכל הדמים הנשפכין  עוד

, היו יורדין לאמת המים, 552בעזרה מדם התמצית שאינו כשר למזבח

גם כל הדמים הנזרקין ע"ג המזבח ושיירי הדם הנשפכין ליסוד, ו

, ומרצפת העזרה היו יורדין 553מן היסוד אל הרצפהנופלים ויורדים 

, ושם היו 554, ויוצאים עם האמה לנחל קדרוןבאמת המיםומתערבין 

כן הוא  .555נמכרין לגננים לזבל בהם שדותיהם, והדמים להקדש

  הסדר בכל ימות השנה.

 

 והעזרה מליאה דם בערב פסח פוקקים את אמת המים

הכניסה והיציאה של אמת פסח היו פוקקין את נקב  בערב

ו היו נשארים ברצפת העזרה, ולא הי, וכל הדמים הנשפכים 556המים

                                                                                                          
חולין צ,ב ורש"י ותוס' שם. גיד הנשה אין בו דין נותר, ואינו טעון שריפה, משום שאינו  551

 נאכל, רש"י שם. וברמב"ם לא נזכר ד"ז, ויל"ע.
 .פסחים סה,א 552
שני נקבים כמין שני חוטמין במשנה מידות פ"ג מ"ב אמרו, ובקרן מערבית דרומית היו  553

ולא  .דקין, שהדמים הניתנין על יסוד מערבי ועל יסוד דרומי יורדין בהן ומתערבין באמה
אדע מה נעשה עם כל שאר הדמים היינו שזרקו על קרנות האחרים, וכן הניתנים מתנה 
אחת שכשר בכל מקום שיש יסוד, ובאמת ברש"י יומא נח,ב כתב שהדמים היו שותתין 

לים מן היסוד על הרצפה ומתערבין באמה, ולא הזכיר מנקבים כלל, וכן ברש"י ע"ז ונופ
מד,א, וכנראה מאליו נשפך מהמזבח לארץ ומשם לאמת המים, ובקרן דרומית מערבית 

לכן שם עשו נקבים שישפך באופן והיה שם ריבוי דמים, ששם היו נותנין כל שיירי הדם, 
הדמים היו נופלים ויורדים מן היסוד אל שם, אלא ולכן בפנים לא כתבנו מהנקבי .מסודר

 רצפת העזרה, ויל"ע עוד בכ"ז.
 מידות שם, וברש"י ומאירי פסחים כב,א. 554
 יומא נח,ב. 555
רש"י פוקקין נקב חומת העזרה שהדמים המתערבין באמה יוצאים בו ופיפסחים סה,ב,  556

היה נקב  של העזרה האחרדה יומצ ,לחוץ, והיינו שהיה בחומת העזרה נקב לכניסת המים
ולכאורה צ"ל שהיו פוקקין  יציאת המים. ליציאת המים, ובערב פסח היו פוקקים את נקב

ואחר גמר  .דאל"כ תתמלא העזרה מים , שלא יכנסו עוד,כניסת המים נקבאת גם 
פותחין את נקב כניסת המים וכל הדם יוצא, ואח"כ היו פוקקין את נקב היו  העבודה

ומדיחין את  העזרה מתמלאת מיםעי"ז ו תחים את נקב כניסת המיםיציאת המים ופו
 .759 הערההעזרה, כדלקמן ליד 



 ונקריב לפניך באהבה קט

 
 גובה עד 557ונמצא שהיתה כל העזרה מליאה בדם, יוצאים

 .558גובה הברך , היינו עדארכובותיהם

 קוב, 0001בערך  יש לשער ,559חשב את כמות הדםבוא לנ אם

אלף ליטר,  ושמונים מאות וששמליון ליטר ) 0,001,111שהוא 

 .560גאלון( דם 444,111

                                                                                                          
כי הנה ודאי היתה אמת המים מכוסה, שלא יפלו בה בנ"א )כנ"ל ליד  עוד יש שפירשו

)וע"ע חכמת שלמה (, והיה פתח לדם לרדת אל האמה, ופתח זה היו פוקקין, 597הערה 
 .שם(פסחים מהרש"ל 

ואולי בערב פסח  ,559הערה גם הנה ביסוד היו נקבים שהדם היה יורד בהם, עיין לעיל 
 היו סותמים גם את אלו הנקבים, שישאר כל הדם בעזרה.

ואל הלשכות  במציאות הדברים לא הבנתי איך לא נשפך הדם מפתח העזרה אל החוץ 557
וכנראה דלתות העזרה,  , ואיך נשאר כל הדם בפנים, ואולי כי היו נועליםהפתוחות לעזרה

וכי  בין כת לכת,את שערי העזרה צל"ע מה היה כשפתחו היו הדלתות אטומות. ועדיין 
נשפך כל הדם החוצה אל הר הבית, וצל"ע. ואולי כשבנו את האיצטבאות )להלן ליד 

( עשו גם כמין כותל לעצור את הדם מלצאת מצד הפתח, כדי שיצא רק 511 הערה
 המים, ויל"ע עוד. כשיפתחו את פתח יציאת

והנה בעזרת כהנים )מדות פ"ג מ"ב ד"ה ואגב נדקדק( העיר על שטיפת העזרה הלא 
עזרת ישראל נמוך מעזרת כהנים שתים וחצי אמות )רמב"ם פ"ו מבית הבחירה ה"ג(, 
וא"כ לכאורה התמלאה עזרת ישראל מים עד גובה שתים וחצי אמות, ורק אח"כ באו 

צאו המים מעזרת ישראל, כי כשפותחים את אמת המים לא המים לעזרת כהנים, ואיך י
יצאו המים מהמקום הנמוך יותר, וכתב דצ"ל שהיה גם בעזרת ישראל פתח ליציאת 
המים, ע"ש. ולפ"ז גם הדם נתקבץ שם בגובה שתים וחצי אמות, ורק אח"כ נתמלאה 

עדיין העזרה עד ארכובותיהם, וצ"ל שבעזרת ישראל עשו איצטבאות גבוהות יותר, ו
(, כי הדם 578 הערהיל"ע דלפ"ז א"א לכהנים לעבור שם בלא איצטבאות )עיין לקמן ליד 

ולפי מש"כ דכשבנו האיצטבאות עשו גם כמין כותל למנוע  ויל"ע.יגיע עד גובה הראש, 
מן הדם לצאת מפתחי העזרה, א"כ יתכן שעשו גם כותל שלא יצא הדם לעזרת ישראל, 

 ועיין עוד.
 ברך, הנקרא קני"א, משנה אהלות פ"א מ"ח ומפרשים.ארכובה הוא ה 558
מנחות  ועייןאם ננקוט שעד ארכובותיהם בדם הוא כפשוטו ממש, ולא דרך גוזמא,  559

 .889 הערה, וע"ע לעיל קג,ב
כי גובה אדם בינוני הוא שלוש אמות )עירובין מח,א(, והארכובה היא בשליש גובה  560

הגוף, וא"כ נמצא עד ארכובותיהם בדם הוא גובה אמה, וא"כ גובה הדם בעזרה היה 
, ולפי 119 הערהליד אמות מרובעות, כנ"ל  85,198אמה, והמקום הפנוי מבנין בעזרה הוא 

הם מטר מעוקב,  אמות מרובעותכל שמונה  חישוב ממוצע של חצי מטר לאמה, א"כ



 קי ונקריב לפניך באהבה

 
מפני ששבח הוא לבני אהרן שילכו הוא  ,היו עושים כןלמה  טעםו

שלא זו בלבד שלא היו נמאסים הוא עד ארכובותיהם בדם, והכוונה 

עד , אלא אדרבה העבודה חביבה עליהם, 561מן הדם והלכלוך

שהוא שבח ועוד  ,562בתוך הלכלוךלהלך שבח נחשב להם לכבוד וש

 563להראות את ריבוי הדם, שזה מראה על ריבוי הקרבנות והעם

ים שעושים את העבודה והוא תפארת לכהנ, וברוב עם הדרת מלך

 .564כל כךהמרובה 

 

 האיצטבאות מכסות את כל העזרה והדם

היא שבגדי כהונה אסור שיהיו מלוכלכין, ואם עבד בבגד  הלכה

וא"כ איך עושים את העבודה עכשיו , 565מלוכלך עבודתו פסולה

ואי אפשר שיגביהו בגדיהם כשכל העזרה מלאה דם עד גובה הברך, 

שלא יטנפו מן הדם, כי בגדי כהונה צריך שיהיו לבושים עליו במידה 

שהם כמין מדריגה היו בונים איצטבאות לפני פסח , ולכן 566המדוייקת

                                                                                                          
יש להוריד מהחשבון את עזרת ישראל,  557 הערה, ולהמבואר לעיל קוב 8,959והרי זה 

 קוב. 8118.5כמ"ש שמסתבר שעשו מחיצה שלא יצא הדם לשם, וא"כ ה"ז 
 ,דכריך ידיה בשיראיעיין תוס' סוכה )לז,א ד"ה דבעינא( גבי יששכר איש כפר ברקאי  561

, ומבזה קדשי שמים קרי ליה ,לכבוד עצמו היה עושה שלא יתלכלכו ידיו בדם האברים
מפי  (תהלים ח,געה"פ ) וברש"יוע"ע ברש"י פסחים ג,ב ד"ה שחץ,  וכן פירש"י לעיל נז,א.

 ע"ש.עוללים ויונקים יסדת עוז, 
 כן הוא פשטות כוונת הגמ', ועיין חת"ס סוכה לו,א מש"כ בזה. 562
תמיד כח,ב ד"ה מפני, וע"ע לקמן ב מדברי המפרש, וכן משמע סד,א פסחיםמאירי  563

 .155 הערה
ולכל הפירושים יל"ע למה בקרבן פסח דייקא נתייחד ענין זה, ולא בשאר קרבנות  564

ואעבור עליך ואראך שנאמר )יחזקאל טז,ו( הרגלים, וצל"ע, ואולי הוא זכר ורמז לענין 
שבזכותו  )רש"י שמות יב,ו בשם מכילתא(,מתבוססת בדמיך, שדרשו חז"ל על דם פסח 

 ולכן בקרבן פסח דייקא עשו ענין זה להיות הכהנים מהלכים בתוך הדם. נגאלו ממצרים,
ולא זו בלבד, אלא בגדי כהונה שנתלכלכו אין מכבסין אותם, כמ"ש רמב"ם פ"ח מכלי  565

 .581 - 585לעיל הערה , ועיין המקדש ה"ה
 פסחים שם, ורמב"ם שם ה"ד. 566

היה ממונה מיוחד על בגדי הכהונה, ונקרא שמו פנחס המלביש )עיין לעיל  מקדשב
(, והיה לו לשכה מיוחדת במקדש, מתפקידו היה לעשות את בגדי הכהונה, 55 הערה



 ונקריב לפניך באהבה קיא

 
 ,569העזרה, ודינם כקרקע 568קרקע העזרה לעבנויה  567של אבנים

איצטבאות, ועי"ז לא ההיו עומדים ע"ג  570במשך כל זמן העבודהו

ניטנפו בגדיהם, אבל בעת שהיו עושים פעולות שאינם עבודה וכגון 

היו ו ,, היו הולכין עד הארכובה בדם571כשמביאים עצים למערכה

                                                                                                          
ולדאוג שיהיה תמיד מוכן בגדי כהונה וכו', ולהלביש את הכהנים כ"א כפי מידתו 
המדוייקת כמו שנתבאר, ולהחזיר את הבגדים בסוף היום, משנה שקלים פ"ה מ"א 

ש סיריליאו, ועיין ברמב"ם פ"ז ופירוש הרמב"ם שם, ובירושלמי שקלים שם, ובפירוש ר"
מכלי המקדש ה"כ, וראב"ד שם, ועיין כסף משנה ומרכבת המשנה, ועיין תפארת ישראל 

 שקלים שם בהלכתא גבירתא, ועיין משנה מידות פ"א מ"ד.
ויש לציין בזה דהלכה היא שאבני הקרקע צריכין להיות מחוברים,  רש"י זבחים לה,א. 567

ור לעמוד עליה בעת העבודה, עיין רמב"ם פ"ה מביאת ואם אבן מתנדנדת פסולה, ואס
מקדש הי"ט, ופ"א מבית הבחירה ה"י, וא"כ היו צריכין לבנות את האיצטבאות באופן 

 חזק וטוב, שכל האבנים יהיו בנוים כראוי, ולא יהיו מתנדנדים וכדו'.
לדוד  שהבנין נמסרואע"פ שאמרו בגמ' סוכה נא,ב שאסור להוסיף על הבנין בביהמ"ק,  568

מ"מ בנין של  ,)לשון רש"י עירובין קד,א( על ידי הנביאים, שלא להוסיף ושלא לגרוע
ארעי מותר, כמבואר בסוגיא חולין פג,ב ועירובין קד,א. וע"ע דובב מישרים ח"א סי' נ"ב 

 .799, וליד הערה 991לעיל ליד הערה אות ג'. ועיין 
ואם היה דבר חוצץ בינו ובין  כי כל העוסק בעבודה צריך שיהיה עומד על הרצפה, 569

הקרקע פסל, רמב"ם פ"ה מביאת מקדש הי"ז, אבל אלו האיצטבאות בנויות בקרקע 
 ודינם כקרקע.

 הולכת אימורים לכבש.כן וזריקתו, ו והולכתקבלת הדם היינו  570
לכאורה הכוונה למה שאמרו ביומא )דף לט,א ורש"י( שבימי שמעון הצדיק היה אש  571

 , ולא היו צריכין להוסיף עציםושורף את האימורים ודולק מאליושל מערכה מתגבר 
, ומשנסתלק (רק שני גזירי עצים שחרית וערבית לקיים מצות עצים) לחזק את האש
כהנים ההיו ופעמים אין מתגבר, ולאש המערכה מתגבר  היה פעמיםלשמעון הצדיק 

, וא"כ זהו (119 ערהה)וע"ע לקמן ליד  עצים למערכה כל היום כולו מביאים ומוסיפים
, היינו כשהוצרכו להוסיף היו מהלכין בתוך הדם שאמרו כאן שבהולכת עצים למערכה

 עצים לחזק את האש.
אלא דיל"ע בזה, כי בגמ' יומא מה,א אמרו שהיה על המזבח מערכה גדולה ומערכה של 

בה קטורת, ומערכה של קיום האש, והרמב"ם )פ"ב מתמידין ומוספין ה"ד( פירש לקיים 
שהמערכה של קיום  ,מצוות אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, אבל רש"י שם פירש

האש הוא שאם אין אש של מערכה גדולה מתגבר, מוסיפין עליו ממערכה זו, ולפ"ז אם 
לא היו ו ,ממערכת קיום האשעצים וגחלים בוערים אין אש מערכה מתגבר מוסיפין 

בי יהודה שם ס"ל שלא היה מערכה לקיום מביאים עצים למזבח באמצע היום, )ורק לר
האש, ופירש המאירי דלר"י אם נחלשה האש היו מוסיפין גזרי עצים למזבח(, וא"כ 
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כל העם שבאו  .572מגביהים את בגדי הכהונה שלהם שלא יטנפו

, 573להקריב קרבן הפסח, כנראה גם הם היו עומדים ע"ג האיצטבאות

, והניחו רק שביל ומקום 574וכנראה כל העזרה היה מלא איצטבאות

הולכים לכהנים לעבור שם בעת הולכת העצים למערכה, שאז היו 

 .על קרקע העזרה המליאה דם

 

 דעת רבי יהודה למה פוקקים את אמת המים

רבי יהודה היו פוקקין את אמת המים מטעם אחר, כי חששו  לדעת

ולא הגיע למזבח,  של איזה מזרק שמא מחמת המהירות נשפך דם

ולכן בגמר העבודה היו ממלאים כוס אחת מתערובת הדם המוטל על 

הרצפה, וזורקו ע"ג המזבח, ואזי מתקיימת זריקה לקרבן זה, ואף 

מ"מ אין דם מבטל דם,  שמעורב בו גם דם התמצית הפסול למזבח,

 .575ונחשב שנזרק מדם זה הקרבן

                                                                                                          
צל"ע מה אמרו כאן שהיו מביאים עצים למערכה באמצע זמן הקרבת קרבן פסח, ואולי 
בקרבן פסח שהיה כמויות עצומות של אימורים, אם לא היתה אש המערכה מתגברת, 

מערכת קיום האש, אלא היה צריך להביא גם תוספת מן ת גחליםה די בהוספלא הי
 עצים, ויל"ע עוד, וע"ע בתוס' יומא דף טו,א ד"ה ואחת, ובתוס' ישנים וריטב"א שם.

יומא כז,א בגמ' ש להעיר שהולכת עצים למזבח אפשר לעשות בזרים, וכמ"ש עוד י
 הכהניםביאת מקדש ה"ו, ומ"מ אמרו שבח הוא לבני אהרן, כי הלכות וברמב"ם פ"ט מ

 היו העושים ועליהם הדבר מוטל.
 ., ורש"י שם ד"ה בהולכתכל זה בפסחים סה,ב 572
הגמ' שבח הוא לבני אהרן, והלא כל כלל ישראל  בשפת אמת זבחים לה,א העיר בלשון 573

הוא דבר רחוק מן ובאמת היו עומדים בעזרה שהיתה מליאה דם עד הארכובה, וע"ש, 
ולכאורה י"ל שכל כלל ישראל השכל לומר שכל ישראל יעמדו בתוך הדם הם וכבשיהם, 

היו עומדים ע"ג איטצבאות, ועיקר הענין היה להראות ריבוי הדם, ולזה סגי במה גם הם 
 .785 הערהוע"ע לקמן  להביא עצים למערכה.הכהנים שהלכו 

יש טבעות להחזיק את הבהמה בעת השחיטה, חלק מן העזרה הוא בית המטבחיים, שם  574
אכן כל המקום היה מלא בדם, וא"כ צ"ל שגם בית המטבחיים היה מכוסה באיצטבאות, 
ועיי"ז גם לא נתקלו רגלי האנשים בטבעות. את הכיור מסתבר שג"כ הגביהו הניחו ע"ג 

שם  האיטבאות, שיוכלו הכהנים לקדש ידיהם ורגליהם לפני תחילת העבודה, או הניחו
 .557 הערה, ועיין לעיל מקום פנוי מאיצטבאות

 .581הערה  ולעילפסחים פה,א  575
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 הנקיות בעזרה והמקדש

שהיתה העזרה מלאה דם לא היו נמנעין מלומר בעזרה  אע"פ

היו קוראין את ההלל בשעת שחיטת הפסח, והיו ודבר שבקדושה, 

 לכלוךנחשב הדם אינו , כי מברכין על השחיטה ושאר עבודות

 .576וטינוף

, 577, אין זבוב נראה בבית המטבחיםוכו' אף ריבוי הדם והבשר על

, וגם כדי שלא יצטערו הכהנים 578להראות שהשכינה שורה בביהמ"ק

, וכתבו הקדמונים שבשאר חלקי ביהמ"ק היו 579המתעסקים בעבודה

שם זבובים, ורק בבית המטבחיים לא היו זבובים, כדי שיהא ניכר 

 .580קום אין מצוים שם זבוביםעוצם הנס, ושלא נחשוב שמצד טבע המ

 

 הפשט והוצאת החלביםהירים ממנו ~  ואת כל חלבו

 

 הפשטת עור קרבן הפסח

 מפנה והישראל הדם, את קיבל הכהן ששחט, הישראל אל נחזור

                                                 
ע"ש שכתב דכל זה אם יש רק לכלוך דם, אבל אם יש טינופת , ותשב"ץ ח"ב סי' מ"ג 576

צואה ומי רגלים וריח רע, ודאי אסור לברך. ועיין רמ"א יו"ד סי' י"ט ס"א שכתב שבית 
שם, ובכנפי יונה שם כתב דסתם בית המטבחיים המטבחיים מקום מטונף ולא יברך 

מקום מטונף וריח רע, אבל אם המקום נקי מותר לברך בו, וכמו שחזינן דביהמ"ק היה 
בית המטבחיים בעזרה, ואין בזה גנאי כלפי מעלה, ועיין דרכי תשובה שם שביאר הכוונה 

בשר עור כי בביהמ"ק היו מדיחים ומנקים את המקום תמיד, ולא היה שום שיירי 
שכתב דדם ישן נמוקי או"ח לגה"ק ממונקאטש סי' קס"א וטינופת וריח רע, וע"ע 

 .מסריח, אבל ביהמ"ק שמדיחין אותו תמיד, היה רק דם חדש וטרי שאין בו ריח רע
 אבות פ"ה מ"ה. 577
ב"ר )פנ"ד,א( שדרשו עה"פ )משלי טז,ז( ברצות ה' דרכי איש גם  רש"י אבות שם, ועיין 578

 אויביו ישלים איתו, זהו זבובים.
 שם. רת ישראלתפא 579
מהר"ם אלמושנינו בפרקי משה לאבות שם, דייק הלשון שלא נמצא זבוב בבית  580

 המטבחיים, ולא אמרו ולא נראה זבוב במקדש, ומשמע שבית המטבחיים דייקא.
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את העור, להפשיט אחריו לשחוט, עכשיו צריך  יםאת המקום לבא

ולהוציא את , 581לבדוק את הריאהלנתח ולפתוח את בטן הבהמה, 

, בערב פסח 582הלכה היא שאין מפשיטין עד שיזרק הדם .האימורים

הפשט  .הדם נזרק מיד, וכבר אפשר להפשיט 583לגודל המהירות

, ולכן הישראלים עושים את ההפשט 584וניתוח כשרים בזר

 .586, ובפרט בערב פסח שהכהנים טרודים ומלאים עבודה585והניתוח

                                                 
)סי' קס"ג( שגם בקרבנות היו בודקים בדיקת הריאה, כדי שלא יקריבו שו"ת הריב"ש  581

פסול לגבוה, שאין להקל בקרבן יותר מחולין, וכן מבואר בתשב"ץ )ח"א סי' ס"ז( והאריכו 
 הערהואף שגדיים וטלאים אין מצוי בהם סירכות, וכמ"ש לעיל  בזה האחרונים, ואכמ"ל.

דיקת הריאה, כמבואר מדברי הרמ"א יו"ד סי' , מ"מ לא חילקו חכמים בזה והצריכו ב199
ל"ט ס"ב. בדיקת הריאה נעשה אחרי זריקת הדם, כי זריקת הדם נעשה לפני ההפשט, 

 הבאה. הערהוכדלקמן 
יו"ד ח"א סי' י"ב שחידש שבקדשים  ת משהעיין אגרו ,בסדר בדיקת הריאה לקדשים

בודקים באופן אחר מבחולין, כי בחולין חותכים את הטרפש ובודקים את הריאה בפנים 
)פי"א משחיטה ה"ז(, אבל בקדשים הטרפש הוא מן האימורים )והוא יותרת הכבד 
לפירש"י ויקרא ג,ג, וע"ע רמב"ם פ"א ממעשה הקרבנות הי"ח(, וגנאי הוא שיהיה 

וקב, אלא היו חותכים ופותחים מצד החזה ובודקין, ע"ש, ועיין מש"כ בזה מחותך ומנ
ד"ה אחת מטענותיו, ועיין דרכי  הגר"ג פעלדער זצ"ל בהפרדס ל"ב חוברת ג' סימן כ"ג

 תשובה סי' ל"ט סקכ"ב.
ובעיקר הדבר יש לציין דהראשונים נחלקו אם בדיקת הריאה היא מדרבנן )רשב"א חולין 

ט סי"ז(, או מנהג שהנהיגו הגאונים )עיין רמב"ם פי"א מהלכות ט,א ורמ"א יו"ד ל"
שחיטה ה"ז, ובמאירי חולין ט,א וביצה כה,ב, ומרדכי חולין תרי"ט(, ולשיטה זו בזמן 

 ביהמ"ק עדיין לא היו עושים בדיקת הריאה.
בזמנינו נהוג לבדוק גם בדיקת חוץ, שמוציאין את הריאה ובודקים אותה שוב, אבל 

אי"צ בדיקת חוץ, ויל"ע אם נהגו כן בזמן המקדש. ובעיקר הענין אם צריך  מעיקר הדין
בדיקת חוץ בטלאים וכבשים, נחלקו האחרונים, עיין בית דוד סי' ל"ט ח"א יסודי הבית 

 אות ד', ואגרות משה יו"ד ח"ב סי' ט"ו.
רמב"ם פ"ה ממעשה הקרבנות הי"ח, טעם הדין כתב רש"י זבחים קג,ב שאסור לשהות  582

, והכהן יוכל להמשיך הפשט כשר בזר הלא, ויל"ע עד שיסיים את ההפשט ם כל כךהד
פ"ה ה"י אמרו הטעם כדי שהזריקה תהיה על קרבן בירושלמי פסחים  בעבודה, ויל"ע.

 שלם, ולא על קרבן חתוך ומנותח, ע"ש ובמפרשים.
 .585 ליד הערה לעילעיין  583
 רמב"ם פ"ט מביאת מקדש ה"ו. 584
רש"י פסחים סה,ב כתב וכהנים לא היו מפשיטין קדשים קלים, דמה לי ולהן, ע"כ,  585

 ולכאורהומשמע שגם בכל ימות השנה הבעלים היו מפשיטין, כי אינו מוטל על הכהנים, 
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ישראלים כשרים לעבודות אלו, ומ"מ לא היו מניחין לעשות  כל

 .587אותם אלא למיוחסין מן המשיאין לכהונה

, הוא פונה לצד צפון 588כאו"א צריך להפשיט את קרבנו כעת

, ושם היו שמונה 589העזרה, שם היה מקום שנקרא בית המטבחים

, על כל עמוד היתה מונחת 590עמודים של אבן נמוכים מקומת אדם

חתיכת ארז שהיו קבועים בה אונקליות, והם מסמרות כעין מזלגות 

בין העמודים היו  .להפשיטה של ברזל, ועליהם תולים את הבהמה

שולחנות של שיש, והבהמה התלויה מונחת על השלחנות כדי שלא 

כל עמוד יש לו אונקליות משלושה  .591תהא נגררת על גבי קרקע

                                                                                                          
ועיין דברי הימים ב' כט,לא, עליהם מוטל הדבר, שהכהנים היו מפשיטין,  בקרבנות ציבור

בעלי מומין חולקים בקדשים, כהנים קידושין נג,א שי ועיין רש"ושם לה,יא ובמפרשים, 
שאף הם היו מתליעים בעצים ומפשיטים ומנתחים ושוחטים, וע"פ הנ"ל לכאורה 

ויל"ע מש"כ רש"י  מוטל הוא על הבעלים. קרבנות יחיד, אבל לקרבנות ציבורהכוונה 
אלא  נוסח קדשים קלים, דלכאורה אין נפק"מ בין קדשים קלים לקדשי קדשים בזה,

 קרבנות ציבור או יחיד, וצל"ע.
 מאירי פסחים סד,א. 586
שמי שעושה עבודת הפשט וניתוח ה"ז וזה הכוונה אין בודקין מן המזבח ולמעלה,  587

 .תוס' כתובות כד,ב ד"ה חד, וקידושין דף עו,ב ד"ה איןבחזקת מיוחס ומשיא לכהונה, 
ד סי' א' סק"א, ועיין בהמקנה וה"ה גם בשחיטה, ועיין בתורא"ש קידושין עו,א ובט"ז יו"

קידושין שם שהעיר מלשון הגמ' פסחים פח,ב האומר לעבדו צא ושחוט עלי את הפסח, 
יתנהו העבד  ומשמע שגם עבד יכול לשחוט קדשים, וכתב דצ"ל דלאו דווקא נקט, אלא

 לשחוט. לאחר
 .189 הערהעיין  588
 מדות פ"ג מ"ה. 589
כדי שיהא  ועשאום נמוכיםהיינו נמוכים,  - ראב"ד תמיד פ"ג מ"ה שלכן נקראו ננסים 590

ע כי במשנה פסחים סד,א מפורש שהיו תולין בעמודים, "ובאמת יל נקל להפשיט.
ופירש"י דהכוונה לננסים אלו בבית המטבחים, והלא בערב פסח היתה העזרה מכוסה 

 י האיצטבאות, וכנראה היו מגביהים"כולה באיצטבאות, וא"כ גם הננסים היו מכוסים ע
אותם ע"ג האיצטבאות, או שהשאירו את מקום בית המטבחיים פנוי מאיצטבאות, ועיין 

 הבאה. הערה, וב571, והערה 557 הערה
תוס' יומא טז,ב ד"ה מן, וע"ש שדנו אם הם השולחנות שעליהם היו מדיחים )תמיד  591

יל"ע אם בזה (, או שכאן היו עוד שולחנות מיוחדים לזה. גם 151 הערהפ"ד מ"ב ו
 .הקודמת הערהוכנ"ל היו מכוסים ע"י האיצטבאות, ת לחנווהש
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, גם 592יעמדו ואחוריהם לקודשצדדיו, חוץ מצד ההיכל, כדי שלא 

כמובן  .593בכתלי העזרה באיזור בית המטבחיים היו קבועים אונקליות

לעוצם ריבוי הקרבנות אין מספיק אונקליות לכולם, ולכן היו מכינים 

מקלות דקים וחלקים, וכל מי שאין לו מקום לתלות ולהפשיט, תוחב 

על כתפיו את המקלות בתוך הגידים שברגלי הכבש, ומניח את המקל 

מי שלא מצא  .ומפשיטכך הוא ו ,ונמצא הכבש תלוי ,ועל כתפי חבירו

מניח ידו על כתף חבירו ויד חבירו על כתיפו, ותולה את  ,מקלות

 .594הפסח בגידי ארכובותיו על זרועו ומפשיט

 לכל הפחות 595אים את האימורים עד שיפשיט את עורוימוצ אין

, והוא מכבוד 597כולו, וי"א עד שגומר להפשיט את 596עד החזה

 .598המצוה, כדי שלא ידבקו נימין של צמר על האימורים

ערב פסח בשבת, לכאורה מיד כשמסיים את ההפשט,  כשחל

מ"מ התירו חכמים לטלטל את העור כדי ו, 599העור הוא מוקצה

, וי"א שהעור מוקצה, ולכן אין 600לעטוף בו את הבשר שלא יתלכלך

                                                 
 תוי"ט מידות פ"ג מ"ה בשם הראבי"ה, ועיין תפארת ישראל בועז תמיד שם. 592
 פסחים סד,א ורש"י, וברמב"ם פ"א מקרבן פסח הי"ד. 593
אמרו דרבי אליעזר ס"ל דהמקלות מוקצין בשבת, ולכן  שם במשנה , והנהשםפסחים  594

( או דס"ל להתיר מוקצה מאירי שם)יו, ורבנן ס"ל אין שבות במקדש היה תולה על יד
לתלות הכבש על  מ"מ לכאורה עצה זועיין ברש"י שם וברש"ש, ו, ו)עיין ירושלמי שם(

 יוכל לעשות אם לא מצא מקלות. זרועו
שלא יוציא את האימורין קודם הפשטת העור, וכ"כ ברמב"ם פ"א ממעשה  בשבת קטז, 595

 הקרבנות הי"ח.
 ., ועיין תוס' פסחים סה,ב ד"ה אלורש"י שבת קלג,ב 596
בפ"א מקרבן פסח הי"ד כתב ותולין ומפשיטין את כולו וקורעו וממחה את רמב"ם  597

 קרביו וכו', ומפורש שצריך הפשט כולו.
 גמ' שבת קטז,ב. 598
ח "ש' ח סי"ע או"כמבואר בשו, אינו ראוי לישיבה ומוקצה הוא, כי עור בהמה דקה לח 599

 כ."ובנוה "סכ
ן שם בפירוש דעת רבנן, וכ"מ דעת הרמב"ם מדלא "ה פליגי ורמב"ב ד,שבת קטז' תוס 600

 .759 וליד הערה ,755 הערההזכיר שצריך להשאירו מחובר בבשר, ועיין לקמן ליד 



 ונקריב לפניך באהבה קיז

 
משאירים את העור מחובר קצת בבשר, מפשיטין אותו לגמרי, אלא 

 .601וע"יז מותר לטלטלו עם הבשר

 

 ניקוי הקרביים והמעיים

הוצאת האימורים צריך להוציא את הקרביים והמעיים  לפני

האימורים מקרבן נקי, שלא יהא את למחותם ולהדיחם, כדי להוציא 

, ולכן אחר ההפשט קורע את 602נראה כנוטל אימורין מתוך זבח מנוול

הבהמה, ומוציא את הקרבים והקיבה, וממחה קרביו והוא שמנקב בטן 

את הקרבים בסכין שיצא מהם הרעי, ומוציא מתוכם את הפרש הרך 

הנמחה בתוך המעים, ואח"כ דוחק בסכין להוציא את הליחה הדבוקה 

 .603במעים

מנקים את הקרבים בלשכת המדיחים, או על ימות השנה  בשאר

, אבל בערב פסח לא יתכן שכולם 604השלחנות שבבית המטבחיים

                                                 
 י ומאירי שם בדעת רבנן."רש 601
 מקרבן פסחוהובא במהר"י קורקוס פ"א ירושלמי פסחים פ"ו ה"א, ע"ש ובמפרשים,  602

הי"ד, וכן מבואר בלשון הרמב"ם שכתב וז"ל: וממחה את קרביו עד שמסיר מהן הצואה 
והפרש, ומוציא את האימורין, עכ"ל, ומבואר שמיחוי קרביו קודם להוצאת האימורים, 

יעב"ץ בסדר הקרבת קרבן פסח ה, ויש להעיר דוכנראה מקורו מדברי הירושלמי הנ"ל
צליה, ולכאורה הוא דלא כהרמב"ם והירושלמי, ל כתב את מיחוי הקרב וכו' עם ההכנות

 וצל"ע.
כדי שיוציא אימורים והנה בירושלמי אמרו דזהו טעם להתיר גם מיחוי אבריו בשבת, 

בשבת, וא"כ מיחוי אבריו ובגמ' שבת קטז,ב אמרו טעמים אחרים למה הותר מקרבן נקי, 
להקדים מיחוי אף שראוי , אכן יתכן דהבבלי ס"ל דהנ"לנראה דהבבלי נחלק בדין 

אינו מעכב ואינו טעם להתיר בשבת, אבל לכתחילה האברים להוצאת האימורים, מ"מ 
מאחר שמוציא את הקרבים, שוב אין הזבח  ,לא הבנתיעיקר הדבר וודאי ראוי לעשות כן. 

 אימורים, וצל"ע.הלפני הוצאת  ת הקרביםנראה כמנוול, ולמה צריך גם מיחוי והדח
 פסחים סח,א ורש"י. 603
את קרבי הקדשים, והוא בלשכת בהם מצאנו בביהמ"ק ב' מקומות שהיו מדיחים  604

ודנו הראשונים בזה, י"א דאת הקרבים  .ועל השלחנות שבבית המטבחיים ,המדיחים
הדיחו בלשכת המדיחים, ועל השלחנות הדיחו רק את בשר הקרבנות, וי"א דהכרס 

ים, שלא להרבות טינוף בעזרה, מליאה טינופת מרובה, ולכן מדיחין אותה בלשכת המדיח



 קיח ונקריב לפניך באהבה

 
אלא כאו"א במקום גם הצפיפות עצומה ואין מקום לזוז, יעשו שם, 

 .605עומדו היה ממחה הפרש מן הכרס הקרבים וכו'

 

 הניתוח והוצאת האימורים

ניקוי הקרבים, צריך להוציא את האימורים, הניתוח והוצאת  אחר

עושה עבודות , והדרך הוא שהישראל 606האימורים כשרים בזר

 ן הבהמהכאו"א הוא מומחה לניקור, והוא קורע את בט .607אלו

, והם החלב אשר על הקרב ועל 608ומוציא את כל החלבים והאימורים

ושתי הכליות והחלב שעליהם, עם החלב שעל הכסלים,  הקיבה,

ובכבש מוסיף גם את  ויותרת הכבד ועמו נוטל מעט מן הכבד עצמו,

וכל אלו  .609מהשדרה עד מקום הכליותהאליה תמימה עם החוליות 

הם הנקראים אימורים, מלשון אמירה, שהם הדברים שנאמרו 

, או שהוא מלשון הפרשה שהם 610להעלותם ולהקטירם למזבח

 .612, או מלשון חשיבות611מופרשים לגבוה

                                                                                                          
אבל את שאר הקרבים היו מדיחין על השלחנות, וי"א דהדחה ראשונה היו עושים 
בלשכת המדיחים, ושם היה יוצא עיקר הטינוף, ואח"כ היו מדיחים אותה שוב על 
השלחנות, )עיין תוס' יומא יט, ד"ה ששם, ובפירוש הרא"ש תמיד לא,א, וברמב"ם פ"ו 

בקרבן פסח, צריך להוציא את הפרש לפני  ה"ו( ואכמ"ל.רבנות מהלכות מעשה הק
אין צריך לעשות בעזרה, ואפשר להדיחם  םקרביהוצאת האימורים וכנ"ל, אבל הדחת ה

 .151 הערהאח"כ בביתם לפני הצליה, עיין לקמן ליד 
לא מצאתי דברים מפורשים בזה. ויל"ע היכן הניחו כמויות עצומות של פרש וטינוף  605

)שמעתי  ק"ג פרש במעי הבהמה 8-5ס והקרבים, כי יש לשער כמות של מן הכרהיוצא 
 איזה סדרלהם היה שאלפי ק"ג טינופת, וכנראה מאות , וא"כ היה בכל כת ממומחים(

 ומהלך איך לפנות את כל הפרש הזה.
 רמב"ם פ"ט מביאת מקדש ה"ו. 606
 .551והערה  178הערה רש"י פסחים סה,ב, וע"ע לעיל  607
 פ"א מקרבן פסח ה"ו.רמב"ם  608
 רמב"ם פ"א ממעשה הקרבנות הי"ח. 609
 רמב"ם פיה"מ בהקדמה לסדר קדשים, ותוי"ט פסחים פ"ה מ"י, ועיין סוכה נה,ב. 610
( את ה' האמרת היום, שפירש"י שהוא מלשון הפרשה והבדלה, כן דברים כו,יזככתוב ) 611

 פירש המל"מ פ"א ממעשה הקרבנות הי"ח.



 ונקריב לפניך באהבה קיט

 
הוא כמין קערה של ו ,613במגיס ןשהוציא את האימורים נותנ אחר

עתה בכלי שרת, מ"מ נותנו  , ואע"פ שאין חובה שיהיה614כלי שרת

 .615במגיס ולא על גבי רצפה, שלא יהו קדשי שמים מוטלים כנבלה

את כל . 616אפשר להניח אימורים של כמה קרבנות במגיס אחד

המגיסים מניחים במקום מסוים, והכהנים נוטלים אותם משם 

למעלה ממאה  , ויש להתבונן שמונחים בעזרה617להעלותם למזבח

                                                                                                          
 ם על כל האיברים, ערוך ערך מר.שהם כמו מורים ואדוני 612
 ., ועיין מאירי שםפסחים סה,ב 613
614

ס כלי שמוליכין בו החלבים ושאר יומג, ובפיה"מ לרמב"ם שם כתב וז"ל: ר"ח שם 
 .151 הערה . ועיין לקמןלמזבח מוריןיהא

 .דווקא , ועדיין יל"ע למה צריך להניחו בכלי שרתתוס' יומא סז,ב ד"ה אטו 615
של ארבעה ושל חמשה  לוקרעו והוציא את אמוריו אפי )פ"ד ה"ט(תוספתא פסחים  616

כו', ע"כ, ואף שההקטרה צריכה להיות אימורי כל קרבן בנפרד, מ"מ כהנים נתנן במגס ו
זריזין הם, ולא חיישינן שיבואו לידי ערבוב, חסדי דוד שם. וכנראה שהיו עושים איזה 

ימורי כל קרבן לבדו, ויל"ע בזה, סימן ומניחים האימורים באופן מסוים שיהא ניכר א
 וע"ע ירושלמי פסחים סוף פ"ה ובמפרשים.

בגמ' פסחים סה,ב אמרו קרעו והוציאו את אמוריו, נתנם במגיס להקטירם, והקשו אטו  617
הוא גופיה הוה מקטר להו )והא זר הוא, רש"י(, אימא להקטירן על גבי המזבח )נותנן 

 , רש"י(.במגס עד שיבוא הראוי להקטירן ויקטירם
והנה הולכה עבודה היא, ויש לדון אם צריך שתהא כל ההולכה ממקום ההפשט והניתוח 
אל המזבח כדינה בכהנים, וא"כ הישראל צריך להשאיר את המגיס עם האימורים 
במקום שעשה את ההפשט וניתוח, והכהן יבוא ויטלנו ויוליכנו למזבח, ולפ"ז כל העזרה 

הנים הלכו כל הזמן ללקטם מכל העזרה, היתה מליאה מגיסים מלאים באימורים, והכ
ולהוליכם אל המזבח, וכן משמע קצת מלשון רש"י הנ"ל שכתב נותנן במגיס עד שיבוא 
הראוי להקטירן ויקטירם, ע"כ, ומשמע קצת שנותן את האימורים במגיס ומניחו 
במקומו, עד שיבא הראוי להקטרה ויקחם. או יתכן דכיון דאין שיעור למצוות הולכה, 

י בהולכה כל שהוא, א"כ סגי במה שהכהן יוליכה מעט, וא"כ יוכל הישראל ליקח את וסג
האימורים ולהניחו במקום מסוים, והכהנים יקחוהו משם, ולא מצאתי בזה דבר ברור. 

הבאנו שדנו האחרונים בהולכת הדם, אם כל ההולכה עבודה היא, או  581 הערה ולעיל
בהולכת אימורים )דבגמ' זבחים יד,ב מדמי להו, דסגי במקצת הולכה כדינה, ויתכן דה"ה 

ועיין במל"מ פ"א מפסולי המוקדשין הכ"ז(, וע"ע בתוס' זבחים ל,א ד"ה סימן. ואולי 
יתכן לדון עוד, דאף אם נימא שצריך שהכהנים יעשו את כל ההולכה, מ"מ אם הישראל 

הניחוהו בצד  נוטלו לצד האחר היפך המזבח, לא חשיבא הולכה כלל, וא"כ כל הישראלים
והם קיימו את כל ההולכה. א' היפך צד המזבח, ומשם נטלוהו הכהנים להוליך ולהקטיר, 

 ויש להתבונן עוד בזה.



 קכ ונקריב לפניך באהבה

 
להניח  619פלא והפלא היכן היה מקום בעזרה, 618מגיסים מלאיםאלף 

 .אלפי האנשים העומדים שםמאות את כל המגיסים הללו, בנוסף ל

שעושה את הניתוח והוצאת האימורים צריך להשלים את  אחר

, כדי שלא יהיה בשר הפסח מוטל בבזיון, ולא יהיו קדשי 620ההפשט

שמים מונחים כנבלה, וגם כדי שלא יסריח, כי העור מחממו ומסריחו, 

שהוא כאוכל משולחן  –שיהיה בשר הקדשים ואין זה כבוד המקום 

 .621ומתועב מגואל בשר -גבוה 

 

 ריח ניחוח אשה לה' ~ הקטרת האימורים

 

 מליחתם והקטרתםהולכת האימורים למזבח 

ומוליכם למזבח, הולכת המלאים נוטל את המגיסים  הכהן

, הכהן המוליך את האימורים מברך 622האיברים למזבח עבודה היא

מצות  .623אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצוונו להוליך אימורי פסח

                                                 
, ואם הניחו אימורים 115הערה ליד בכת ראשונה ושניה, כנ"ל קרבנות  595,555כי היו  618

 .מגיסים 851,555( ה"ז 181 הערה כנ"לשל חמש קרבנות במגיס )
 וכן הנחת המגיסים היא בעזרה, ההפשט והוצאת האימורים נעשה בתוך העזרה,כמובן  619

, ובלא"ה הלא רמב"ם פי"א ממעשה הקרבנות ה"וכי מה שיוצא מחומת העזרה נפסל, 
 .דלתות העזרה נעולות עד שיסיימו כת זו

פסח שחל  ערב .591 הערהלמ"ד שלא הפשיטו את כולו לפני הוצאת האימורים, וכנ"ל  620
בשבת אמרו בגמ' שבת קיז,א שמפשיטין בברזי, היינו בחתיכות קטנות באופן שאינו 
דרך מלאכת הפשטה, אכן הרמב"ם )פ"א מקרבן פסח הי"ד( לא הביא דין זה, וכתב 

דס"ל כדעת התוס' שם שכתבו לדון דרבנן אמרו כן לדבריו דריב"ק, אבל  שנהמם הלח
 שי הרמב"ם שהאריכו.לרבנן מותר בכל גווני, ועיין מפר

. והכוונה דאף אם עדיין יהיה ראוי לאכילה, ולא יבוא לידי פסול, מ"מ שבת קטז,ב ורש"י 621
אפילו כשחל ער"פ בשבת מפשיט את ולכן  אין זה כבוד המקום שיהא הקרבן מגואל.

 .כולו, אף שאינו צורך ההקרבה
 575ים סה,ב ולעיל הערה פסחזבחים יד,ב, ורמב"ם פ"א מפסולי המקודשין הכ"ב, ועיין  622

 .187והערה 
 .198 "ל הערהלא מצאתי בפירוש, אכן לכאורה עבודה היא ומברכין עליה, וכנ 623



 ונקריב לפניך באהבה קכא

 
הולכה היא להוליך את האימורים ביד, ואם רצה נותן את האימורין 

ועולה  625את האימורים ביד או בתוך המגיס , הכהן נוטל624בכלי

 628סדומית יש ערימת מלח 627על הכבש .626בכבש, ומניחם על הכבש

על כל קרבנך  630, לקיים מה שנאמר629המיועדת למליחת הקרבנות

מולחים את האימורים יפה יפה כמולח בשר  631תקריב מלח, הכהנים

                                                 
מנחות כו,א הקטר חלבים ואברים ועצים שהעלן בין ביד בין בכלי וכו' כשרין, ומשמע  624

וברמב"ם פ"ז ממעשה הקרבנות ה"א משמע לכאורה  .שאין חילוק ביד או בכלי
דלכתחילה ביד, ואם רצה יוכל לעשות בכלי, ועיין בנו"כ שם, ובאמת בבעל המאור 
פסחים )יח,ב מדפי הרי"ף( כתב דהולכה בעינן ביד דווקא, וכ"כ במאירי פסחים סה,ב, 

ו קושית הגמ' בתוס' יומא סז,ב ד"ה אטו, שפירש ייןעמאידך ו .וצל"ע מגמ' מנחות הנ"ל
ס וכו', ומשמעות הלשון שיש מעלה יבפסחים וכי חובה הוא לעשות כן להעלותם במג

לעשותו במגיס, אבל אינו חובה, ובהשגות הראב"ד על הבעל המאור פסחים שם, כתב 
וע"ע ערוך השלחן העתיד קדשים סי'  .דההולכה למזבח הוא בכלי שרת לכבוד המצוה

 .וד בכ"זע"ו סעיף א' ואילך, ואכמ"ל ע
בהולכת האימורים לראש המזבח יכול לקחת אימורים של כמה קרבנות יחד, וכנ"ל  625

 .181 הערה
יומא כה,א ושם כו,א מפורש שבקרבן התמיד היו שני פייסות, הא' מי מעלה איברים  626

לכבש, והב' מי מעלה איברים מן הכבש למזבח, וברמב"ם פ"ו ממעשה הקרבנות ה"ד 
יומא פ"א הי"א, כתב דין זה גבי קרבן עולה, וה"ה בשאר הקרבנות, כמפורש בתוספתא 

 .מא כו,בוע"ע גבורת ארי יווסוכה פ"ד ה"ט, ע"ש, 
מנחות כא,ב, ורמב"ם פ"ה מאיסורי מזבח הי"ג, ועיין רדב"ז פ"ז ממעשה הקרבנות ה"א,  627

וטעם הדבר למה מולחים שם דייקא,  .ועיין בתוספתא מנחות פ"ו ה"ב ומפרשים שם
כתב בחסדי דוד על התוספתא שם, שהוא כדי להסמיך את המליחה להקטרה ככל 

 ורים, ויעשה מי מלח הפסול למליחת הקרבנות.האפשר, כדי שלא ימס המלח על האימ
 מנחות כא,א. 628
. המלח שמולחין בו את כל הקרבנות משל ציבור הוא, רמב"ם פ"ה מאיסורי מזבח הי"ג 629

יש להתבונן בכמות המלח העצומה הנצרכת למליחת אימורים של למעלה ממליון 
קרבנות, והכל מוכן ומזומן שם על הכבש, כנראה הכהנים הביאו כל הזמן עוד מלח 
מלשכת המלח. יש לציין שהיה בביהמ"ק ממונה מיוחד על המלח, ונקרא שמו בן 

 .55 הערה לעילמקליט, ועיין 
 ויקרא ב,יג. 630
נחלקו הראשונים אם מליחה כשירה בזר, עיין רמב"ן קידושין לו,ב שנסתפק בזה,  631

ויקרא ב,יא דעתו שכשירה בזר, וכ"כ בריטב"א קידושין שם, ובפירושו לתורה 
יו"ד סי' מ"ג, ועיין בהגהות בנו הגר"ש,  נודע ביהודה תנינאוהאחרונים האריכו בזה, עיין 

צריך להיות ע"ג הכבש, ואין זר עולה אכן המליחה  .ועיין שו"ת חת"ס ח"ו ליקוטים סי' כ'
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, אחר המליחה מעלים את 632לצלי שמהפך את האבר ומולח

 .633האימורים לראש הכבש, והוא גמר מצות הולכה

. סוף הכבשעולה בצד ימין הכבש, עד שהוא מגיע ל הכהן

צריך ללכת עקב בצד אסור לפסוע פסיעה גסה, אלא כשעולין בכבש 

מברך אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו להקטיר הכהן . 634גודל

ממקום עמידתו בסוף  636, וזורק את האימורים בידו635אימורי הפסח

                                                                                                          
דודאי  (פ"ה מאיסורי מזבח ה"ב)בלחם משנה ולכן כתב  על הכבש )עיין מנחות כ,א(,

אם עבר ועלה, או אם לא  רק למעשה הכהנים היו מולחים, ומחלוקת הראשונים הוא
תורא"ש מלחו ע"ג הכבש, וא"כ מבואר דבפועל הכהנים היו מולחים, וכ"ה מבואר ב

נפק"מ מזה גם לנוסח הברכה, כי לכאורה מליחת הקרבנות מצוה  קידושין שם, ע"ש.
היא, ומברכין עליה ברכת המצוות, ואם אינה מצוות כהונה א"כ לא נאמר הנוסח אשר 

 קדשנו בקדושתו של אהרן, רק אשר קדשנו במצוותיו וצוונו, ועיין.
אם מלח כל שהוא אפילו בגרגיר מלח כ"ז למצוה, וום פ"ה איסורי מזבח הי"א, "רמב 632

 אחד כשר.
תוס' ובקרבן התמיד בכל יום היה פיס מיוחד לזה, כמפורש במשנה יומא כו,א, וע"ש ב 633

, ופירוש הרא"ש תמיד לא,ב ד"ה עיין מקדש דוד קדשים סי' ה' סק"בסד"ה דתנן, ו
 מחצי.

אחרים, כי היו בקרבן התמיד של שחר, וכן בקרבנות המוספין, היה נעשה זה בכהנים 
כהנים שזכו בפיס להעלות האיברים לכבש, אח"כ היו קורין ק"ש בלשכת הגזית, ואח"כ 
כהנים אחרים היו מעלין מן הכבש ולמזבח, וי"א כהן אחד היה מעלה, והיה על זה פיס 
מיוחד )עיין כל זה במשנה שקלים פ"ח מ"ח, תמיד פ"ד מ"ג ופ"ה מ"ב(, ויל"ע אם ה"ה 

חר שמולחין את הקרבן על הכבש, אז כהן אחר מעלהו אל המזבח, או בשאר קרבנות, שא
אותו הכהן ממשיך ומעלה, ובפירוש הרא"ש תמיד לא,ב )ד"ה נותנין האיברים( מבואר 
דדווקא בקרבנות הציבור עושין כן, אבל בקרבן יחיד אותו כהן יכול להמשיך ולהעלות, 

יסות וכו', הוא רק בקרבנות ציבור, ע"ש, וכעין המבואר במשנה יומא כו,ב שכל סדרי הפי
ע"ש, וע"ע גבורת ארי יומא כו,ב שכתב לחדש דגם בתמיד של בין הערבים לא היו עושין 

 כן, רק בתמיד של שחר, ע"ש.
ל"ת פ', ועיין תורא"ש יומא כב,א. אכן  ספר המצותירושלמי ברכות פ"א ה"א, ורמב"ם  634

קב בצד גודל לאו דווקא, והעיקר שלא ביראים מצוה שכ"ז וסמ"ג לאוין רצ"א שכתבו דע
 הלכות בית הבחירה פ"א הי"ז. משנה למלךיפסע פסיעה גסה. ועיין 

 .198 הערהכנ"ל  635
פ"ב וברמב"ם  .תורי"ד פסחים סה,ב דבעת ההקטרה היה נוטלו בידיו מן המגיס ומקטיר 636

הרי אלו מפסולי המוקדשין הכ"ד כתב דאם זרק על גבי האישים בין ביד בין בכלי וכו' 
 כשרים.



 ונקריב לפניך באהבה קכג

 
בנתינת האימורים על  .638המערכה הגדולה אל תוך אש 637הכבש

צריך להקטיר חלבי כל קרבן לבדו, שלא יערב חלבים של קרבן האש 

ריך שיזרוק את כל האימורין של צגם , 639זה בחלבים של קרבן אחר

ופוסע  ,כשהכהן סיים להקטיר הוא יורד מן המזבח .640ביחדקרבן כל 

 .641כשפניו לצד המזבחלאחוריו 

 

 סידור האימורים ע"ג אש המערכה

זריקת האימורים לאש, מחמת ריבוי האימורים המונחים זה  אחר

על זה, מצוי שחלק מן האיברים לא נפלו בדיוק על מקום האש, 

ומקצתן יוצאין לצדדין, ולכן צריך לערוך את האיברים שיהיו מכוונין 

כולם כנגד האש, והכהן עולה על ראש המזבח ועורך את האימורים 

, 643ן את האימורים ע"ג האשואע"פ שהמצוה היא לית .642על האש

                                                 
רש"י פסחים עז,א ומשנה למלך פ"ו ממעשה הקרבנות ה"ד, ע"ש, ועיין אבן האזל שם,  637

 סוכה מט,א ברש"י ד"ה בין כבש. רנלך ועיין ערו
שנאמר הבשר והדם, כשם שהדם בזריקה כך זבחים סב,ב ורמב"ם שם, וילפינן מקרא  638

ר קרבנות, עיין רמב"ם פ"ז הבשר בזריקה, ובגמ' שם אמרו על עולות, אכן ה"ה בשא
 ממעשה הקרבנות ה"א וה"ב גבי חטאות, ושם פ"ט ה"א גבי אשמות.

רמב"ם פ"ב  והיה הפסק אויר מעט בין הכבש למזבח כדי ליתן האיברים למזבח בזריקה,
מבית הבחירה הי"ג, ועיין תוס' פסחים עז,א שכתבו דגם בלא אויר היה יכול לקיים מצות 

מרחוק, ולא יגש להכניסו אל תוך אש  זריקה, אלא שהיה אויר כדי שע"י כך יזכור לזרוק
 .המערכה

ו לבדו , וילפינן מקרא )ויקרא ג,יא( ְוִהְקִטירֹו הכהן המזבחה, וילפינן והקטירסד,בפסחים  639
 משמע, וברמב"ם פ"א מקרבן פסח ה"ו, ופ"י מתמידין ומוספין הט"ז.

)ויקרא ג,יד( והקריב ממנו וגו' את החלב וגו' ואת שתי וילפינן מקרא  שם,פסחים  640
דין זה לא נתפרש  .הכליות וגו', והקטירם הכהן המזבחה, וילפינן והקטירם כולם כאחד

ה"ו כתב שהוא בכלל דברי הרמב"ם שם,  ברמב"ם, ובמהר"י קורקוס פ"א מקרבן פסח
שני  ע"ש, ועיין במשנה למלך פ"א ממעשה הקרבנות הי"ח שגרס דין זה ברמב"ם שם.

אלו ההלכות שצריך כל החלבים יחד, וכל זבח לבדו, כתב במאירי פסחים שם דדיעבד 
 כשר.

 סוכה מח,ב ברש"י ד"ה ומקיפין. רנך לעיין ערו 641
ה"ד, ועיין אבן האזל שם, ומקורו מתורת כהנים )דיבורא רמב"ם פ"ו ממעשה הקרבנות  642

 -דנדבה פ"ד,יג( שאמרו מה הדם בזריקה אף הבשר בזריקה, יכול יהא זורק ורובג )
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ואינו נחשב נותנן ע"ג אימורים אחרים הוי הקטרה כמצוותה, כשמ"מ 

 .644על גבי האש כולם יחד נקטריםכהפסק וחציצה, אלא נחשב ש

 

 אש המערכה אוכלת את הקרבנות

תוך שלוש היום על המזבח כמות עצומה של בשר,  מקטירים

)מליון ומאתים אלף(  0,011,111האש אוכלת אימורים של  645שעות

 X 00 04 , ויש לזכור שגודל המערכה הוא לכל היותרקרבנות

בבית ראשון האש של  .פלא והפלא איך האש משתלטת... 646אמות

                                                                                                          
פירושו כגל של אבנים זו ע"ג זו( תלמוד לומר וערך הכהן אותם, הא כיצד זורק ועורך, 

בגמ' יומא  דין זה נרמזשם שכתב ש משנה למלךוכ"ה בתוספתא קרבנות פ"ד ה"ב, ועיין 
 כד,ב איכא סידור איברים, ע"ש.

"ם כתב הלכה זו לענין קרבן עולה, ולא נתפרש אם ה"ה בשאר קרבנות, אכן ברמבוהנה 
משמעות התו"כ שהוא מדיני הזריקה, שאחר הזריקה צריך לעורכו ע"ג המזבח, וא"כ 

"כ ה"ה בעריכתם שדין זריקה הוא גם בשאר קרבנות, א 191 הערהכיון שנתבאר לעיל 
 צריך גם בשאר קרבנות. ע"ג האש

 עיין רש"י זבחים קי,א ד"ה והאיכא. 643
 חזו"א מנחות סי' כ"ג סוף סק"ב. 644
, ולקמן ליד הערה 915 הערהליד  לעיל, וע"ע 915 הערהזמן הקרבת קרבן פסח, כנ"ל ליד  645

711. 
מטר בערך  X 5.5 88.5רגל בערך(,  X 55 15מטר בערך לשיעור חזו"א ) X 7 89 דהיינו 646

 רגל בערך(. X 89 91לשיעור רח"נ )
לא מצאתי דברים מפורשים על גודל המערכה, אבל לכאורה כן הוא החשבון, כי גודל גגו 
של מזבח שהוא מקום המערכה הוא כ"ד אמה על כ"ד אמה בערך )רמב"ם פ"ב מבית 

התפוח )רמב"ם פ"ב הבחירה ה"ז(, והמערכה הגדולה צריכה להיות במזרחו של מזבח עד 
ויתכן דדין  שיעור הנ"ל.מתמידין ומוספין ה"ז(, וא"כ נמצא שא"א שיהיה גדול יותר מ

מערכה גדולה במזרח אינו לעיכובא, ובעת הצורך יכולין להוסיף גם בשאר צדדי המזבח, 
עיין רש"י זבחים נט,ב ד"ה אלף, ועיין במפרש תמיד לא,ב ד"ה במערבו. וע"ע בראב"ד 

ין ומוספין ה"ז, ומאירי שקלים פ"ו מ"ג ד"ה שני גזירין, דמבואר בדבריהם פ"ב מתמיד
 דגודל המערכה הגדולה היה אמה על אמה, ע"ש.

יש להוסיף כאן, דנחלקו התנאים בזבחים נט,א, דעת רבי יהודה שכל רצפת העזרה 
 מקודשת להקטיר עליה כמו המזבח עצמו, וי"א רק בין האולם ולמזבח )עיין רש"י זבחים
יד,א(, ודעת רבי יוסי שרצפת העזרה לא נתקדשה, ולשיטת רבי יהודה, יתכן שבערב 
פסח ובימים טובים שהיה ריבוי עצום של קרבנות, היו מדליקין עוד מערכות על רצפת 

שבין האולם  155 הערהובפרט למש"כ ב העזרה, ומקטירין שם את אימורי הקרבנות,



 ונקריב לפניך באהבה קכה

 
היתה אוכלת את היא  –היינו האש היורדת מן השמים  –מעלה 

אבל  והכל נשרף מיד, הקרבנות, והיא אש שאוכלת לחים ויבשים,

האש של  האש של מעלה לא אכלה את הקרבנות, אלא בבית שני

ואעפ"כ היא משתלטת לשרוף כמויות , 647הדיוט אוכלת את הקרבנות

 .648עצומות כאלו

היתה אש  ,עד שנסתלק שמעון הצדיקתקופת בית שני,  בתחילת

ואוכלת את כל הקרבנות, ולא  ,בעצמה המערכה מתגברת ודולקת

היו צריכין להוסיף עצים, ומשנסתלק שמעון הצדיק לפעמים היתה 

אש המערכה מתגברת ולפעמים אינה מתגברת, והיו צריכין להוסיף 

ולהפך בצינורא שהוא כעין מזלג, כדי שהאימורים ישרפו  649עצים

  .650לגמרי

ראשון היה אש של מעלה שאינה מעלה עשן, ובבית שני  בבית

האש של הדיוט מעלה עשן, העשן עולה כעמוד ישר, ואפילו אם יש 

 .651רוחות סוערות אין מזיזות אותו

                                                                                                          
ם פנוי להעמיד עוד מערכות, אכן להלכה ולמזבח אסור לזרים ליכנס, וא"כ יש מקו

פסקינן כשיטת רבי יוסי, ורצפת העזרה לא נתקדשה, עיין כסף משנה פ"ב מבית הבחירה 
 ה"ה.

 ומאירי שם. יומא כא,ב 647
דשתי את אהל מועד ואת וקשעל זה נאמר בפסוק  )שמות כט,מד(עיין העמק דבר  648

היה הנס העצום הזה,  קדושה זוהמזבח, והכוונה שהמזבח קדוש בקדושה נפלאה, ומכח 
 שהאש אוכלת ושורפת את האימורים במהירות נפלאה.

ולא היו כהנים נמנעין מלהביא עצים למערכה יומא דף לט,א ורש"י, והלשון בגמ' שם  649
 . 578הערה , וע"ע לעיל כל היום כולו

להביא דלתות העזרה נעולות, ולא היו יכולים בהקרבת קרבן פסח עוד יש להעיר כי 
עצים מלשכת העצים שהיא בעזרת נשים, וכנראה היו מכינים עצים באיזה מקום בתוך 

שיוכלו להביא עצים משם, ואולי היה זה בלשכת העץ שבדרום העזרה, עיין  ,העזרה
 במשנה מידות פ"ה מ"ד.

 פ"ו מתמידין ומוספין ה"א. שנה למלךעילה י,א, ועיין תוס' שם, וממ 650
ויומא כא,ב. כדי שלא יצטערו הכהנים מהעשן )תפארת ישראל משנה אבות פ"ה מ"ה  651

)תשב"ץ ח"ג סי' קל"ז  כי הקרבן מתקבל ועולה לרצוןאבות שם(, וגם הוא לאות ולסימן 
 סד"ה עוד כתבת כי טעם לא כיבו(.



 קכו ונקריב לפניך באהבה

 
 

 האפר והדשן מכל הקרבנות שהוקטרו

מה עושים עם  הקרבנות הללו נעשה כמות עצומה של דשן, מכל

כל בוקר מעלים את אפר הקרבנות שנשרפו מן  כל הדשן הזה,

 באמצע המזבח.שהוא ערימה של אפר המערכה אל התפוח, 

ואין מקום למערכה, היו מוציאים את האפר  בתפוח כשנתרבה האפר

מפנים את האפר מן אבל בימות הרגל לא היו  ,652אל מחוץ למחנה

אף  ,היו משאירים את האפר של כל ימות החג ע"ג המזבחו, התפוח

בימי הרגלים , ולפעמים 653שהיה מפריע להם בסידור המערכה

ריבוי מפני שהטעם לזה הוא  .654אפר עליו כשלש מאות כור התאסף

בו יקרשהשיש עליו דשן הרבה, להראות הוא נוי למזבח האפר 

 .655על גבי המזבחקרבנות הרבה 

, כי אילו היתה הרוח נושבת על האפר, בתפוחניסים היה  מעשה

היה מתפזר האפר על כל ביהמ"ק, ועל כל הכהנים ועולי הרגלים, ואי 

אפשר היה לעמוד בעזרה אפילו שעה אחת, ובדרך נס מעולם לא 

 .656על התפוחאת האפר שנשבה הרוח 

של דשן,  עצומההרגל מחמת ריבוי הקרבנות היה כמות  בימי

ן המערכה אל התפוח, ולכן היו מקדימין שהיו צריכים להעלות מ

                                                 
כ"ה שיטת רש"י ויקרא ו,ד, ובחולין צ,ב ד"ה חולצו, אבל ברמב"ם פ"ב מתמידין ומוספין  652

תפוח אל מחוץ למחנה, ועיין מל"מ האפר שבל שבכל יום הוציאו את הי"ג נחלק, וס"
 שם, ובהשגות הראב"ד שם ה"ז.

 ,ב, ורש"י יומא כ,ב ד"ה דנפישי.חתמיד כ 653
בגמ' שם דף כט,א אמרו דשלוש מאות כור דרך גוזמא אמרו, )שיעור שלוש מאות כור  654

 יטר(.ל 895,555ליטר לשיעור רח"נ, ולשיעור החזו"א הוא  71,155 -
( 519 הערהכתב שהוא ע"ד שאמרו גבי קרבן פסח )לעיל ומפרש לתמיד שם, כ"כ ה 655

 שבח הוא לבני אהרן שמהלכין עד ארכובותיהם בדם, כך שבח כשיש עליו דשן הרבה.
היעב"ץ בלחם שמים על תמיד שם, וכתב ונס זה גדול ויקר בעיני יותר מכל הניסים  656

במה שאמרו במשנה אבות )פ"ה מ"ה( ולא נצחה שנעשו במקדש, וכתב דצ"ל שנכלל זה 
 הערהובאמת צל"ע למה לא נמנה בפירוש עם הניסים. וע"ע  הרוח את עמוד העשן.

8518. 



 ונקריב לפניך באהבה קכז

 
מתחילת שליש אמצעי של הלילה, ולא כמו בכל יום שהיו זו  העבוד

 .657מתחילין בעלות השחר

 

 השיר יהיה לכם ~ ההלל בהקרבת הפסח

 

 שירת ההלל בזמן הקרבת קרבן הפסח

על  659עומדים הלוים 658והקרבתושחיטת קרבן הפסח  בשעת

 663בגמרא, ו662בקול רם 661וקורין את ההלל בשיר ובזמרה 660הדוכן

                                                 
ועיין בתוס' ישנים ותורא"ש שם  .רמב"ם פ"ב מתמידין ומוספין הי"אורש"י, ויומא כ,ב  657

יה בעזרה רוב שנחלקו על פירש"י, ופירשו דטעם שהקדימו בימות הרגל הוא כיון שה
קרבנות ורוב עם, והיה דוחק גדול בעזרה, ולא היו יכולים להוציא את הדשן ולעבור תוך 
העם, ולכך היו ממהרין להתחיל לתרום מאשמורת הראשונה כדי שיספיקו להוציא את 

, ועיין הגהות היעב"ץ שם ע"שלפני שיתקבצו כל הקהל, הדשן קודם קריאת הגבר, 
 לא בימות הרגלים אין מוציאין את הדשן כנ"ל.)במהדורת וגשל( שתמה ה

ת התוס' נראה שאמרו דדע 111 הערהלקמן ליד ועיין  .רמב"ם פ"א מקרבן פסח הי"א 658
רק בעת השחיטה, וכן משמע בלשון רש"י סד,א ד"ה ואם גמרו, וד"ה ואם שנו, הלל 
 ע"ש.

שההלוים אומרים את ההלל בהקרבת קרבן  מפורש בתוספתא פסחים )פ"ד ה"ט( 659
, וכ"כ , ועיין תוס' הרשב"א משאנץ שם, וכן הוכיחו התוס' פסחים סד,א ד"ה קראוהפסח

 .111 בהמשך הערההרמב"ם שם, וכן מוכח ממה שהבאנו 
אמות מרובעות(, אם נחשב באותו  555אמה ) X 895 8.5תוספתא שם. גודל הדוכן הוא  660

אנשים לאמה מרובעת )עיין לעיל  855יחס של צפיפות האנשים העומדים בעזרה, דהיינו 
 א"כ יש מקום על הדוכן לעשרים אלף לוים. (,151ליד הערה 

תוספתא לשון ההוא מ וזמרה ומש"כ וקורין את ההלל בשיר .פסחים סד,א ודף צה,ב 661
לפני השירה היו  , אלא דרך שירה.בעלמא דגיש שאינו דרך קריאההנ"ל, והכוונה לה

מברכין ברכת המצוות, שו"ת מהר"י אסאד יו"ד סו"ס שנ"ו, ויל"ע מה הוא נוסח הלויים 
 הברכה.

בעיקר צורת שירת ההלל בערב פסח, יש לדון ולעיין, כי הנה ברמב"ם )פ"ג מהלכות 
ל היה, שאחד היה מקריא את ההלל, חנוכה הי"ב( מפורש שסדר אמירת ההלל בזמן חז"

וכולם היו עונים אחריו ראשי פרקים והללויה וכו', לפי סדר מיוחד, ע"ש, ויש להסתפק 
אם גם בשירת ההלל בהקרבת קרבן פסח היו עושים כן, ולוי אחד היה אומר את ההלל, 

יש יחדיו. וכן  וכל שאר הלוים עונים אחריו הללויה, או כולם היו משוררים את ההלל
להסתפק לפי שיטות הראשונים שגם הישראלים היו אומרים את ההלל, האם כל 



 קכח ונקריב לפניך באהבה

 
אמרו אפשר ישראל שוחטין את פסחיהן ואין אומרים הלל, דכיון 

הוא בכלל מה שאמרו נביאים  664דדבר מצוה הוא טעון הלל, גם

 .665שביניהן תקנו להם שיהו אומרים על כל פרק ופרק וכל דבר חידוש

ואע"פ ששיר הקרבנות אומרים רק בשעת ניסוך היין, כי אין שירה 

אלא על היין, זהו דווקא בשיר של אכילת מזבח, כגון זריקת דמים 

רק על היין,  ם שירהרת אימורים, בזה אין אומריוניסוך המים והקט

אינו נאמר על אכילת מזבח כלל, אלא ההלל בקרבן פסח ההלל אבל 

 .666נאמר על שחיטת הקרבן

, 667שהישראלים המביאים קרבן פסח היו אומרים הלל י"א

 .668והכוונה לומר שגם הישראלים היו קורין את ההלל

                                                                                                          
הישראלים יחד היו אומרים את כל ההלל, ומשוררים עם הלויים, או רק היו עונים 

 הללויה.
ושמעתי לדון שכל זה הוא דרך קריאת ההלל, אבל כאן ההלל הוא בתורת שירה, ובזה 

דף ל,ב אמרו שבשירת הים היה מרע"ה אומר כולם משוררים יחדיו, אכן בגמ' סוטה 
שירה וישראל עונים אחריו, ונחלקו התנאים אם היו עונים ראשי פרקים, או היו עונים 
אחריו את כל השירה, ע"ש, ומבואר שהוא גם דרך שירה, וא"כ יתכן שגם שירת ההלל 

, שלא בהקרבת קרבן פסח היה ע"ז הדרך, ויל"ע בזה. גם יל"ע בשיר של יום בכל יום
מצאנו שיאמרו באופן הזה, ומשמע שכולם היו אומרים ביחד, וא"כ יתכן דה"ה כאן. 

 וע"ע שושנים לדוד )פארדו( על המשנה כאן, ובתפארת ישראל יכין אות מ"ט.
, עיין רש"י איכה ב,ז שבימי המועדים היו ישראל שמחים ומשוררים בביהמ"ק בקול רם 662

 .8595הערה וע"ע לקמן 
ורש"י, ובדף קיז,א, ושם הלשון אפשר ישראל שחטו את פסחיהן ונטלו  פסחים צה,ב 663

 לולביהן ולא אמרו שירה.
 כ"כ רש"י צה,ב, ונראה שם דתליא בב' תירוצי הגמ', ע"ש. 664
כל רגל ורגל. והלשון כל דבר  -פסחים קיז,א. וברשב"ם קטז,ב פירש כל פרק ופרק  665

ק ברגלים ממש, אלא כל שהוא זמן ועת חידוש הוא מרש"י הנ"ל, והכוונה לכאורה דלא ר
 מיוחד, ולכן הקרבת הפסח אף שאינו משלש רגלים, מ"מ הוא דבר חידוש, וטעון הלל.

ויש להעיר מהנ"ל  .תוס' ברכות לה,א ד"ה שאין, ועיין תוס' פסחים סד,א ד"ה קראו 666
דברמב"ם מבואר שהיו אומרים גם בשעת ההקרבה, ומ"מ י"ל דאין ההלל  151 הערה

 וחד על אכילת המזבח.מי
ועיין וכ"מ בשו"ת הר"י מיגאש סי' מ"ד. כ"ה תוס' סוכה נד,א ד"ה שייר בדעת רש"י,  667

 ויתכןשבלשון רש"י אינו מוכרח כלל, כי רש"י כתב שכל כת אומרים הלל,  רנלך ערו
וכתב  .לשון המשנה נקט ורש"י אומרים הלוים הלל כדין,כשמקריבין הכוונה שבכל כת 



 ונקריב לפניך באהבה קכט

 
, ומעמידים מקהלה מיוחדת וענקית 669השירה היא בפה עיקר

, מצרפים גם ילדים למקהלה, לפי שקול הילדים 670לכבוד קרבן הפסח

המאכל, ונקרא  הוא דק, וקולן מנעים את השירה כתבלין המנעים את

כי הם מסייעים ללוים  מלשון סעד ועזרה, – סועדי לוים שמם

צוערי לוים, כי הם מצערין את הלוים  בשירתם, וי"א שנקרא שמם

הקטנים אינם עומדים על  הגדולים שאין יכולים לבסם קולם כמותן.

הדוכן, אלא על הקרקע לפני הדוכן, וראשיהם ליד רגלי גבי 

 .671הכהנים

                                                                                                          
, וא"כ כוונת רש"י שהכת 199 הערהעוד די"ל שחילקו את הלוים לשלוש כתות, וכנ"ל 

 .הזו של הלוים אומרים הלל, ועיין
האחרונים הביאו עוד מלשון רש"י פסחים סד,א שבמשנה שם אמרו קראו את ההלל אם 

האחרונים אכל כיתות קאי, וכתבו  -גמרו שנו ואם שנו שלשו, ופירש"י קראו את ההלל 
דמשמע שהכתות אומרים הלל, וכמדומה גם בלשון זה יש לדחות, דכוונת רש"י שלא 

שלושת ההלל אם גמרו שנו וכו', הוא על כל   קראו אתמה שאמרו במשנה תחשוב ש
כל הכתות יחד היה רק ב"פ הלל וכו', ולזה הדגיש רש"י אכל כתות קאי, בהכתות יחדיו, ש

ועיין בבאר שבע )תמיד לג,ב( שהביא מחלוקת  .', ועיין עודהיינו שבכל כת קראו ושנו וכו
רש"י ותוס' זו, וכתב וז"ל: ואין בידינו להכריע כי יש פנים לכאן ולכאן, עד שיבא מורה 

 צדק.
, וכן מוכח 159 הערההנ"ל  בודאי היו אומרים את ההלל, כמפורש בתוספתא הלוייםכי  668

 )ד"ה ולא היה( מפורש ערכין י,ארש"י ממה שיתבאר שהיה גם חליל לשחיטת הפסח, וב
צ"ל מש"כ התוס' שהישראלים אומרים את ההלל , וא"כ את ההלל שהלוים היו אומרים

ועיין  .היו אומרים, וכן הוא בתיאור הרומאי הישראלים מקריבי הקרבןדהכוונה שגם 
בחידושי מרן רי"ז הלוי הלכות קרבן פסח, שכתב ששיר הלוים הוא מדין שיר על הקרבן, 

, וע"ע לומר הלל בעת הקרבת הפסח, וע"שאחר, שצריך ושיר הישראלים הוא הוא דין 
 .757 הערהלקמן 

 סוכה נא,א ורמב"ם פ"ג מכלי המקדש ה"ג. 669
כמה שרוצים ואין שיעור למעלה, ערכין י"ב לוים, אבל יכולין להוסיף  לכל הפחותצריך  670

, ומן הסתם העמידו הרבה משוררים לכבוד הרגל. גם הנה הלויים יג,ב ורמב"ם שם
חלוקים לכ"ד משמרות, כמבואר ברמב"ם פ"ג מכלי המקדש ה"ט, ובספר החינוך )מצוה 
תק"ט( מבואר שגם בלויים אין חילוק משמרות ברגלים וכולם יכולים לשורר )ועיין 

 .151 הערה"ח שם ואכמ"ל(, וא"כ ברגלים כולם באו לשורר, וע"ע לעיל במנח
, והרמב"ם לא הביא ד"ז, ועיין רמב"ם פירוש המשניות ורש"י ורבינו גרשם יג,בערכין  671

ערכין פ"ב מ"ו. ועיין בתוס' וראשונים סוכה מב,א וחולין כד,א שכתבו דה"ה לברכת 
כתבו דהכוונה שלא ישא כפיו בפני עצמו, כהנים, שאמרו בגמ' קטן לא ישא את כפיו, ו
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 קרבן הפסחבהקרבת בשיר ההלל  הנגינה

ה תהיתזמורת ה .גם בכלי שיר 672הלויםהשירה בפה מנגנים  עם

של צלצל אחד, שש נבלים, מאה ועשרים חצוצרות, וכינורות בלי 

 , זהו עיקר התזמורת, ומלבד זה היו מוסיפין כל מיני כלי זמר673סוף

יש י"ב ימים בשנה שהוסיפו עוד כלי מיוחד  .674להנעים את הנגינה

מתוק קולו מאוד, והוא החליל, ונקרא חליל שהוא לשון מתיקות, כי 

כלי זה הוא עיקר התזמורת ונשמע קולו יותר מהכלים , 675לשמוע

אחד מהימים האלו הוא  ,677היו שם שנים עשר חליליםו ,676האחרים

                                                                                                          
אבל יכול להצטרף עם הגדולים, כמו צוערי הלוים, וכן נפסק בבית יוסף ושו"ע או"ח סי' 

 קכ"ח סל"ד.
עיקר השירה שהיא עבודתה בפה, ואחרים ברמב"ם פ"ג מכלי המקדש ה"ג כתב וז"ל:  672

 חסין המשיאין לכהונההיו עומדים שם מנגנין בכלי שיר, מהן לוים ומהן ישראלים מיו
מותר לישראלים לנגן במקדש, מ"מ יש ענין ש אע"פוכו', עכ"ל, ומשמעות לשונו ש

מיוחד בלויים )דאל"כ למה הזכיר הרמב"ם שמהם לויים(, וכן מבואר בתוס' יבמות פו,ב 
ד"ה ומבני לוי, ועיין תוי"ט קידושין פ"א מ"א, ואבנ"ז או"ח סי' כ"ו אות ט"ז. ועיין 

רבי חנניא בן כין פ"א ה"ו, שנחלקו מי היו המנגנים במקדש, ואמרו תוספתא ער
, וכתב החסדי דוד שם דהרמב"ם ס"ל דודאי אנטיגנוס אומר מכירן הייתי ולויים היו

עדותו נאמנה היא, אלא שס"ל שכן היה המנהג והדרך שהלויים ניגנו, אבל ה"ה מותר 
 בישראלים, ע"ש.

המקדש ה"ז כתב שהלויים לומדים חמש שנים את ויש לציין עוד, דברמב"ם פ"ג מכלי 
העבודה, ובכס"מ פירש הכוונה שלומדים חכמת המוזיק"א, שהיא חכמה גדולה, וכן 
מבואר לכאורה גם מרש"י ערכין כד,א ד"ה דתקיפין, ולכאורה צל"ע כי הלא הנגינה היא 

לשירה רה לכאושהיא בלויים דווקא, ד שירה בפהואין לומר שהכוונה על  גם בישראלים,
א"צ לימוד חמש שנים, ואולי משום שגם בנגינה עיקרו הוא בלויים, וכמ"ש, ועיין בפה 
 וע"ע משנת חיים )לרח"מ שטיינברג( במדבר סי' מ"ג. עוד.

יצוין שבתיאור  רמב"ם שם ה"ד, וכתבנו כאן את השיעור היותר גדול שמותר לעשות. 673
 השיר שהיו במקדש.הרומאי כתב שבערב פסח היו מוציאים את כל כלי 

רמב"ן עבודה זרה מז,א קרניו לחצוצרות, ובמאירי שם, וע"ש בתוד"ה קרניה. וכן  674
משמעות הגמ' ערכין י,ב שהיו עוד כלים במקדש, ע"ש. ועיין בתוס' ר"י מבירינא ע"ז 

 שם שנראה שנסתפק בזה.
 ערכין י,ב ורש"י.כי חלי הוא לשון מתוק בארמית,  675
 סוכה פ"ה מ"א. המשניותפירוש רע"ב ורמב"ם  676
 .179 הערהכנ"ל  677
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קול שירת הלוים וקול הצלצל והחליל  .678בעת שחיטת קרבן הפסח

 .679היו נשמעים עד יריחו

בביהמ"ק . 680המשוררים והמנגנים לובשים בגדים מיוחדים הלויים

על הלוים, יש פקיד א' על המשוררים, הוא בורר  יםמיוחד יםיש ממונ

הוא ו, 681בכל יום את המשוררים שיעמדו על הדוכן לומר שירה בפה

את השיר, והוא מתחיל ומסיים את הממונה ללמד את הלוים 

יש גם ממונה על המנגנים, הוא  .683, ונקרא שמו הוגרס בן לוי682השיר

, והוא מתחיל לנגן בצלצל, ואזי 684המעמיד את המנגנים בכלי השיר

היה  בביהמ"ק .686ארזה, ונקרא שמו בן 685מתחילים כל הלוים לנגן

כנורות ושם הלוים נותנים  לשכה מיוחדת ששם היו כל הכלי שיר,

 .687ונבלים ומצלתים וכל כלי שיר

                                                 
 ערכין י,א ורש"י. 678
 .978 הערהתמיד ל,ב ועיין לעיל  679
חת"ס עה"ת עה"פ )שמות לא,ט( ואת בגדי השרד, וז"ל: נלע"ד דלא היה מהראוי  680

שהלויים המשוררים והשוערים וכו' ישמשו בבגדי חול שלהן, ולפעמים יהיו בלאי 
לא ראוי לשמש בהם למלך הכבוד וכו', על כן נעשו בגדי הסחבות וטלאי ע"ג טלאי, ו

השרד וכו', ע"ש, ועיין רש"י תענית יא,ב ד"ה במה שימש. וכעי"ז מבואר בפירוש 
הראב"ד לתורת כהנים )שמיני פ"א,לד( ע"ש, ובתורת כהנים צו מכילתא דמילואים א,ד, 

פסוקים בדברי בחת"ס הנ"ל מבואר שהיו בגדי תכלת וארגמן ותולעת שני, וב ע"ש.
מבואר שהלוים היו לובשים בגדי בוץ, ומ"מ כל זה  (דה"א טו,כז, דה"ב ה,יב)הימים 

 לכאורה אינו מדינא, אלא הנהיגו כן לכבוד המקדש.
 רמב"ם פ"ז מכלי המקדש ה"ה. 681
 שקלים פ"ה מ"א. רת ישראלרע"ב ותפא 682
 .55 הערהעיין לעיל  683
 רמב"ם שם ה"ז. 684
 רע"ב שם. 685
 .55 הערהעיין לעיל  686
גם היו  .משנה מידות פ"ב מ"ו, והיא היתה מתחת לעזרת ישראל ופתוחה לעזרת נשים 687

גם היה ללויים לשכה מיוחדת  לומדים שם את חכמת הנגינה )תבנית היכל אות ל"ט(.
ששם היו מלמדים את הניגונים לכל המזמורים, והיתה בשער הצפוני של הר הבית, עיין 

 "א מ"ג.תוי"ט מידות פ
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ראשונה מתחילים לשחוט, מתחילים הלוים לקרות את  כשכת

עדיין לא השלימו את ההקרבה, , ההללקריאת סיימו את כשההלל, 

היו צריכין מעולם לא אירע שהיו חוזרים וקוראים פעם שניה, אבל ו

זריזין , כי היו הרבה כהנים והיו 688פעם שלישיתהלל שלם בלומר 

, וי"א שאפילו לא היו צריכין להתחיל לומר הלל 689ומהירין במלאכתן

 .690פעם שלישית

 

 תקיעת החצוצרות בהלל של קרבן הפסח

היו תוקעים הכהנים  691שמתחילין את קריאת ההלל לפני

וכן בהלל שלש תקיעות, היינו תקיעה תרועה ותקיעה,  692בחצוצרות

וי"א  .694בכל כת 693תקיעותהשני והשלישי שבכל כת, ויחד הרי הם ט' 

שהיו תוקעים תר"ת היינו דשעל כל הלל תוקעים תשע תקיעות, 

, פ"א בתחילת ההלל, והשניה בפרק שבהלל הפרקיםג'  בראש

 .695אהבתי, והשלישית בהודו

 בחצוצרות ותקעתם 696שנאמר כמו הוא בחצוצרות שתוקעין טעם

                                                 
 .סוכה נד,ב ד"ה ערברש"י  688
 פסחים סד,א ורש"י, ורמב"ם פ"א מקרבן פסח הי"א. 689
 תוס' סוכה נד,א ד"ה שייר. 690
 רש"י סוכה נד,ב ד"ה ערב, ורמב"ם פ"א מקרבן פסח הי"ב. 691
 מבואר בסוכה נד,א, ע"ש. 692
וזה כשיטת רש"י הנ"ל שהיו מתחילים  .ורמב"ם שם , וברש"י סוכה הנ"ל,פסחים סד,א 693

לקרות הלל פעם שלישית בכת ראשונה ושניה, ולפני ההלל תוקעים שלוש תקיעות, 
וא"כ יש כאן תשע תקיעות, אבל לשיטת תוס' הנ"ל, לא היו מתחילין כלל פעם שלישית, 

 וא"כ אין כאן ט' תקיעות, ולכן התוס' נחלקו ופירשו באופן אחר.
ם ג"פ הלל, ולא היו בה ט' תקיעות, עיין לקמן ליד ת שלא היו אומריחוץ מהכת השלישי 694

 .751 הערה
תוס' סוכה נד,א ד"ה שייר, ועיין ערוך לנר שם, ולפירוש זה לא תקעו אלא בקריאת  695

וי"א שהיו תוקעים גם  .ההלל בפעם הראשונה, ולא כששנו ושלשו, ע"ש בריטב"א
 כששנו ושילשו לקרות, וכ"ה בתורא"ש שם.

 במדבר י,י. 696
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אלוקיכם,  על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, והיו לכם לזכרון לפני

ועל זבחי זו זביחת פסח, והיו לכם לזכרון וכו' זכרון הושעה  697ודרשו

בשאר קרבנות שצריך לתקוע תוקעים בשעת ניסוך היין,  .וטובה

 .698בקרבן פסח אין נסכים ולכן תוקעים בשעת שחיטה

 

 כמעשה כת ראשונה ~ כת שניה ושלישית

 כת ראשונה יוצאת ונכנסת כת שניה

, השערים נעולים אין 699כל זמן ההקרבה של כת ראשונה במשך

, מי שסיים את הקרבת הפסח שלו עומד וממתין עד 700יוצא ואין בא

, כי 702, ומ"מ סמיכה מותרת701אסור לשבת בעזרה .שיסיימו כולם

דינה כישיבה, אע"פ שעיקר הטעם הוא משום כבוד שכינה, וסמיכה 

 .703כבוד מ"מ אין בה צורת ישיבה ממש, ואין בה חסרון

                                                 
פ"א מהלכות קרבן בהעלותך רמז תשכ"ה, ועיין קרית ספר  וילקוט שמעוניספרי זוטא  697

 פסח אזהרת רנ"ה.
בקרבן התמיד כשהגיעו לפרק ותקעו, היו והנה  ירושלמי פסחים פ"ה ה"ה ורמב"ם שם. 698

וכן כל העם שבעזרה משתחוים, עיין תמיד פ"ז מ"ג ורמב"ם פ"ו מתמידין ומוספין ה"ז, 
גם כשהיו תוקעין בשיר בקרבנות המוספין היו משתחוים, ולכאורה ההשתחויה היא 

על  שתקעוכויל"ע אם ה"ה בקרבן הפסח מצורת השירה )עיין בפסוק דה"ב כט,כח(, 
דכאן  לשיר תמידין ומוספין, מידויתכן דלא  , ולא מצאתי דברים מפורשים בזה,השיר

, וע"ע 757, והערה 111 הערהעיקר השיר הוא כצורת הלל ולא בצורת שירה )עיין לעיל 
 .ועיין היטב בתוספתא שקלים פ"ב הי"ז ומפרשים שם(, 118 בהערה

 .111 הערהליד , כנ"ל ועשרים דקותשהוא בערך שעה  699
 .751 הערה, ולקמן ליד 115 הערהעיין לעיל ליד  700
 .מותרין לשבת שם, יומא כה,א ורמב"ם פ"ז מבית הבחירה ה"וורק מלכי בית דוד  701

שהלל צריך עמידה, כי הלא היו קורין את  סמךובשבלי הלקט סי' קע"ג כתב דמכאן 
 ההלל בשחיטת הפסח בעמידה, כי אין ישיבה בעזרה.

, ועיין תוס' סוטה מ,ב ד"ה והאמר, וע"ע משנה למלך פ"ז ,ב ד"ה וליתבטתוס' זבחים י 702
 בית הבחירה ה"ו. מהלכות

 סי' ועיין ביאור הלכה .עיין מג"א קמ"א סק"ב ופמ"ג שם, ותומים חו"מ סי' י"ז סק"ב 703
תכ"ב ד"ה מעומד, דלפ"ז י"ל דסמיכה מותרת באמירת הלל, כי מקור הדין הוא מהלל 

 של הקרבת פסח כנ"ל, ובזה היה מותר סמיכה, וע"ש.
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, יצאה כת ראשונה 704כת ראשונה פותחים את השערים כשסיימו

ונכנסה כת שניה, נתבונן כמה זמן לוקח לכל הקהל העצום הזה 

אנשים  001,111, 705לצאת מהעזרה, ולפנות מקום לכת הבאה שיכנסו

דרך שער שרוחבו עשר  706אנשים נכנסים 001,111 -יוצאים, ו

צא וחשוב כמה  ...708מדרגותלפני השער יש חמש עשרה ש ,707אמות

, או לצאת מן בית הכנסתמאחר התפילה  לצאתלציבור זמן לוקח 

 ...רב האולם אחרי כינוס של המון

היו עומדים שנים עשרה לוים מבחוץ וגזרי כסף בידם,  בשערים

ועוד שנים עשרה לוים מבפנים וגזרי זהב בידם, כדי לשמור על הסדר, 

 .709ושלא יוזקו הנכנסים והיוצאים זה בזה לרוב המהירות והדוחק

 

 ההלכות כשיוצאים מבית המקדש

 ,711ורגלים ידים בפישוט 710השתחויה צריך קרבן שהקריב מי כל

                                                 
 רמב"ם פ"א מקרבן פסח הט"ו. 704
ירושלמי )פסחים פ"ה ה"א( אמרו לחד מ"ד שהיה חצי שעה בין כת לכת, יש לציין שב 705

 ועיין בשו"ת תפארת צבי למוהרצ"ה מלובלין יו"ד סי' ה' סק"י.
 .115 הערהליד כן היה מספר האנשים בכת ראשונה ושניה, כנ"ל  706
, שהוא רמב"ם פ"ה מבית הבחירה ה"ה. עיקר הכניסה והיציאה היו דרך שער ניקנור 707

וכ"מ ברש"י  ,רש"י יחזקאל מ,טו) המזרחי של העזרה, הפתוח לעזרת נשיםהשער 
ה לפני ה'(, ובעיקר דברי רש"י יש לציין לשו"ת חת"ס סוטה ח,א ד"ורש"י  ,במדבר ה,יח

 או"ח סי' כ"ז ד"ה ומתרי, שכתב שעיקר הכניסה והיציאה היה מצד צפון ודרום, ע"ש.
העזרה, ועיין תפארת ישראל מידות פ"ב מ"ב, ומ"מ יתכן שהיו יוצאים גם משאר שערי 

 רש"י שם, ואכמ"ל.בוע"ע יחזקאל מו,ט ו
א פלא והפלא איך לא נפלו במדרגות, ובאו לידי משנה מידות פ"ה מ"ה. ובאמת הו 708

 .789ועיין הערה וכו', סכנה 
עוד יש להדגיש שהיציאה אינה לרחבה גדולה, אלא לעזרת נשים שהמקום הפנוי בה 

ובארבע הפינות היו  X 891 891אמה )עזרת נשים היא  X 851 851כמו מקום הוא בערך 
אמה(... שער היציאה מעזרת נשים גם הוא רוחבו  X 15 15ארבע לשכות שכל אחת היתה 

 עשר אמות... )משנה מידות פ"ב מ"ג(.
היו אלו הלויים שהיו נועלים את שערי העזרה בין הכתות כנ"ל ליד ו. תיאור הרומאי 709

 .111 הערה
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וא"כ כשהיו יוצאים לביתם  712היוצא מן המקדש צריך השתחויהכל 

 .היו צריכין להשתחוות

מביהמ"ק יש הלכות, אין יוצאים ואחוריו להיכל, אלא  כשיוצאים

 שיוצאיםלפני  .713הולך לאחוריו מעט מעט בנחת עד שיצא מן העזרה

אין יוצאים דרך אותו שער מקיפים את הר הבית, ומהר הבית, 

פונה לצד  כשהוא יוצא משער עזרת נשים, הוא משם, אלאשנכנסו 

הוא מצד שמאל אותו עד שמגיע לשער ש ,את הר הבית ףמקיימינו ו

שער שנכנס משם, וכגון הנכנס בשער מזרח יוצא דרך שער דרום, 

וי"א שאין מקפידין בזה, , 714הנכנס בשער דרום יוצא משער מערב

 .715אלא יכול לצאת מאותו שער שנכנס משם

                                                                                                          
 שם. כההלר תוספתא שקלים פ"ב הי"ז, ודרך אמונה פ"ג מהלכות ביכורים הי"ג וביאו 710
שם. ועיין מגילה כב,ב, רמב"ם פ"ה מהלכות תפילה הי"ג, ועיין  תוספתא ומנחת ביכורים 711

 שו"ת עין יצחק ח"א יו"ד סוף סי' ט"ו.
, ולא בתוך הדם, , ולכאורה ההשתחויה היתה ע"ג האיצטבאות8591 הערהעיין לקמן  712

 .579 הערהוכנ"ל 
ל: כל שהשלים עבודה ונסתלק לו אינו יוצא "וזוה"ה  רמב"ם פ"ז מבית הבחירה ה"ד 713

אלא מהלך אחורנית מעט מעט ומהלך בנחת על צדו עד שיצא מן  ,ואחוריו להיכל
העזרה, וכן אנשי משמר ואנשי מעמד ולוים מדוכנן כך הם יוצאין מן המקדש כמי 

, וכל הנכנס לעזרה יהלך בנחת וכו' תפלה לאחוריו, כל זה ליראה מן המקדש שפוסע אחר
כמו שנאמר והיו עיני ולבי שם כל הימים, ומהלך  ה', ויראה עצמו שהוא עומד לפני וכו'

ולשון הרמב"ם כל  עכ"ל. ,ים נהלך ברגשוקבאימה וביראה ורעדה שנאמר בבית אל
שהשלים עבודה, הכוונה לאפוקי בשעת העבודה, שא"צ להקפיד בזה, אלא עושים כפי 

 .595 הערהוע"ע לעיל ליד  הנצרך לעבודתם.
 ועיין בפסוק יחזקאל מו,ט וברש"י שם. ורע"ב ותפא"י.משנה מידות פ"ב מ"ב  714

כשנכנס בה "ל: וענין זה מצינו גם בבית הכנסת, שמבואר בטור או"ח סי' קנ"א וז
, ובמג"א וביאור הגר"א שם להתפלל מצוה למי שנכנס בפתח זה לצאת בפתח אחרת

כתבו שכן יש לגרוס גם בשו"ע שם. והטעם לזה כתב הר"ן מגילה )דף ט,ב מדפי הרי"ף( 
שהוא להראות חביבות, שמהלך את כולו )מחצית השקל שם סק"ז(, וע"ע תפארת 

 ישראל זבחים פ"ו מ"ג.
, ועיין רמב"ם פ"ז מהלכות בפירוש המשניות, ועיין רש"ש שםם ע"פ רמב"ם תוי"ט ש 715

הרמב"ם )פי"א מהלכות תפילה הי"ח( גורס  ,בית הבחירה ה"ג. וגם לענין בית הכנסת
 ואין בזה משום איסור קפנדריא, אבל אין בזהבגמ' שם שמותר לצאת מפתח אחר, 

 מצוה. 



 קלו ונקריב לפניך באהבה

 
י"ג מקומות מסוימים שכל העובר שם צריך היו  716הבית בהר

יש לנו עתה מאות אלפי אנשים, שיוצאים  וא"כ .717להשתחוות

מביהמ"ק והולכים הביתה לצלות את קרבן הפסח, ובתוך כל הציבור 

העצום הזה צריכים כולם להשתחוות ביציאה מביהמ"ק ובהר הבית, 

 .718כנראה שגם זה בכלל הנס של עומדים צפופים ומשתחוים רווחים

שלא יתערב  , וצריך זהירותבצד כשמשתחוים מניחים את הקרבן פסח

 .719קרבן שלו בשל אחר

 

 הכהנים ולויים מחולקים גם הם לשלוש כיתות

, כת ראשונה סיימו את 720מחולקים גם הם לשלוש כתות הכהנים

להתכונן לעבודה, ולהסתדר בשורות עם  העבודה, ונכנסו כת שניה

. גם הלוים מחולקים לכתות, ונכנסין כת שנית לעמוד 721המזרקים

 .722להיות מוכנים לנגן ולשורר את ההללבמקומם על הדוכן, 

 

 סדר כת שניה ושלישית

שניה עושין כמעשה הראשונה, כשסיימו כת שניה יצאו  כת

, כי ישראל זריזין 723יש ציבור מועטונכנסו כת שלישית, כת שלישית 

                                                 
 עיין תפארת ישראל פ"ב ממידות מ"ב. 716
ועיין תוס' כתובות קו,א , שקלים פ"ו מ"א ומ"ג, ומידות פ"ב מ"ג ומ"ומשנה שקלים  717

ההשתחויה היא להודות לה' על נוי הבנין, או על שניצחנו את מלכי יוון ענין וד"ה שבעה. 
שפרצו י"ג פרצות במקדש, וזכינו להחזיר את העבודה על מכונה. והשתחויות אלו הם 

סוף מצוה  מנחת חינוך, וע"ע ארת ישראל שקלים פ"ו מ"אתפג"כ בפישוט ידים ורגלים, 
 שמ"ט.

 יומא כא,א. 718
לכאורה צריך להניח  (,788, 787 כנ"ל הערה) כיון שההשתחויה היא בפישוט ידים ורגלים 719

 את הקרבן בצד, וא"כ צריך זהירות מיוחדת שלא יתערבו הקרבנות, ויהיה שלא למנויו.
 .199 הערהעיין לעיל ליד  720
 .191 הערהכנ"ל ליד  721
 .151 הערהכנ"ל ליד  722
 פסחים סד,א. 723



 ונקריב לפניך באהבה קלז

 
כת , 724במצות, והיו דוחקין את עצמן להיות מן הקודמין במצוה

דין הוא שצריך שלוש כן הוא הכת עצלנית, ואע"פ ש שלישית נקראת

כיתות, מ"מ כאו"א ראוי לו לזרז את עצמו להיות מן הראשונות, 

 . 725והמאחר נקרא עצלן

כת שלישית מעולם לא הספיקו לגמור את שהציבור קטן,  מכיון

אפילו פעם אחת, והספיקו לומר רק לפני שיסיימו את העבודה ההלל 

ן את ההלל, ודעת , לדעת רבי יהודה לא היו משלימי726עד אהבתי

 .727חכמים שאף כשסיימו את ההקרבה היו משלימין לגמור את ההלל

 

 המקדש נקיוןהשלם כל הקרבנות ~ סיום העבודה ו

 

 התמידיות סיום עבודות היום

 הכיתות סיימו את הקרבת הפסח, הכהנים גמרו את עבודות שלוש

שמקריבין את קרבן הפסח לפני  728לפי השיטות הולכת הדם וזריקתו.

להמשיך עכשיו הקטורת ושאר העבודות התמידיות, צריכים הכהנים 

                                                 
 מאירי ורבינו יהונתן שם. 724
אשרי  ,אי אפשר לעולם בלא בסם ובלא בורסיובגמ' שם אמרו כדתניא פסחים סה,א,  725

אמרו  ירושלמי פסחים פ"ה סוף ה"זוב ,אוי לו מי שאומנתו בורסי ,מי שאומנתו בסם
מי שהוא מתעצל  ,לכן היא היתה נקראת כת עצליםם דבר שמצותו אמר רבי אבון א

 ,כז.הרבינו בחיי שמות לע"ע ו .במצוה על אחת כמה וכמה
אהבתי, ומיתאמרא בשם צדיקים דדייקא אמרו שלא הגיעו ל .פסחים סד,א ורש"י 726

ולא היו מכת  ,אהבת ה', אזי היו מזדרזין למצוה - שאילו היה בהם מידת אהבתי
"ז על המשנה שם(. ועיין מהרש"א שם, ושושנים לדוד שלישית )וכ"ה בקול הרמ

 .)פארדו( על המשנה שם
ידי ובדעת ר' יהודה יל"ע הלא טעון הלל בהקרבתו, ואיך יוצאין  .ריטב"א סוכה נד,ב 727

הקרבתו, ולא יועיל הלל ב לא חשיבבחצי ההלל, ואולי כיון שנשלמה ההקרבה שוב  חובה
לל, אלא מחובת הקרבן שבהקרבתו צריך לומר או יתכן שאינו חובת אמירת הלהשלים, 

יל"ע עוד, ועיין חידושי מרן רי"ז הלוי קונטרס עמ"ס יומא עמ' ל"ג, שהלל זה אינו והלל, 
 כדין הלל, אלא שיר על הקרבן, ולכן אין צריך לאומרו כולו, ע"ש.

 .915 הערהעיין לעיל  728



 קלח ונקריב לפניך באהבה

 
הקטרת הקטורת, דהיינו סדר העבודות התמידיות, ולעשות את 

הטבת שתי נרות, הסולת של מנחת התמיד, חביתי כהן גדול, יין 

  הנסכים של קרבן התמיד, ועמו השיר של יום.

 

 להוציא את הדם, וניקוי העזרהפותחים את אמת המים 

את נקב יציאת אמת המים, וכל הדם  729הכהנים פותחים עכשיו

מלוכלכת מדם, עדיין העזרה כולה  .730שהתאסף בעזרה זורם החוצה

פוקקים את נקב יציאת אמת המים, ופותחים את נקב חוזרים והיו לכן ו

היו ממלאים מים עד גובה  .וכל העזרה מתמלאת מים 731כניסת המים

, כדי לשטוף את כל הדם שעל כתלי העזרה עד גובה 732אמה

ויוצאים כל המים עם  , אח"כ פותחים את אמת המים733ארכובותיהם

 .734נמצאת העזרה נקיההדם, וכך היו עושים כמה וכמה פעמים עד ש

, ואע"פ שאינו צורך 735שים כןבשבת היו עו גם כשחל ערב פסח

, ומ"מ 736כי אפשר לעשות את העבודה ע"ג האיצטבאות העבודה

                                                 
 (להגר"מ אריק)במשנה פסחים סד,א אמרו שהכהנים היו עושין דבר זה, ובטל תורה  729

יג,ב הקשה דברש"י ערכין שם מבואר דכיבוד העזרה הוא מעבודת הלוים, דף ערכין 
ואיך  את העזרה,הלוים  הדיחווא"כ למה לא ועיין רש"י בכורות ל,ב ד"ה דברי לויה, ע"ש, 

 והניח בצ"ע.מותר לכהנים לעשות עבודת לויים, 
 .551 הערהעיין לעיל ליד  730
 .551 הערהשהיה פקוק עד עתה, כנ"ל  731
 .515 הערהעיין לעיל  732
, ויתכן שהיו ממלאים בגובה פחות מזה והיו מסייעים בידיהם לשטוף כן נראה לכאורה 733

 את הדם מן הכתלים, אכן משמעות הדברים היא שנמצאת נקיה מאליה, ויל"ע עוד.
ובתוספתא פסחים פ"ד ה"י אמרו פוקקין אותה ומרגילין לה אמת המים , פסחים סד,א 734

עד שנעשית נקייה כחלב, ופירש בפסקי הרי"ד )פסחים שם( שמרגילין לה אמת המים 
 .הכוונה שהיו פוקקין ושוטפין את העזרה כמה פעמים עד שנעשית נקיה

שום אשוויי שם. ואע"פ שיש בו מ כסף משנהרמב"ם פ"א מקרבן פסח הט"ו, ועיין  735
 גומות, עיין פסחים סה,א ותוס' שבת צה,א ד"ה שרא זילחא. 

, את האיצטבאות עד אחר יו"ט ראשון כי כשחל בשבת משאיריןוהכוונה  מאירי שם. 736
(, ומ"מ התירו לנקות את העזרה אף 715עיין הערה ) את העבודה על האיצטבאותועושין 

 שאינו לצורך העבודה ממש.



 ונקריב לפניך באהבה קלט

 
שיהיה עומד מלוכלך בדם עד  ,התירו משום שאין זה כבוד המקדש

בית כמו מוצאי יום טוב הראשון, שלא יהיה בית ה' נראה כ

 .737המטבחיים

מפרקים את האיצטבאות לפני  738הדםהעזרה מן שניקו את  אחרי

כשחל ערב פסח בשבת אין מפרקין את האיצטבאות  .739כניסת החג

עד אחרי יו"ט ראשון, ועושים את כל העבודה ביו"ט ע"ג 

 .740האיצטבאות

, 741אלפי הסכיניםמאות צריכים גם לשטוף ולהדיח את  הכהנים

המזרקים, הבזיכים והמגיסים, שהשתמשו בהם היום, והם מלוכלכים 

 .742מדם ושומן בשר, כדי שלא יתעפשו ויסריחו
 

                                                 
 .צל"ח סה,א מקדש, וא"כ אין שבות במקדש,ולכן נחשב צורך ה 737
738
מלוכלת  כולה שהעזרהבזמן העזרה, ולמה יפרקום  ניקויכך מסתבר שהיו מפרקין אחרי  

 בדם.
לא מצאתי מפורש, אבל לכאורה א"צ עוד לאיצטבאות, ואין שום סיבה להשאירם שם  739

וצריך לפרקם לפני החג כי יש  .511 הערהביו"ט, ומסתמא היו מפרקים אותם. וע"ע לעיל 
עוד יתכן שהיו  .519שנתבאר לעיל הערה כמו בו איסור סותר, כיון שהיו בנוים בבנין 

 מפרקים את האיצטבאות ואח"כ מנקים את העזרה.
הקודמת, וא"כ עושין את כל  הערהפשוט, דכיון שהיו בנוים בבנין הוי סותר, כמ"ש  740

כמו קרבן פסח, ואין בו משום חציצה כמ"ש  העבודות ביו"ט ראשון ע"ג האיצטבאות,
 .519 הערהלעיל ליד 

שצריך  191 הערהשכאו"א הביא סכין מביתו, ונתבאר ליד  191 הערהנתבאר לעיל ליד  741
 כלי שרת,הם הרי , וא"כ כל הסכינים הוקדשו ולפני השחיטה להקדיש את הסכינים

וההכנסה לבדק הבית,  . ואין לומר מכרו אותםכנראה שהשתמשו בהם לצרכי המקדשו
או יתכן שכל אחד ואחד היה חוזר ופודה את סכינו, ולוקח את הסכין לביתו, כי אין פדיון 

 לכלי שרת, כמבואר במנחות ק,ב ורמב"ם פ"ו מהלכות איסורי מזבח ה"ד.
לא מצאתי דברים מפורשים בזה, אכן פשוט וברור שהוא מעבודת הכהנים, שלא יהא  742

ובאמת יתכן שאינו עבודת כהנים, אלא  .797 הערה. ועיין לעיל בית ה' מטונף ומוסרח
דברש"י ערכין יג,ב מבואר שכיבוד העזרה  759 הערהמעבודת הלויים, וכמו שהבאנו ב

היה עבודת הלויים, והאחרונים כתבו לפרש שעל זה אמר הכתוב במדבר א,נ ואתה 
הפקד את הלויים על משכן העדות ועל כל כליו וגו' והם ישרתוהו, ולא נתפרש מה הוא 

תכן שגם זה השירות, וביארו עפ"ד רש"י הנ"ל שהכוונה לניקוי ביהמ"ק וכדו', וא"כ י
 שטיפת הכלים וכו' הוא מעבודת הלויים.



 קמ ונקריב לפניך באהבה

 
 

 הקטרת אימורי קרבן הפסח

הן אימורי קרבן האימורים, כל צריכים לגמור את הקטרת  הכהנים

שאימורי קרבנות  הלכה היא. 743אימורי חגיגת י"דאת הפסח וכן 

אינם קרבים ביו"ט, ולכן הקטרת כל האימורים  שנקרבו ביום חול

אפילו כל אחר שמשלה בהם האש  .744צריכין להגמר לפני הלילה

 .745מותר להמשיך ולהקטירם בלילהשהוא 

פסח שחל בשבת מותר להקטיר כל הלילה, כי חלבי שבת  ערב

, ואעפ"כ היו הכהנים מקטירין את הכל בו ביום אפילו 746קרבים ביו"ט

, ועוד טעם משום 747כשחל בשבת, משום שחביבה מצוה בשעתה

אי , וא"כ 748שאין חלק הבעלים ניתר באכילה עד שיוקטרו האימורים

, 749את האימורים לאכול את קרבן הפסח עד שיגמרו להקטיר אפשר

                                                 
 .555, והערה 959 הערהעיין לעיל ליד  743
פסחים נט,ב ורמב"ם פ"א מקרבן פסח ה"ח, ועיין פ"א מתמידין ומוספין ה"ח. ועיין לעיל  744

 .115 הערהליד 
פ"א מתמידין  משנה למלךתוס' בפסחים פג,ב ד"ה ולא, ויומא מו,א ד"ה אבל, ועיין  745

רש"י זבחים פה,ב ד"ה ומש"כ כל שהוא כן מבואר בומוספין ה"ז ד"ה וראיתי לרבינו. 
 פ"ג מפסולי המוקדשין ה"ט. משנה למלךמשלה, ועיין 

ויש להוסיף דהריב"א בתוס' שם שנסתפק דיתכן דדווקא בתמיד נאמר ענין זה דמשלה 
ווקא בקרבן תמיד שהוא דוחה בהן האור ממשיכין להקטירו אפילו בשבת, די"ל שהוא ד

 שבת, ע"ש, ומ"מ קרבן פסח גם הוא דוחה שבת, וא"כ לכאורה דינו בזה כתמיד.
 .711ל הערה כנ" 746
 פסחים סח,ב, ורמב"ם פ"ד ממעשה הקרבנות ה"ג. 747
אמרו כל כמה דלא מתקטרי אמורין כהנים לא מצו אכלי בשר,  ,בבפסחים נט 748

בעלים, ובתוס' הכהנים, או ה"ה גם בחלק החלק ברק דין זה נאמר והאחרונים דנו אם 
ועיין צל"ח שם בארוכה,  מפורש דה"ה בחלק הבעלים, ע"ש, (כ,ב ד"ה מאי)דף ביצה 

פי"א ממעשה הקרבנות ה"ד,  ובמשנה למלךמצוה קמ"א אות ז',  ת חינוךחועיין מנ
 ואכמ"ל.

הלילה עד שיעלה והנה הרמב"ם פ"א מקרבן פסח ה"ח כתב ומקטירין חלבי פסחים כל  749
עמוד השחר וכו' כשחל י"ד להיות בשבת, ע"כ, ותמהו האחרונים א"כ איך יאכלו את 
הפסח, והלא לא ניתר לבעלים עד שיוקטר, וכתב האור שמח דכוונת הרמב"ם דמה"ת 

ותר הבשר יהא מאפשר להקריב כל הלילה, אבל ודאי מדרבנן צריכין להקטיר מיד כדי ש
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את כלל ישראל ולכן היו הכהנים מקטירים הכל מיד, ועד שסיימו 

מותר הפסח כבר ברור לנו שכבר הוקטרו כל אימוריו, ו 750צלייתו

  באכילה.

 

 שובו לכם לאהליכם ~ הולכים הביתה

 

 המנהגים וההלכות כשהולכים הביתה

, 751לבב ובטוב והולכים הביתה בשמחה את הקרבת הפסח סיימנו

 752שלו לוקח את הקרבן שלו, ועוטפו בתוך העור כל אחד ואחד

, והיו 753ישמעאלים עושיםהומפשילו לאחריו, כדרך שהסוחרים 

או שהוא  .754עצמו לחביבות המצוהאת עושים כן להראות שמבזה 

                                                                                                          
ובאמת היה מקום לדון דמדברי הרמב"ם ראיה  .על הרמב"ם שםלאכילה, וכ"כ טורי אבן 

פי"ח רמב"ם  וע"ע, הקודמת( הערה)כמ"ש לדון ב דלא נאמרה הלכה זו על חלק הבעלים
וע"ע שפ"א פסחים נט,ב מפסולי המוקדשין ה"ז, ובפ"ט ממעשה הקרבנות הי"א, 

 ואכמ"ל.בהג"ה, 
לאכול את הבשר, אם צריך שיהיה עוד יש לדון בזה, מה השיעור בזה, מאימתי מותר 

האימורים נקטר ונשרף לגמרי, או דסגי במשלה בהם האור, ובמנחות כו,ב נחלקו 
אמוראים לענין קומץ שמתיר את אכילת המנחה, אם משמשלה בו האור, או מעת 
שמשלה האור ברובו, ובתוס' שם מבואר דה"ה באימורים, ובאחרונים דנו אם צריך 

ים, או סגי בכזית, עיין חזו"א פסחים נט,ב. וע"ע ברש"י ויקרא שיעור זה בכל האימור
 ז,לא וקרן אורה מנחות שם, וסוגיא פסחים נט,ב, ואכמ"ל.

 .155ליד הערה עיין  750
 תיאור הרומאי. 751
זבחים קג,א, וברמב"ם פ"ה מעשה עורות קדשים קלים שייכים לבעלים, כמבואר ב 752

 .815הערה ליד הקרבנות הי"ט, ועיין לעיל 
פסחים סה,ב ורש"י, ורמב"ם פ"א מקרבן פסח ה"ו, ועיין הר המוריה שם שכתב  753

לא נתפרש שום אכן ק כשחל בשבת היו עושים כן, ע"ש, דמשמעות הסוגיא הוא שר
בזה, גם בתוס' שבת )קיז,א ד"ה דשקיל הב'( מפורש דבחול היו עושים כן, לחלק טעם 
 ע"ש.

י )ירושלים תרל"ו( "יש לציין דבספר נימוקי שזבנ. ו151הערה , ועיין הגהות היעב"ץ שם 754
הביא נוסחא ישנה ברש"י שם מכת"י, וז"ל: אין זה גנאי אלא דרך סוחרים וכו', ע"כ. וע"ע 

 בצל"ח שם.
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על בשמלותם שהיו משארותם צרורות  ,זכר ליציאת מצרים

 .755םמשכ

אם אינו משמרם הרי הם טעונים שמירה מטומאה, ו קדשים

הלא  , לכאורה, וא"כ כשמפשילו לאחוריו756נפסלים בהיסח הדעת

, מ"מ כיון שעוטפו בעורו, והעור אינו מקבל 757אינו שמירה מעליא

 .759, עי"ז הפסח שמור מטומאה758טומאה עד שנתעבד

צריך משנה זהירות שלא יתחלף קרבנו שלו בשל אחר, דא"כ  כעת

 יהא שלא למנויו.

כדי שלא  לפני כניסת החג, 760מולחים את העורהביתה  כשבאים

 כן . אם לא הספיק לפני כניסת החג אסור לעשותיתעפש ויתקלקל

 .761ביו"ט

 

 ערב פסח שחל בשבת ממתינים בביהמ"ק עד מוצאי שבת

לקחת את הפסח לביתו בשבת,  אי אפשרבשבת,  סחפערב  כשחל

, אלא כת הראשונה יוצאין עם פסחיהם 762אין בה עירובכי ירושלים 

                                                 
שמות יב,לד. ועיין ברש"י שם שהיו יכולים להניח על בהמותיהם, אלא שנשאו שיירי  755

 מצה ומרור על שכמם לחביבות המצוה.
 א.פסחים לד, 756
 פרה פ"ז מ"ה, ורמב"ם פ"י מפרה ה"ד, ועיין שבת צב,ב. 757
 רמב"ם פ"ה ממעשה הקרבנות ה"ה. 758
 אור שמח פ"א מקרבן פסח ה"ו. 759
אסור לעשות בורסקי לעיבוד עורות בתוך העיר )ב"ב כה,א(, אבל שלב ראשון של  760

עורות מליחת העור וכדו' מותר, ואפילו בביהמ"ק היה לשכת הפרוה ששם היו מולחים 
 הקדשים )משנה מידות פ"ה מ"ג(. וע"ע ביצה יא,א.

 עיין שו"ע או"ח תצ"ט ס"ג ובפוסקים שם. 761
שירושלים דלתותיה ננעלות בלילה, והוי כחצר של רבים, ואסורה בלי  עירובין קא,א 762

עירוב חצרות. ויש לציין שהיו תקופות שירושלים היתה רשות הרבים גמורה, וזה היה 
בה פרצות, תוס' פסחים סו,א ד"ה תוחב, ועירובין קא,ב. ועיין לעיל  כשמלכי יון פרצו

 .155 הערה



 ונקריב לפניך באהבה קמג

 
, וכת 764, כת שנייה יוצאין ויושבין בחיל763ויושבין בהר הבית

כולם ממתינים עד מוצאי  .766במקומן בעזרה 765השלישית עומדין

 .767שבת, ובמוצאי שבת הולך כל אחד לביתו

                                                                                                          
 פירוש המשניותועיין בירושלים, חצרות עירוב  עשוטעמים נאמרו למה לא  כמה

משום ובתפארת ישראל שם כתב משום  .ותוספות יו"ט שם לרמב"ם עירובין פ"י מ"ט
שהיו בה הרבה צדוקים ובייתוסים שאסרו על האחרים, ולא רצו לבטל רשותן אל 

)או"ח ח"א סי' קל"ט סוף ענף ה'( כתב טעם נוסף, מכיון  ובאגרות משההפרושים, 
שברגלים היו באים לירושלים מכל המקומות, חששו שמא יראו אנשים ממקומות שלא 

ויטלטלו גם במקומם, ולכן לא עירבו כדי  יהיו מתוקנים במחיצות כמו ירושלים, ויטעו
 וע"ע רש"י סוטה מא,א ד"ה מכאן ואילך, ע"ש. שיהיו אסורים גם בירושלים.

ובעיקר הדבר יש להוסיף, דאפילו אילו היתה ירושלים מעורבת, ג"כ היה אסור לקחת 
 הפסח לביתו, משום דמכין משבת לחול.

להוציא לשם, עיין תוי"ט מידות פ"ב מ"ג והר הבית היה מוקף מחיצות, והיה מותר  763
, ע"ש, ובלחם שמים להיעב"ץ הלכות בית הבחירה פ"ה ה"ג דלדעת שהאריך בזה

 .הרמב"ם הר הבית היה לו תקרה, וא"כ בודאי מותר לטלטל בו
 והוא לפנים מן הסורג בהר הבית. 764
 .758 הערהליד עומדים דייקא, כי אין ישיבה בעזרה כנ"ל  765
דבתוספתא פסחים פ"ד ה"י אמרו שכת שלישית היו יושבין בעזרת נשים, יש לציין  766

ופירש חסדי דוד דס"ל שאינו מדרך הכבוד להתעכב עם בשר הפסח בעזרה, ולכן היו 
יוצאים ויושבים בעזרת נשים, וכתב דפשוט דהלכה כמשנתינו וכמ"ש הרמב"ם. ובאמת 

 ,ב.יל"ע מ"ט לא יוצאים לעזרת נשים, וע"ע רש"ש פסחים סד
נתבאר שאחרי גמר העבודה היו מנקים את העזרה, וא"כ יש  759 הערהוהנה לעיל ליד 

לעיין איך היו מנקים את העזרה כשחל בשבת, שכל הקהל עדיין עומדים שם, ולפי 
התוספתא א"ש, שכת שלישית עומדת בעזרת נשים, וא"כ אפשר לנקות את העזרה, 

העזרה מים מתחת לאיצטבאות, אבל למשנתינו צל"ע, וצ"ל שהיו ממלאים את 
 .715הערה ושוטפים כפי האפשר. וע"ע לעיל ליד 

הר כת ראשונה עומדת בויש להעיר בזה כי  הי"ז.מקרבן פסח רמב"ם פ"א פסחים סד,ב ו 767
כת שלישית וכן  ,הוא מקום קטןשחיל ב כת שניה עומדת הוא מקום גדול,שהבית 

ית, והיו ונה היו יוצאים להר הבוכנראה שכת ראש שהוא מקום קטן, עזרהעומדת ב
, בהר הבית ואח"כ כת שניה לא היה לה מקום ממלאים את הר הבית כולו כדרך הטבע,

בדרך נס, וכן כת שלישית היו נשארים לעמוד בעזרה דרך  , והיהאלא היו עומדים בחיל
 .נס

א"כ מסתבר שלא היה קפידא מיוחדת להפריד בין החבורות, ו הדבר, לכאורה ובעיקר
למה צריך מקום מיוחד לכל כת היכן לעמוד )וע"ע בתוי"ט מידות פ"ב מ"ג(, אלא שכך 
היה סדר הדברים, כי היו צריכין לצאת לפנות המקום לכת הבאה, ולכן כת ראשונה יצאו 

 .בזה להר הבית, וכת שניה לחיל, ועיין עוד
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 לתנור ~ תנורי פסחיםמשלשלין את הפסח 

 

  זמן צליית קרבן הפסח

קרבן הפסח לביתו, ומתחילין בהכנות לצלית הפסח.  כאו"א בא

אפשר לצלות את הפסח ביום  .768או אפוי נאכל רק צלי, ולא מבושל

. כשחל ערב פסח בשבת אין צולין עד מוצאי 769י"ד או בליל ט"ו

לתנור בערב . כשחל א' דפסח בשבת צריך להכניס את הפסח 770שבת

ואע"פ שהלכה היא שאין צולין בשר בערב  .שבת לפני כניסת השבת

שבת אלא אם יספיק להצלות מבעוד יום, מחשש שמא יבוא לחתות 

בגחלים, מ"מ בני חבורה זריזין הן, ומדכרי אהדדי, ולא אתו לחתויי 

מבעוד בערב שבת , וי"א שצריך לכתחילה לצלותו כולו 771בגחלים

סח בשבת צריך לבדוק את הפסח בעודנו בתנור כשחל א' דפ .772יום

ק אז להוציאו מן התנור, כי אם יוציאנו מן ר, ו773אם נצלה כל צרכו

התנור ונמצא שעדיין לא נצלה כל צרכו יהא אסור להחזירו לתנור 

 .774בשבת

 

 התנורים לצליית קרבן הפסח

, צורתו של התנור כעיגול, פתחו פתוח 775עשוין חרס התנורים

, וסותמין פי 776, ומשלשלים את הפסח לתוכווהאש מלמטהמעלה מל

                                                 
 .החינוך מצוה ז', וספר 951 הערהט, והוא דרך חשיבות וגדולה, עיין -שמות יב,ח 768
אכן בדרך כלל היו צולים את הפסח מיד מבעוד יום כדי שלא יתקלקל הבשר, כמבואר  769

 בסוגיא פסחים נח,א ורש"י ד"ה בחול דעלמא, ע"ש.
 .717 הערהליד  כנ"לובלא"ה אין חוזרים לבתיהם עד מוצאי שבת,  770
 .911 לעיל הערהועיין עירובין קג,א ורמב"ם פ"ג משבת הט"ו,  771
 .155 הערהעיין לקמן  772
 .111, והערה 117 הערהעיין לקמן ליד  773
 .911 הערהתוספתא פסחים פ"ז ה"א, ועיין שו"ע או"ח סי' רנ"ג ס"ב. ועיין לעיל  774
 .57 הערהעיין לעיל ליד  775
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, כדי לפרסם 778התנורים היו עומדים בחצר .777התנור בנסרים וטיט

, נתאר לעצמנו את הריח בירושלים... אין 779את האמונה ושמחת החג

נודף בכל ירושלים, מתפשט וחצר שאין צולין בה פסח, וריח הצלי 

אף שאסור ו, 780לא הפילה אשה מריח בשר הקודש מעולם ואעפ"כ

ההסקה  עצי .781לה לאכול לפני שהוא מוכן או לפני זמן אכילתו

, וכשהיו מסיקים בהם את 782המצוים בירושלים הם עצי קינמון

 .783התנורים היה הריח נודף בכל ארץ ישראל

 

 כמה תנורים יש בירושלים

 יתחלפוהיא אין צולין שני פסחים כאחד, מחשש שמא  הלכה

וגם כי בולעים זה מזה, ונמצא שיש בכל , 784ונמצא נאכל שלא למנויו

תנור לעצמו.  כל אחד ואחדולכן צריך , 785א' בליעות של שלא למנויו

 )מליון ומאתים אלף( תנורים 0,011,111וא"כ צריך היה בירושלים 

                                                                                                          
 רמב"ם פ"ח מקרבן פסח ה"י. 776
 תוספתא פסחים פ"ז ה"א ומפרשים. 777
 .57 הערהתענית יט,א ורש"י, ועיין לעיל ליד  778
 תיאור הרומאי. 779
אבות פ"ה מ"ה. ועיין מהרש"א יומא )דף כא,א( שנתקשה דבגמ' שם מבואר שזה  780

נחשב מהניסים שנעשו במקדש, והלא לכאורה ה"ה בירושלים יש בשר קודש, וכתב 
דיתכן שהנס הזה נעשה רק בקדשי קדשים, או בקדשים קלים ובתוך המקדש דייקא, 

 העיר, ויל"ע עוד.ולפ"ז לא היה זה הנס בכל 
לבוא לידי סכנה, כמ"ש  העלולאף שמעוברת שהריחה מאכל ואינה אוכלת ממנו, ו 781

 ביומא פב,א.
והוא א' מסממני הקטורת, ואינו הקינמון שלנו, כמבואר בגמ' שם שמשחרבה ירושלים  782

 נגנזו, וע"ע כס"מ פ"ב מכלי המקדש ה"ד.
 שבת סג,א. 783
פסחים  "מ אסרו דזימנין דלאו אדעתייהו ואיחלפי,ואפילו אם אחד גדי ואחד טלה, מ 784

ועיין בשו"ת בנין ציון החדשות )סי' ק"כ( שהקשה  עו,ב ורמב"ם פ"ח מקרבן פסח הי"ד.
 למה לא אמרו בני חבורה זריזין הם, ולא חיישינן דאתו לאיחלופי, ע"ש.

פט"ו שיטת רב שם, ובתוס' שם מבואר דכו"ע מודו בזה לכתחילה, ועיין רמב"ם  785
 ממאכלות אסורות הל"ג, ואור שמח פ"ח מקרבן פסח הי"ד.



 קמו ונקריב לפניך באהבה

 
צריך . 787רים לבישול החגיגת י"דוכל זה מלבד התנו .786לצליית הפסח

 789, ובאמת אמרו חז"ל788עצי הסקה להדליק את כל התנוריםגם 

עשרה ניסים נעשו בירושלים, וא' מהם שלא אמר אדם לחבירו לא 

  מצאתי תנור לצלות פסחים בירושלים.

 

 שפוד של רימון לצליית הפסח

, לא מבושל ולא צלי מחמת דבר 790צריך להיות צלי אש הפסח

לצלות את הפסח בשפוד של מתכת, משום  אי אפשראחר, ולכן 

שהמתכת כשמתחמם מקצתו מתחמם כולו, ונצלה הפסח גם מחום 

לקחת שפוד של מיני עצים אי אפשר . גם 791השפוד שבתוכו

הם שיש בהם קשרים וצריך לחותכם ו , או עצים792שמוציאים לחות

                                                 
כן שיוכלו שנים וית .885 הערהשזה היה מספר קרבנות הפסח, כמ"ש לעיל ליד  786

והנה נחלקו  .911 הערהבזה אחר זה, ועיין לעיל להשתמש בתנור אחד, ולצלות פסחיהם 
, 8519 הערהתנורי פסחים נאסרים אחר שנשתמשו בהם, עיין לקמן ליד  הפוסקים אם

, וכאן עדיין 8578 הערה, ו8519 הערה, וכמ"ש בנותר הוא מדיןכל זה אכן , 8575 הערהוב
לא נעשה נותר. אלא שעדיין יש לדון אם יש לחוש לבליעות שלא למנויו, וכמ"ש לקמן 

נוגע בבבשר ויש בליעות, אבל התנור  לענין השפוד, אכן יש לחלק, דשפוד 795 הערה
הלא מבואר בגמ' זבחים צה,ב דכשאינו נוגע אין בו בליעות, ועיין בזה בשו"ת בית שלמה 
יו"ד סי' קס"ד, ורק לענין נותר נסתפקו בגמ' שם אולי גזיה"כ לאסור אפילו בלי בליעות, 

הפליתי, ע"ש.  בשם 8575 הערהוא"כ לענין שלא למנויו אין כאן בליעות ומותר, וע"ע 
הקודמת נתבאר די"א שכשצולין ב' פסחים יחד יש לחוש לבליעות  הערהובאמת לעיל 

של שלא למנויו, אבל כ"ז כשנצלים יחד ומשום ריחא, אבל בזאח"ז לא חישינן לריחא, 
 כמבואר ברמ"א יו"ד סי' ק"ח ס"א.

צלי, ולא קיי"ל  עיין פסחים ע,א דלבן תימא נאכלת קרבן חגיגה אינו צריך להיות צלי, 787
 כבן תימא, עיין רמב"ם פ"י מקרבן פסח הי"ג, ולחם משנה פ"ח מהלכות חמץ ומצה ה"ב, 

כל מתנות  ומ"מועיין תוס' פסחים קיד,ב ד"ה שני, ובשו"ע סי' תע"ג ס"ד ובנו"כ שם. 
 .951 הערהכהונה וקדשים יש מעלה לאוכלם צלי, דרך חשיבות וגדולה, עיין לקמן 

להסקה להבעיר את כל התנורים לבשל את הסעודות כל ימות החג, והוא  צריך גם עצים 788
 כמות עצומה של עצי הסקה.

 פל"ה. אבות דרבי נתן 789
 ועיין חזו"א או"ח סי' קכ"ד לדף ע,א. ט.-שמות יב,ח 790
 פסחים עד,א. 791
 אף עצים דשאר ה"א( פ"ז )פסחים בירושלמי אמרו יבש, עץ שפוד הוא אם ואפילו 792



 ונקריב לפניך באהבה קמז

 
ם החתך, כי אזי יחשב הפסח כמבושל, ולכן מוציאים לחלוחית במקו

 .794שאינו מוציא לחות ואין בו קשרים 793לוקחים שפוד של רימון

 )מליון ומאתים אלף( שפודים של רימון 0,011,111צריך  וא"כ

איך יש מספיק שפודים של רימון פלא והפלא , 795צליית הפסחעבור 

שלא אמר אדם  796כנראה גם זה בכלל הנס שאמרו חז"ללכולם, 

לחבירו לא מצאתי תנור לצלות פסחים בירושלים, וכנראה כולל גם 

  את השפוד.

                                                                                                          
 ושפוד של רימון יבש מבחוץ יבש מבפנים. מבפנים,הם יבשים מבחוץ לחים הם כש 
עיין פנים יפות )שופטים כ,יט( שהקשה דהלא עובר משום בל תשחית את עצה,  793

שאסור לכרות עצי פרי, ואולי צריך לדחוק שכל השפודים היו מאילנות זקנים שאין 
אסרה תורה, וע"ע ברמב"ם פ"ז  מוציאין פירות, וכתב לדון עוד דיתכן דלצורך מצוה לא

מאיסורי מזבח ה"ג דלמזבח היו מביאים מורביות של תאנה ושל אגוז וכו', ע"כ, ועיין 
מותר  ענפים, אבל לא אסרה תורה רק לכרות אילנות שלמיםדשם די"ל  משנה למלך

 וע"ע דרשות חת"ס לשבת הגדול תקצ"א. , וע"ש.לחתוך
 בכסף משנהבקרית ספר )פ"ח מקרבן פסח אזהרת רנ"ו( כתב דמדרבנן הוא, וכן מבואר  794

כתב דמדברי הרמב"ם משמע דאפילו מדרבנן מותר  ובקרית ספרפ"ח מקרבן פסח ה"י, 
בכל עצים, ורק לכתחלה הוא שהיו בוררין של רמון למצוה מן המובחר, כי הרמב"ם שם 

וך פיו עד בית נקובתו בשפוד של עץ וכו', ושפוד מתכתב וז"ל: כיצד צולין אותו, תוחבו 
של רמון היו בוררין לצלייתו כדי שלא יזרוק את מימיו ויבשלהו, ע"כ, ומפורש שהדין 
הוא שצריך שפוד של עץ ולא מתכת, זה מצד הדין, וענין נוסף הוא שהיו בוררין של 

ב דלשון הגמ' רימון, והיינו שזהו רק לכתחילה, וע"ע לחם יהודה )עייאש( שם שכת
 שהוא דין דרבנן. פרסת משמע דלעיכובא הוא, וכמ"ש הקרי

והנה בגמ' שם יש צד דבעינן שפוד של רימון מעץ צעיר בן שנה אחת שאין בו קשרים 
שם דכיון דדרבנן הוא לכן אזלינן  הכסף משנהכלל, והרמב"ם לא הביא דין זה, וכתב 

לקולא, וסמכינן אלישנא קמא דשפוד של רימון קשריו חלקים, ואפילו יותר מבן שנה 
 כשר.

ואי אפשר להשתמש שוב בשפוד אחר שצלו בו, לצלות בו קרבן פסח נוסף, כמבואר  795
י' ע"ו )ט"ז יו"ד ס , וה"ה בין בשר לחלבאיסור צריך ליבוןדבר בפוסקים דשפוד דצלו בו 

סק"י, ופמ"ג שם שפתי דעת אות כ"ג(, ובליעות קרבן הפסח אסורות לקרבן אחר משום 
שלא למנויו )עיין רש"י פסחים עו,ב ד"ה מאי לאו(, וא"כ השפוד צריך ליבון, ושפוד של 

שער ל"ו דין י"א, וכתב שצריך לשורפו מיד,  איסור והיתרעץ אין לו תקנה בליבון כמ"ש 
 תקלה. שלא יבואו בו לידי

. ובפרט לפי הצד בגמ' שצריך שפוד מאילן רימון בן שנה הוא פלא עצום 719הערה הנ"ל  796
 ביותר.



 קמח ונקריב לפניך באהבה

 
 

 יצאו וצלו את פסחיהם ~ צליית הפסח

 

 ההכנות לצליית הקרבן

, וצריך לנגבו היטב כדי 797הצליה היו רוחצים את בשר הפסח לפני

הא וי ,, ויחזרו ויחממו את הפסחמים ויתחממו מן האש וישארשלא 

 .798במים כמבושל נראה

. מותר לסוך את 799שהיו מולחים את הפסח לפני צלייתו י"א

ואינו , 800הפסח לפני צלייתו ביין ושמן ודבש ובשאר משקין ומי פירות

משום שהוא מדרך הצלי לסוכו במי פירות נחשב למבושל עי"ז, 

צליה, ודמי הדרך מ, שאין זה 802אבל אסור לסוכו במים .801להטעימו

 .803לבישול

                                                 
נדה עא,ב ורש"י שם, ע"ש, והטעם כמ"ש ברמ"א יו"ד סי' ע"ו ס"ב, די"א שצלי צריך  797

 וע"ש.ולדעת השו"ע א"צ הדחה, הדחה, מחמת הדם בעין שעליו, 
ועיין אור שמח  .155שיתבאר לקמן ליד הערה וכמו  דהוי כמו סיכה במים שאסור, פשוט 798

שרוחצין נדה שם לא פירש רוש המשניות שכתב דהרמב"ם בפי ,מחמץ ומצה ה"ז חפ"
כרש"י, ומשמע דס"ל דאסור לרחוץ את הפסח במים לפני צלייתו, שמא את בשר הפסח 

דסמכינן  ובעל כרחך. וצל"ע דהלא מדיחין קרביו וכרעיו, , ע"שישאר לחלוחית מן המים
שינגבנו יפה, ובני חבורה זריזין הם, ואולי היכי דלא אפשר שאני, ומה שמפורש בתורה 

 שמדיחין צריך להדיח, אבל בשאר הבשר חיישינן, וצל"ע.
ועיין נודע ביהודה תנינא או"ח סוף סי' עיין תוס' פסחים עד,א ד"ה כבולעו, וצל"ח שם,  799

 וע"ע בפוסקים יו"ד סי' ע"ו ס"ב.כ"ג, 
 פסחים מ,ב ורש"י. 800
ועיין חזו"א פסחים דף עו,א תוד"ה בשלמא, שכתב דלא אמרינן שהשמן מתחמם וחוזר  801

ומחמם את הבשר, וא"כ יחשב צלי מחמת דבר אחר, אלא נחשב שהכל יחד מתחמם, 
וחום האש עובר דרך השמן אל הבשר, וכמו שכבש שלם אין אומרים שהחלק הפנימי 

י, ואינו מחמת האש, אלא הכל יחד נצלה מן האש. וע"ע נצלה מחמת חום החלק החיצונ
 בצל"ח פסחים עו,א על תוד"ה משום הכי.

 רמב"ם פ"ח מקרבן פסח ה"ח. 802
האחרונים האריכו לדון מה טעם ומקור החילוק, ולמה מותר רק במי פירות ולא במים,  803

וה ז' מצ מנחת חינוךבוכאן כתבנו כמ"ש בספר מלכי בקודש על הרמב"ם שם, וכעי"ז 
 אות י'.



 ונקריב לפניך באהבה קמט

 
, הכרס יש בה טינופת 804הצליה מדיחים את הקרבים במים לפני

הרבה, וצריך להדיחה הרבה, הבני מעים אין בהם כ"כ טינופת 

. אחר ההדחה מנגבין היטב, כדי 805ומדיחים אותם שלוש פעמים

  .806שיהא צלי ולא יהא מבושל ע"י המים שנשארו עליו

 

 משלשלים את הפסח לתוך התנור

למטה, ומשלשלים את לה והאש פסחים פיהם פתוח למע וריתנ

מצד לצד,  808, תותבים את השפוד מתוך פי הכבש807הפסח לתוכו

. ראש השפוד הוא מחוץ לבשר הפסח, 809ומוציאו דרך נקב התחתון

כדי שהלחלוחית היוצא מחתך השפוד לא יכנס לבשר הפסח, ולא 

 .810יחשב למבושל

את הפסח לתנור הצד הגס והעבה של השפוד הוא  כשמשלשלין

על השפוד כשצד הראש  . הכבש תלוי811למטה, כדי שלא יפול הפסח

                                                 
פסחים סה,ב. מיחוי הקרבים והוצאת הפרש ממנה, עשינו לפני הוצאת האימורים, כנ"ל  804

 , ועתה צריך להדיחם ולשוטפם.155 הערהליד 
כן נאמרו אלו ההלכות בהדחת קרבי העולה, בתמיד לא,א ורמב"ם פ"ו ממעשה  805

שנוכל לאכול את  הדחת הקרבים בפסח צורך אכילת הדיוט הוא,הקרבנות ה"ו. ובאמת 
הפסח, ואין בו הלכות, אכן כנראה כן היה דרך וסדר ההדחה, וע"ע אור שמח פ"ח מחמץ 

 ומצה ה"ז.
 .791 הערהעיין לעיל  806
 .771 הערהרמב"ם פ"ח מקרבן פסח ה"י, ולעיל ליד  807
כי הראש עדיין מחובר הוא לבהמה, עיין מלבי"ם שמות יב,ט, ועיין חת"ס פסחים עד,א  808

 שצלאו.ד"ה כל 
 פסחים עד,א. 809
דפשוט וא"צ לאומרו, שם  ף משנהפסחים עד,א והרמב"ם לא הביא דין זה, וכתב הכס 810

 כי כן הוא דרך הצליה בשפוד.
תוס' פסחים עד,א ד"ה כיצד. ויש לציין שהדרך בשאר ימות השנה היה לקשור את  811

או"ח ח"א קכ"ב ד"ה  ובאגרות משה ,הטלה אל השפוד )עיין שו"ע או"ח סי' שי"ד ס"ט
והנה המג"א(, יתכן שבקרבן פסח א"א לעשות כן, משום שיתחמם הפסח מחמת החוט, 

 , ולכן עשו באופן הזה.111 הערהויהיה נצלה מחמת דבר אחר, עיין 



 קנ ונקריב לפניך באהבה

 
, וכל ורחב פתח גדול בית השחיטה הוא, 812מטהובית השחיטה כלפי 

הדם שנפלט מן . 813הדם שנפלט מהבשר ע"י הצליה זב החוצה משם

הראש מחובר כי אינו יכול לצאת דרך בית השחיטה, עצמו הראש 

אלא הדם יוצא ממנו  ובית השחיטה נוטה כלפי מעלה, ,814אל הכבש

דרך נחיריו, וצריך שינעץ קנה בנחיריו שלא יסתם, ויוכל הדם 

 .815לצאת

 

 צליית הפסח ראשו על כרעיו ועל קרבו

. ומ"מ יש כמה 816נצלה כולו שלם ולא חתוך לחתיכות הפסח

מן הבהמה  818חותכים 817חלקים שהם חתוכים מן הפסח, את הכרעים

. גם הכרס והמעיים חתוכים הם מן הפסח, 819לפני הצליה כדי להדיחם

                                                 
כדי שיזוב ויצא הדם, וכמו שיתבאר. טעם נוסף כתב החת"ס פסחים עד,א ע"פ  812

צם הראש העורף והכתף, ולכן צריך להיות הירושלמי כי בצד הראש יש הרבה עצמות, ע
למטה סמוך לאש כדי שיצלה כהוגן, ומשא"כ הצד התחתון של הכבש די לו בחום התנור 

 להצלות כהוגן.
. והפוסקים ביו"ד סי' ע"ו ס"ב האריכו בזה, דדעת הסמ"ג ותוד"ה מאן פסחים עד,ב 813

רי, והיא בולעת דם דכשצולה כולו יחד יש לחוש שמא חתיכה א' עדיין לא נצלית לגמ
הנפלט מחתיכה אחרת שנצלית כבר לגמרי, והקשו הפוסקים דכאן מבואר שהדם זב 
ואין חוששין, ונחלקו על הסמ"ג וכתבו דאין לחוש. וכתב הב"ח דלדעת הסמ"ג צ"ל דבני 
חבורה היו זריזין שיהיה נצלה בשוה בכל צדדיו למעלה ולמטה, וא"כ איידי דטריד 

 למיפלט לא בלע.
 .151 הערה"ל כנ 814
 שו"ע יו"ד סי' ס"ח ס"ב וש"ך סק"ד. 815
כן מבואר במשנה עד,א ופירש"י כדכתיב )שמות יב,ט( צלי אש ראשו על כרעיו וגו' כולו  816

וע"ע תוס' שם ד"ה נחתך, שדין זה הוא למצוה ולא  ., ועיין חת"ס שםכאחד משמע
 לעכב.

כובה היא מקום חיבור השוק והם ארבע הרגלים מן הארכובה ולמטה )מאירי שם(, והאר 817
 והירך )רש"י חולין מב,ב(.

ובמאירי שם הדגיש שאין בזה משום שבירת עצם, כי המחתך בגידין אין בהם משום  818
 שבירת עצם )פסחים פד,ב(.

ככתוב בקרבן עולה )ויקרא א,ט( וקרבו וכרעיו ירחץ במים, וה"ה בקרבן פסח, כ"כ  819
 .791 הערההדיחם כשהם מחוברים. וע"ע המלבי"ם שמות יב,ט. ויל"ע למה א"א ל



 ונקריב לפניך באהבה קנא

 
לפני הוצאת  ,את הפרשולהוציא כי כבר הוצאנו אותם למחות 

 .820האימורים

חותכין ומוציאין את הכבד לפני הצליה, אלא הוא נצלה  אין

במקומו בתוך הפסח. ואע"פ שהלכה היא שאסור לצלות כמות שהוא 

שאר בשר, כי הכבד יש בו ריבוי דם, והוא פולט דם גם אחר  כבד עם

, מ"מ כיון שדיעבד מותר, וקרבן 821שנגמר פליטת דם משאר הבשר

 .822פסח צריך לצלותו ראשו על כרעיו ועל קרבו, לכן לא החמירו בו

וי"א דבאמת היו מולחין את הכבד קודם צליה, וכבר נתמעט דמו, 

דבני חבורה זריזין הם, ומיד וי"א  .823וא"כ מותר לצלותו עם בשר

 .824כשנגמר פליטת הדם משאר הבשר הם מוציאין הכבד

הצליה קורעים את הלב, ומוציאים את הדם הכנוס בו,  לפני

 .825נוהגים גם לקרוע את הקנוקנות הגדולים שבריאות

ניקור החלבים. את כל החלבים הצליה צריך גם לעשות  לפני

וצריך להוציא עוד כמה חלבים או, יהנקטרים על המזבח כבר הוצ

י"א שכל מה  ,827, וכן את הדברים שהם מדרבנן826האסורים מה"ת

                                                 
 .151, והערה 155הערה כנ"ל ליד  820
 חולין קיא,א, ורק אם הכבד למטה מותר, שאין הדם נוטף על הבשר. 821
תוס' פסחים עד,א ד"ה כבולעו. ובשפת אמת הקשה הלא נוכל לעשות כתירוץ הב'  822

שהוא דיעבד, ועיין  דתוס' או כהמאירי, וכמו שיתבאר, וא"כ למה התירו לעשות בכה"ג
ובאמת בתוס' שם מבואר דאפילו אם היה  צל"ח שם מש"כ לדון בתירוץ הב' דתוס'.

 אסור מדינא מדרבנן, י"ל דבפסח לא אמרו, ע"ש.
. ויל"ע במציאות הדברים איך , ועיין חידושי הרי"ם פסחים נח,אתירוץ ב' בתוס' שם 823

להחזירו  אי אפשרמולחים הכבד כשהוא מחובר בתוך הכבש, כי הלא אם יוציאוהו 
 במקומו , וצ"ל שמולחים את הכבד191 הערהני מעים כנ"ל ליד בולצלותו שם, וכמו ב

 בפנים, ודם הכבד יוצא ונוטף לחוץ קודם הצליה.
 לצלותו בנפרד, עד שיהיה נצלה כל צרכו.וכנראה הכוונה שהמשיכו מאירי שם, ע"ש,  824
 שו"ע יו"ד סי' ע"ב. וכנראה עושים את זה כשהלב מחובר במקומו. 825
עיין רמב"ן ויקרא ג,ט שכל הנקרא חלב נאסר אף על פי שאינו קרב למזבח, וכגון חלב  826

פי"ג משגגות  מש"כ בהגה"ה למשנה למלךהטחול, ויש ראשונים שנחלקו בזה, ועיין 
 "ל.ה"ה, ואכמ
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לא  829את הגיד הנשה. 828קודם הצליה שאסור מדרבנן אין מוציאים

, אלא בשעת 831, וכן גם את שומן הגיד830מוציאים לפני הצליה

כדי שלא לחתוך את הפסח לפני צלייתו, כי צריך  ,832האכילה יוציאום

, וי"א שמוציאים גם את הגיד ועוד כמה חלקים קטנים 833שלםלצלותו 

 .834לפני הצליה

שנחתכו מן הפסח א"א להכניסם לתוך גוף הפסח  החלקים

, מפני שזה נראה כעין בשול, שנראה כמו שמבשל 835ולצלותם ביחד

, אכן אין לצלותו בנפרד משום 836בני מעיו בתוכו כמו בתוך הקדירה

                                                                                                          
 (.פ"י מקרבן פסח הי"אבדעת הרמב"ם ) הכסף משנהכ"כ  827
כדי לצלותו שלם, וכיון שאינו אלא מדרבנן, לא העמידו חכמים דבריהם בזה, כ"כ  828

 .155 הערהעיין מהר"י קורקוס שם, וב"ח יו"ד סי' ס"ד סקט"ז, ו
 הערהשהוא בירך, דהיינו חצי העליון של הרגל, והוא מחובר עדיין בבהמה, עיין לעיל  829

187. 
והטעם משום שאין בגידין בנותן טעם, ואינם נותנים טעם איסור בשאר הבשר, וא"כ  830

 נוכל להוציאם בעת האכילה, כס"מ שם.
ם ונהגו בו אף שיש בו בנותן טעם, מ"מ אינו אסור אפילו מדרבנן, רק ישראל קדושי 831

 .155 הערהאיסור, ובזה אין מוציאין בקרבן פסח, כנ"ל ליד 
וה"ה כל החלקים האסורים מדרבנן עת האכילה מוציאים את הגיד, וכן את שומן הגיד, ב 832

בסוגיא פסחים  כן מבואר(, 151 הערה)להשיטות שאין מוציאין אותם קודם הצליה, כנ"ל 
עיין במנחת חינוך מצוה ח', שביאר ו. 915ועיין ליד הערה עד,א, פסחים במאירי ו פג,ב

התורה לא מ"מ (, 8557וא"כ ה"ז נעשה נותר )עיין לקמן ליד הערה אף שמה"ת מותר, ד
הקפידה אלא על בשר הנאכל, אבל בשר שאין הדרך לאכול אינו בכלל הציווי, וא"כ כיון 

ינו בכלל הלאו דלא ששומן הגיד אין הדרך לאכול מחמת מנהג ישראל קדושים, א
ועיין מהר"י קורקוס שם שנסתפק בזה בדעת הרמב"ם,  .959 הערהתותירו, וע"ע לקמן 

ולבטל מצות אכילת , שלא העמידו חכמים דבריהם להביא לאיסור נותרוכתב לדון די"ל 
 ., אלא אוכלים את החלקים האלו, ע"שקדשים

833
 דעת הרמב"ם שם. 
 .8551 הערהועיין לקמן ליד  האריכו הרבה, ואכמ"ל.השגות הראב"ד שם, והאחרונים  834
 עיין רש"י שמות יב,ט ובמזרחי שם, ובחת"ס פסחים עד,א. 835
לשון המשנה כמין בישול הוא זה, וכ"ה לשון הרמב"ם, ומשמע שאינו בישול ממש,  836

כי הלא בית השחיטה פתוח הטעם, וכ"ה במאירי ורבינו יהונתן, ובשפת אמת שם פירש 
(, וא"כ אינו בישול ממש, רק דנראה 189 הערהוכל המשקה יורד וזב לחוץ )כנ"ל ליד 

 משנה שם, וע"ע בצל"ח שם.מ לענין דיעבד, ועיין לשון רש"י בכצורת בישול, ונפק"
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ולכן תולה את כרעיו ובני מעיו בצד שצריך לצלות כולו ביחד, 

והיו מסובבים וכרוכים על השפוד שלא , 838סמוך לראשו 837הפסח

לשון כובע  – 840גדי מקולס את קרבן הפסחולכן היו קורין . 839יפלו

, 841נחושת, כי המעים עומדין ונראים ככובע נחשת על ראש גיבור

משובח , ויש שפירשו לשון מקולס כלומר 842וכנושא כלי זיינו בצדו

 .843ואינו חסר כלום, שצולין את הכבש בשלימותו

 

 המנהגים וההלכות בצליית הפסח

להזהר שלא יגע צריך הפסח תלוי באויר התנור, והצליה  בעת

כי אם יגע בדפנות התנור אזי הפסח נצלה הפסח בדפנות התנור, 

טב רושהזהירות מיוחדת , גם צריך 844מחום הדפנות, ואינו צלי אש

לא יחזור על הקרבן, כי הרוטב הזה הניתז מן הפסח על חרס התנור, 

נתחמם מחמת החרס, וכשחוזר על הקרבן נמצא הקרבן נצלה מחמת 

אחר שהפסח נצלה כל צרכו א"צ  .845דבר אחר, שאינו חום האש

 .846ליזהר בזה

                                                 
 לשון הרמב"ם פ"ח מקרבן פסח ה"י. רש"י פסחים נג,א וברש"י ביצה כב,ב, וכן משמע 837
הקודמת נראה דאין הכוונה שעומד על  הערהש"י עד,א. וע"פ רש"י ביצה הנ"ל בלשון ר 838

 כשהפסח משולשל למטה(, אלא סמוך לו מצידו. -השפוד מתחת לראש )
 ע"ש.ותוספות יו"ט פסחים פ"ז מ"א,  839
 גדילמה נקרא שמו , ו871הערה ויש להעיר כי רוב פסחיהם היו כבשים כנ"ל ליד  840

ועיין  מש"כ בזה.ורש"ש שם מקולס, ועיין ברשב"א ביצה כב,ב, ובחת"ס פסחים עד,א 
אף עגל וכבש בכלל גדי, שאין גדי כתב וז"ל:  ,לא תבשל גדירש"י עה"פ )שמות כג,יט( 

 עכ"ל. אלא לשון ולד רך,
 רש"י פסחים עד,א. 841
 רש"י ביצה הנ"ל, וכעי"ז ברש"י פסחים דף נג,א הנ"ל. 842
 ביצה פ"ב מ"ו. פירוש המשניותא, ורמב"ם מאירי עד, 843
 מאירי פסחים עה,א. 844
 פסחים עו,א ורמב"ם פ"ח מקרבן פסח הי"ב, ע"ש. 845
תוס' פסחים עו,א ד"ה אלא, והביאו ראיה דאל"כ איך מותר לחתוך הפסח בסכין, הלא  846

הסכין מתחמם מן הבשר, וחוזר לצלות הפסח, והוי צלי מחמת דבר אחר, ומוכח דאחר 
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צריך להיות צלוי כהוגן, לא יותר מדאי ולא פחות מדאי. אם  הכל

, גם כי אכילת בלא תעשהועובר עליו  847אינו צלוי כל צרכו ה"ז נא

קדשים צריך שיהיה למשחה כדרך שהמלכים אוכלים, וצריך שיהיה 

. אם נצלה ונתחרך יותר 848צלוי בשלימות שיהיה ראוי לאכילה לגמרי

מ כל שראוי לאכילה ע"י הדחק יוצא , ומ"ולא צלי מדאי נחשב שרוף

 .850. שיעור זמן צלייתו הוא שעה אחת849ידי חובתו

                                                                                                          
ה כל צרכו שוב אין חוששין לזה. ועיין חת"ס )שם ד"ה נטף מרוטבו על הסולת( שנצל

שכתב דתליא במחלוקת תנאים, ולפ"ז נמצא דלחד תנא אסור לחתוך את הפסח בסכין 
דנו חם, ורק אחר שכבר נצטנן מותר לחתוך, ע"ש, ואם רוצה לאכול את הבשר חם בעו

. ויש להוסיף, שיוכל לחתוך את 8571 הערהיוכל לחזור ולחמם את הבשר אח"כ, וע"ע 
הפסח בסכין של עץ, כי עץ אינו מקבל חום כל כך, ואינו חוזר ומבשל את הבשר, כמ"ש 

 תוס' פסחים עו, א ד"ה בשלמא. 
הוא כשנצלה מעט ואינו ראוי )פ"ח מקרבן פסח ה"ו( ושיעור "נא" כתב הרמב"ם  847

כשר, דלכאורה חשוב ראוי  דרוסאיכמאכל בן לאכילת אדם עדיין, ויל"ע אם כשנצלה 
ערוך השלחן העתיד קדשים סי' בב"ח יו"ד סי' ס"ט סי"ט, וב לאכילת אדם וכשר, וכ"כ

אכן ברש"י בחומש )שמות וע"ע אמרי אמת ליקוטים )לסנהדרין דף ע,ב(, קצ"ב ס"י, 
ע"ע יב,ט( כתב שאינו צלוי כל צרכו קרוי נא, ולפ"ז מדאורייתא צריך שיהיה צלוי לגמרי, ו

 הבאה. הערה
אינו עובר עליו  כמאכל בן דרוסאיפליתי סי' ס"ט סק"ד. ולפ"ז אף אם נאמר דכשהוא  848

משום נא, מ"מ ברור דהפסח צריך להיות ראוי לאכילה לגמרי, דאין קדשים נאכלים 
 כמאכל לסטים, וכ"כ בפמ"ג יו"ד סי' ע"ו שפתי דעת סקי"ד.

 פסחים מא,א ומאירי שם. 849
יו"ד סי' ס"ט ס"ו בשם התרומת הדשן ח"א סי' קס"ז, וראייתו דהא בערב כ"כ בית יוסף  850

פסח שחל בשבת היו מקדימין את הפסח בשעה אחת, כדי שיספיקו לצלותו מבעוד יום, 
כמו שאמרו בפסחים נח,א ורש"י, ומבואר שזמן צלייתו היא שעה, ע"כ. ובפליתי שם 

לא חששו לשמא יחתה, ולא היו תמה דהלא מותר ליתנו בתנור בערב שבת עם חשיכה, ו
לתרומת הדשן (, וכתב די"ל דס"ל 778 הערהצריכים לצלותו מבעוד יום )כמ"ש לעיל ליד 

שתיקנו להקדים את התמיד כדי שיוכלו לצלותו כולו מבעוד יום, ולא רצו חכמים שיצלו 
סמוך ללילה, שלא יצאו מכשולות ויבואו לחתות בגחלים, ובגמ' אמרו שאם אירע כן 

א הספיק לצלותו מבעוד יום, מותר ליתנו עם חשיכה, עכ"ד, וכעי"ז כתב בחי' הרי"ם של
פסחים נח,א דכשמשלשלו לתנור בכניסת השבת וא"א לחתות בגחלים ולתקן וכו', הלא 
יכול להיות שיהיה נא או חרוך, ולכן ודאי צריך לצלותו מבעוד יום שיוכל לחתות ולתקן 

, ע שלא הספיק, אז מותר ליתנו בתנור סמוך לחשיכהוכו' שיצלה כראוי, אלא דאם איר
וע"ש עוד, וע"ע תוי"ט פסחים פ"ה מ"א. וע"ע שואל ומשיב מהדורה קמא ח"ב סי' 

 קמ"ו.
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אחר גמר הצליה מורידין את הפסח מן השפוד, כדי שלא  מיד

אחר הצליה נוהגים לרחוץ את הצלי ג' פעמים . 851יבלע דם מן השפוד

, ויש להקפיד להדיחו אחר שנצטנן, כי אם 852עליו דםדבוק שלא יהא 

, או להדיחו בהרבה מים 853למבושלעדיין רותח הוא יכול להחשב 

צוננים באופן שלא יתחממו המים מן הבשר הרותח, וממילא אינו 

 .854מבשל את הבשר

 

 

 כולנו מסובים ~ יושבים לסדר הפסח

 

 מקום עריכת סדר ליל פסח

כולם צריכים לשבת בתוך העיר ירושלים,  .לליל הסדר מתיישבים

, כי גגות ירושלים קרקע תהכל צריך להיות בקומ .855לפנים מן החומה

וה"ה לכל קומה שניה וכדו', כל  ,856לא נתקדשו לאכילת קדשים קלים

 , ולכן כולם צריכים לשבת בקומת הקרקע,857שהוא גבוה מן הקרקע

                                                 
 רמ"א יו"ד סי' ע"ו ס"ד דנזהרין לכתחילה בזה. ולדעת המחבר נוהגין להתיר. 851
 רמ"א יו"ד סי' ע"ו סס"ב, וש"ך שם סקט"ו. ולדעת המחבר א"צ הדחה. 852
נתבאר שאם  158 הערהוהנה לעיל  עיין צל"ח פסחים מא,א ד"ה ועל פי מה שכתבתי. 853

סכו במים ואח"כ נותנו על האש, אין זה בישול ממש, אלא נראה כמבשל, כי הבשר 
והמים יחדיו מתחממים מן האש, אבל כאן שאינו ע"ג האש, הוי בישול ממש, שמתבשל 

 מן המים.
 "ב.עיין שו"ע או"ח סי' שי"ח סי 854
 זבחים נו,ב ונאכלין בכל העיר, ורמב"ם פ"י ממעשה הקרבנות ה"ה. 855
ועיין שו"ת הרשב"א ח"א סי' ל"ד שנחלק וס"ל  .שם אורמובעל הפסחים פה: ורש"י  856

מצוה שס"ב אות  מנחת חינוךדלא גרע מכל שאר העיר שאוכלין בה קדשים קלים, ועיין 
 ה', והאריכו האחרונים ואכמ"ל.

857
 אם  האחרונים נסתפקו ,)בעייסמנ"ט בלע"ז( הקרקע פני תחת שהוא מרתף קומת בענין 

    ליל ט"ו ניסן ~ ליל הסדר 

 



 קנו ונקריב לפניך באהבה

 
בהסיבה על מיטה כאו"א יושב  .858יושבים בצפיפות גדולהוממילא 

בשביל , פלא והפלא איך יש מקום בירושלים 859עם שלחן קטן לידו

בקומת  לשבת בהסיבה )שתים עשרה מליון( אנשים 00,111,111

ולא אמר אדם לא מצאתי  860... ואולי זהו בכלל הנס שאמרוקרקע

  .ה לישן עליה, ולא כסא לישב עליומט

 

 הפסח נאכל בבית אחד ונפסל ביוצא

יחד ובבית אחד, ולכן אין מתחלקין  צריכין לאכולבני החבורה  כל

לשני חבורות, וגם אחרי שהתחילו וישבו להתחיל את הסדר, אין 

אם הוציא מבשר הפסח מן  .861משנים את המקום לעבור לבית אחר

מטמא  863, בשאר קדשים תיקנו רבנן שהיוצא862הבית נאסר באכילה

שלא  864שיזהרו ביותראת הידים וכן מטמא קדשים אחרים, כדי 

, כי בני טומאה על היוצא , ומ"מ בקרבן פסח לא גזרו865להוציא

                                                                                                          
סוף  מנחת חינוךבהם קדשים קלים, או שדינו כגגות שלא נתקדשו, עיין  לאכולמותר  

כתב דנראה  (מצות שילוח טמאים)בספר הזכרונות מלובלין ה "מצוה שס"ב, ומוהרצ
שיש בהם קדושת ירושלים, וכ"כ בסדרי טהרות כלים דף נח,ב, ועיין מכות יב,ב ושפ"א 

 שם.
 .918 לקמן הערהעיין  858
 ד"ה סלק. ,אתוס' ברכות מב 859
 מגן אבות לרשב"ץ עמ"ס אבות פ"ה מ"ה, כתב שמצא כן בגירסאות ישנות. 860
 פסחים ה"א ובתוספתאמקרבן פסח פסחים פו,א ורש"י ומאירי שם, ועיין רמב"ם פ"ט  861

 ספ"ו, ואכמ"ל.
הלא ובגמ' שם ע"ב אמרו דלענין חיוב  .פסחים פה,א ורמב"ם פ"ט מקרבן פסח ה"ב 862

על הוצאתו, בעינן עקירה והנחה כמו לענין שבת, אכן כ"ז לענין החיוב, אבל לענין  תעשה
 איסור בכל גווני אסור, צל"ח שם.

יצא מן הבית, אלא הכוונה ליוצא חוץ למחיצתו כפי בשאר קדשים אין איסור שהבשר  863
 הלכותיו, דהיינו קדשי קדשים שיצאו מן העזרה, וקדשים קלים חוץ לחומת ירושלים.

והטריחו עליו רבנן כדי שיזהר יותר, רש"י פסחים פה,א, ובתוס' כתבו דחמירא להו  864
 לאינשי טומאה יותר מאיסורא, ולכן אף שאסור להוציא, גזרו טומאה.

כתב ה"ה בעיא דלא איפשטא בפסחים פה,א, וברמב"ם פ"ח משאר אבות הטומאות  865
ותמהו האחרונים כיון ע"כ, דספק הוא, וספק ידים לקולא, ומ"מ בקרבן פסח ודאי טהור, 



 ונקריב לפניך באהבה קנז

 
חבורה זריזין הן, ומזהר זהירי ביה, ומזרזים זה את זה להזהר שלא 

 .866להוציא

ן א"א לאכול , ולכ867חבורה אוכלת במקום מיוחד ומסוים להם כל

צריכה אם שתי חבורות אוכלות בבית אחד,  .שני חבורות בבית אחד

כל חבורה מהן לעשות לה היקף מחיצה כל דהוא, וגם הצריכו עוד 

היכר נוסף, שיהיו אלו הופכין פניהם למזרח ואלו למערב, או אלו 

, וכל זה כדי לעשות היכר שלא יראו 868לצפון ואלו לדרום

, וגם 870שלא יהא נראה כאוכלים משל חבורה האחרתו ,869כמעורבין

, וגם כדי 871של החבורה האחרת כדי שלא יבואו לאכול מבשר הפסח

, 872שלא יבוא לקחת חתיכה מפסח זה ולשבת עם החבורה האחרת

ולכאורה ה"ה בכל מי שאינו נמנה על  .873ואז יהא הפסח נפסל ביוצא

הפסח, כגון טמא או זקן שאינו יכול לאכול כזית, אסור לשבת עמהם 

 .874יחד

                                                                                                          
, ובאור שמח במשנה למלךדבלא"ה ספק לקולא, א"כ מה נפק"מ בפסח דטהור, וע"ש 

לענין לטמא קדשים ודאי  מ"מלקולא, ספק ידים אע"פ שפ"ט מקרבן פסח ה"ב כתב ד
ויצוין עוד לראב"ד בהשגות פ"א  אזלינן, ובפסח דבני חבורה זריזין הם טהור. לחומרא

 מפסולי המוקדשין הט"ו.
 .559 הערהו ,975 הערהפסחים שם, וע"ע  866
 עיין חזון יחזקאל בתוספתא פסחים ספ"ו. 867
בכס"מ כיון שא"צ מחיצה גמורה כן מבואר ברמב"ם פ"ט מקרבן פסח ה"ג, והטעם כתב  868

וע"ש  ., לכן הצריכו היכר נוסףה את זהרואין זבני שתי החבורות וסגי במחיצה כל דהוא, ו
דסגי בא' מהם, או מחיצה או הופכים פניהם,  דכוונת הרמב"םבכס"מ שכתב לדון די"ל 
 וכ"ה מפורש במאירי שם.

 רש כל הסוגיא באופן אחר.פסחים פו,א, ורש"י שם נחלק ופיע"פ גמ'  הנ"ל רמב"ם 869
 מאירי פסחים פו,א. 870
 חסד לאברהם על הרמב"ם שם. 871
 נלענ"ד להוסיף טעם זה. 872
אפילו בבית א' אם הוציא ממקום חבורה זו למקום כמבואר בפסחים פה,ב ורש"י שם, ש 873

 חבורה האחרת נפסל ביוצא, וכ"ה לשון הרמב"ם פ"ט מקרבן פסח ה"ב.
ובטמא יתכן שיש להחמיר יותר מחשש . שייכי אלו הטעמים כן נראה לכאורה, דגם בזה 874

 .שמא יטמא את הפסח



 קנח ונקריב לפניך באהבה

 
 מה נשתנה הלילה ~ ליל הסדר

 

 שביהמ"ק קייםסדר הלילה בזמן השינוים ב

קרבן את מביאין ו ,הקערה עםשלחן את המביאין  875קידוש אחרי

בשעת אמירת ההגדה צריך שיהיה  .877ואת החגיגת י"ד 876הפסח

, ולומר פסח 878הפסח על השולחן, כדי שנוכל להגביה את הקרבן פסח

                                                 
 פסחים קד,ב שמביאין השלחן רק אחרי קידוש. 875

בסדר הדברים במשנה קיד,א משמע שמביאין את השלחן רק אחרי אכילת הכרפס,  והנה
 וכן מפורש ברש"י ורשב"ם שם, וכ"כ הב"ח בסי' תע"ג, והטעם כי עד עתה עדיין אין

ורק עתה צריך להביאו כדי שתהא ההגדה נאמרת על הפסח  צריכין להביא את השלחן,
כי עי"ז הטיבול הראשון אינו נראה כחלק מן הסעודה, ומתמיה את  וגם מצה ומרור,
אכן בתוס' שם מבואר שמביאין את השלחן לפני אכילת הכרפס, וברמב"ם התינוקות. 

פ"ח ה"א כתב שמביאין השלחן אחר נטילת ידיו, היינו אחרי ורחץ, ובטושו"ע סי' תע"ג 
לפני שנוטל ידיו, והטעם דכיון שמביאין לפניו את מבואר שמביאין השלחן אחר קידוש, 

ע מה הטעם להביא לפני או אחרי נטילת הכרפס כבר מביאין את כל הקערה. ועדיין יל"
 ידים.

 משנה פסחים קיד,א. 876
זכר  שני תבשיליןמיד אחר קידוש בזה"ז מביאים ו ,רמב"ם פ"ח מחמץ ומצה ה"א 877

 רש"ש פסחים קטז,א.וע"ע  )פסחים קיד,א(. פסח וחגיגהלקרבן 
פשטות הסוגיא קטז,ב וכן מפורש במאמר אפיקומן לרשב"ץ. ועיין רמב"ם פ"ח  878

מהלכות חמץ ומצה ה"ד שכתב ואומר פסח זה וכו' ומגביה המרור בידו ואומר וכו' 
ומגביה המצה בידו ואומר וכו', ומשמע שלא הגביהו את הפסח, ותמהו האחרונים 
מפשטות הסוגיא הנ"ל, שאמר רבא דבזמן הזה אין מגביהין את השני תבשילין, דנראה 

הו את הפסח, וכמה טעמים ופירושים כאוכל קדשים בחוץ, ומשמע שבזמן המקדש הגבי
כמו  ,נאמרו בשיטת הרמב"ם. וראיתי מי שכתב לפרש בזה כי צריך טבילת ידים לקדשים

, ובעת אמירת ההגדה מסיח דעתו )כמבואר בפסחים 197 הערהשיתבאר לקמן ליד 
קטו,ב(, ולכן בזמן הבית אסור ליגע בקרבן הפסח עד שיטבול ידיו, וע"כ לא נהגו להגביה 

 955 הערהכלל, ורק אחר החורבן שלא היה קדשים הנהיגו להגביה. אכן עיין לקמן ליד 
יר יכולין להגביה שבזמן שיש קרבן פסח, הציבור נזהרים שלא להסיח דעת, וא"כ שפ

, ולכן לא נהגו ויטמא הפסח ולומר פסח זה, אלא דיתכן לומר שחששו שמא יסיחו דעתם
 להגביהו.

והנה בריטב"א בפירוש ההגדה )פיסקא יכול מראש חודש( כתב לפרש הדרשה בעבור זה 
לשון מראה באצבע,  -בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, היינו שדורש בעבור זה  -

ומרור מונחים לפניך על השלחן שתוכל להראות אותם באצבע כשאתה בשעה שמצה 



 ונקריב לפניך באהבה קנט

 
צריך שיהיה המצה שבזמן הזה כמו ו, 879זה שאנו אוכלין על שום מה

בעת אמירת ההגדה, כדי שנוכל לומר בהגדה והמרור על השלחן 

 .881ולהגביה המצה והמרור 880מצה זו מרור זה וכו'

, חוצים את המצה לשנים, כדי שתהיה המצה לחם עוני ביחץ

, אבל אין מטמינים לאפיקומן, אלא מניחים את ב' החלקים 882בפרוסה

 .883על השלחן עם המצות

לשנה השתא הכא הא לחמא עניא, משמיטין את הקטע  בנוסח

 .884השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין ,הבאה בארעא דישראל

הקושיות משמיטים את הקושיא שבכל הלילות יושבים  בארבע

בין יושבים ובין מסובים, ושואלין שאלה אחרת, שבכל הלילות אנו 

 .885אוכלין צלי שלוק ומבושל, הלילה הזה צלי

                                                                                                          
אומר מצה זו מרור זה, עכ"ד, והנה רש"י )שמות יג,ח( פירש בעבור זה דקאי על פסח 
מצה ומרור, וא"כ גם פסח בכלל, וא"כ צריך להראות באצבע על הפסח, ולפ"ז נראה 

ואומרים פסח זה שאנו דאפילו לפי הרמב"ם שלא היו מגביהים, מ"מ מראים באצבע 
 אוכלים.

 ולכן מביאים את גופו של פסח לפני אמירת ההגדה, תלמיד הרשב"א פסחים שם. 879
 תוס' פסחים קיד,א ד"ה הביאו לפניו מצה. 880
 כדינא דגמרא פסחים קטז,ב. 881
 הטעם של יחץ, כמ"ש הפוסקים סי' תע"ג ס"ו. עיקרשזהו  882
, ובזמן המקדש אין אוכלין )שו"ע או"ח תע"ז ס"א( כי האפיקומן הוא זכר לקרבן הפסח 883

 אפיקומן.
 הגלות. בזמןפשוט, ונתקן  884
 ערוך השלחןחמץ ומצה ה"ב וה"ג, ועיין הלכות משנה פסחים קטז,א, ורמב"ם פ"ח מ 885

כי הטעם שנאכל צלי , הם' ובמק"א ביארנו ששני השאלות הללו ענין א או"ח תע"ב ס"ג.
, וכן ענין ההסיבה 951 הערהדייקא הוא משום שהוא דרך חרות וחשיבות, וכמ"ש לקמן 

, ועיקר צורת ד' השאלות, הם כדי להגיע לד' תשובות, ולהדגיש ד' הוא דרך חרות וגדולה
ענינים בלילה הזה, השיעבוד, היציאה, דרך חרות, וחובת הסיפור, והשאלה הזו היא כדי 

ולענות את ענין החרות, ולכן כיון שהשאלה של צלי לא נוגע בזמן הגלות, תיקנו להשיב 
אכן יש  .שאלה אחרת בענין זה של החרות, ושואלים על ההסיבה שהוא דרך חרות

להעיר, דברמב"ם מבואר שבזמן המקדש שאלו חמשה שאלות, גם צלי וגם מסובין, 
 ולהרמב"ם אין מספר ארבע קושיות בדווקא.



 קס ונקריב לפניך באהבה

 
בפיסקא יכול מבעוד יום וכו', אומרים בעבור זה לא  בהגדה

 .886מצה ומרור מונחים לפניך "פסח"אמרתי אלא בשעה ש

פסח שהיו במקום "רבן גמליאל היה אומר וכו', בפיסקא  בהגדה

, אומרים "ים על שום מהיאבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה ק

, מגביהים "זהפסח "וכשאומרים  ".פסח זה שאנו אוכלים על שום מה"

 .887את הפסח, ומראים אותו לכל המסובים

אשר גאלנו, אומרים אשר גאלנו וגאל את אבותינו  בברכת

, 888מצה ומרור "פסח"והגיענו ללילה הזה לאכול בו  ממצרים

, 889יגיענו למועדים וכו' ה' אלוקינוהנוסח כן המשך ומשמיטים את 

וי"א שאומר כן  ה' אלוקינו יגיענו  .890ואינו חותם גאל ישראל

                                                 
קאי על פסח הפסוק לקט פירוש ההגדה, ובאמת רש"י שם )שמות יג,ח( כתב דשבלי ה 886

 מצה ומרור, ועיין רמב"ם פ"ז מחמץ ומצה ה"א.
מחודש שכתב בשו"ת מלמד להועיל )חידושים סי' ס"ה(, דהנה  דברעוד יש לציין כאן 

אנו דורשין מקרא ביכורים עד פסוק ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה 
ובאותות ובמופתים, וכתב די"ל דבזמן הבית היו דורשין גם את הפסוק שאחריו, ויביאנו 

ש, ובספרי דרשו ויביאנו אל אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודב
זה בית המקדש, ולכן בזמן הגלות אין דורשין פסוק זה, אבל בזמן הבית  -המקום הזה 

היו אומרים גם את דרשות הספרי על פסוק זה, )ויש לציין שהרמב"ם כתב את נוסח 
 ההגדה, וכתב וז"ל: נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות כך הוא וכו'(.

 .171 יד הערהלעיל לעיין  887
 שבלי הלקט שם, ואברבנאל בהלכות ההגדה. 888
, וס"ל דהנוסח שאמרו במשנה פסחים קטז,ב הוא מתקנת רמב"ם פ"ח מחמץ ומצה ה"ה 889

שהרי מבקשים שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך, חכמים אחר חורבן ביהמ"ק, 
שמוסיף  והכוונה לחידוש העבודה במקדש, וכן מפורש בירושלמי )פסחים פ"י ה"ה(

בברכה זו שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך ובחידוש בית מקדשך, וכן מבואר בתוס' 
 פסחים קד,ב ד"ה חוץ, שנוסח כן יגיענו וכו' הוא גאולה דלהבא.

משנה פסחים קטז,ב בדעת ר' טרפון, ופירשו רשב"ם ותוס' דכיון שאינו מאריך בבקשה  890
ה"ה לכאורה ם לאכול בו מצה ומרור, וא"כ הויא ברכה קצרה ואינו חותם בה, אלא מסיי

, א"כ הויא ברכה קצרה ואין חותם כנ"ל בזמן ביהמ"ק שלא הוסיפו את הבקשה כן יגיענו
בה. ועיין באברבנאל )הלכות ההגדה( שכתב שבזמן הבית היו אומרים לאכול בו פסח 

ורש"ש  מצה ומרור בא"י גאל ישראל, וכ"כ במטה משה סי' תר"ז, וצל"ע, וע"ע מהרש"א
 שם.



 ונקריב לפניך באהבה קסא

 
למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, ואינו ממשיך 

 .891שמחים בבנין עירך וכו'

. אין אכילת *000האכילה של מצה ומרור, יתבאר בהמשך סדר

 .**000מצה של אפיקומן

הסדר, אין אומרים חסל סידור פסח, ולשנה הבאה  בסוף

 .892בירושלים

 

 לטהרת הקודש טבילת ידים

 ואח"כורחץ,  -הזה נוטלים ידים לכרפס שטיבולו במשקה  בזמן

שחיישינן שמא רחצה, משום   -את הידים לפני הסעודה שוב נוטלין 

או בשאר  894, ונגע במקום מטונף893הסיח דעתו בעת אמירת ההגדה

רו ז, וממילא ח895דברים המטמאים את הידים כגון כתבי הקודש

וברכת על נטילת  סתם ידים הטעונים נטילהדין להיות כהידים 

שבכל מקום שצריך נטילת  ,. חכמים תיקנו חומר בקודש896ידים

במקוה כשרה של  898טבילת ידים הצריכו, לענין קדשים 897ידים

                                                 
 רבינו מנוח פ"ח מהלכות חמץ ומצה ה"א, ע"ש. 891
 .995לקמן ליד הערה  *891
כי האפיקומן נתקן זכר לקרבן הפסח. ובזמן המקדש האפיקומן הוא קרבן הפסח,  **891

 וכמו שיתבאר לקמן בסדר הלילה למעשה.
 פשוט, והוא מנהג שנהגו בימי הגלות. 892
 תע"ה.גמ' פסחים קטו,ב, וב"י או"ח סי'  893
 רשב"ם שם. 894
וע"ע ביאור הלכה סי' קכ"ד  בשם שבלי הלקט סי' רי"ח.ס"א ד"ה יטול, ביאור הלכה שם  895

 סוף ס"ב.
 מאירי שם. 896
כן מבואר ברש"י חגיגה יח,ב ד"ה ולקודש מטבילין, דסתם ידים טעונות טבילה לקודש,  897

בתוס' חגיגה  לרמב"ם בהקדמתו למסכת ידים, וכן משמעבפירוש המשניות וכן מפורש 
כ,ב ד"ה חומר, וכ"כ בביאור הגר"א או"ח סי' קנ"ח ס"א. אבל במאירי חגיגה שם כתב 

הצריכו או הנוגע בראשון לטומאה(  ,דרק בטומאת ידים )כגון הנוגע בכתבי הקודש



 קסב ונקריב לפניך באהבה

 
 ,בעת אמירת ההגדה 900וא"כ אם הסיחו דעתם, 899ארבעים סאה

 .לקדשים צריכין טבילת ידים

, אף הלכה היא שכל מי שהסיח דעתו מלאכול קדשים עתה גם

, וא"כ 901, צריך טבילת ידיםאם דעתו לאכול בעוד שעה או שתים

טובלים את כולם  וכנראה לפני אכילת הקרבן צריך טבילת ידים.

שיועיל עד אכילת  ומכוונים, 902לפני תחילת הסדרבמקוה הידים 

לובשים כפפות על או מקפידים שלא להסיח דעתם, , ו903הקדשים

לא לכרפס ולא  ת ידיםואזי אין צריכין שוב נטילה או טביל, 904הידים

                                                                                                          
פסקי תוספות טבילה לקודש, אבל סתם ידים סגי בנטילה אפילו לקודש, וכ"כ ב חכמים

לקו בזה בירושלמי חגיגה פ"ב ה"ה. ולפי המאירי לא שייך כל כבר נחחגיגה אות כ"ב. ו
 כאן, דשפיר סגי בנטילת ידים. מה שכתבנו

 משנה חגיגה יח,ב. 898
רש"י שם, והקדמת הרמב"ם למסכת ידים. ועיין שו"ע או"ח סי' קנ"ט סי"ד די"א  899

ששיעור ארבעים סאה לא נאמר אלא לטבילת כל גופו, אבל טבילת ידים א"צ מ' סאה, 
ומ"מ צריך מי גשמים ובאשבורן )ולא שאובים או זוחלין(, ועיין ברע"ב מקוואות פ"א 

"ע בעינן מ' סאה, ועיין ביאור הגר"א או"ח מ"ז שמבואר דכ"ז לחולין אבל לקדשים לכו
 שם. 

ויש להדגיש שהיסח הדעת האמור כאן הוא שמסיח דעתו משמירת ידיו, ואינו מחייב  900
 .551 הערהטבילת כל גופו לקדשים, וכדלעיל 

. ושם אמרו לענין 551 הערהמשנה טהרות פ"ז מ"ח ומשנה אחרונה שם, ועיין לעיל  901
וכ"ש לענין קודש כמ"ש הרמב"ם פי"ג מאבות הטומאות  תרומה שצריך נטילת ידים,

 ה"ג, ובקדשים מחייב טבילת ידים.
וכמובן אם טובל כל גופו במקוה ג"כ  .כדי שלא יצטרכו לצאת באמצע הסדר לטבול 902

 מהני.
כ"כ משנה אחרונה שם, דאם התנה להדיא שדעתו לאכול אח"כ ומשמר ידיו מהני,  903

ונפסק בשו"ע או"ח סי' קס"ד ס"א לענין חולין, וה"ה לענין וכמו שאמרו בחולין קו,ב 
שם סק"ב בשם הרא"ה דכשמתנה  אשל אברהם, וע"ד שכתב הפמ"ג וקדשים תרומה

נזהר טפי. ועיין בתפארת ישראל בועז שם אות ט' שנראה דנסתפק אם מהני זה לתרומה 
 וקדשים.

 בפה או סגי בלב.ומש"כ ומכוונים עיין משנ"ב שם שדן אם התנאי צריך להיות 
 ובפרי מגדים ועיין מחצית השקל שם, דבתי ידים הוי שמירה,סק"ג שם  במג"אעיין  904

ועיין משנ"ב סי'  דמהני גם לענין תרומה וקדשים, ע"ש.מבואר סק"ג  אשל אברהםשם 
 קפ"ג סקט"ו, ע"ש.



 ונקריב לפניך באהבה קסג

 
טבילת  נטילת ידים לכרפס, וטעון מי שהסיח דעתו צריך .905למצה

 .במקוה כשרה לפני שיאכל או יגע בקרבן  הפסח ידים

, ונוהגין להוסיף 906את הידים צריך לכוין לשם קודש כשטובלין

. כשטובלין את הידים 907ולשם חבורה פלוניתולכוין לשם קרבן פסח 

 .908מברכין על טבילת ידיםלאכילת קדשים 

 

 וככה תאכלו אותו ~ אכילת הפסח

 קרבן פסח נאכל על השובע

 פירוש  .910לאכול את קרבן הפסח על השובע 909מן המובחר מצוה

שהאכילה תהיה באופן שבסוף האכילה יהיה  911על השובע הוא

                                                 
ה"ב,  כיון שידיו טהורות לקדשים א"צ נטילה לחולין, עיין רמב"ם פי"ג מאבות הטומאות 905

וע"ע בבית יוסף וב"ח או"ח תע"ה, ובשו"ע או"ח סי' קנ"ח ס"ז וסי' קנ"ט סי"ג ובנו"כ 
 שם.

והנה לפ"ז נמצא שבזמן ביהמ"ק שיש קרבן פסח, אין עושים לא ורחץ ולא רחצה, ומה 
שאמרו בגמ' שבאמירת ההגדה חיישינן להיסח הדעת, הוא רק בזה"ז שאין קרבן פסח, 

שלא להסיח דעת. ויש להעיר בזה דברמב"ם פ"ח מחמץ ומצה אבל כשיש קרבן נזהרין 
ואחר כך מברך על נטילת ידים ונוטל ידיו שניה שהרי הסיח דעתו בשעת ה"ו כתב וז"ל: 

ע"כ, והרמב"ם מיירי בזמן המקדש כמבואר שם, וא"כ הלא אם הסיח  קריאת ההגדה,
ופסקי תוס' הנ"ל  דעתו צריך טבילת ידים, ולכאורה צ"ל דהרמב"ם ס"ל כדעת המאירי

 בפירוש המשניותדסתם ידים סגי בנטילה וא"צ טבילה, ודלא כהרמב"ם  197 הערה
בהקדמה למסכת ידים, ועיין היטב ברמב"ם פ"ח מאבות הטומאות ה"ו וה"ז, ומקדש דוד 

 טהרות סי' מ"ה סק"א, ע"ש.
 חגיגה יח,ב ורמב"ם פי"ג מאבות הטומאות ה"ב. 906
 .595 הערהכדלעיל ליד  907
עיין או"ח סי' קנ"ט ס"כ מחלוקת אם הטובל ידיו מברך על נטילת או על טבילת ידים,  908

וטעם הסוברים שמברכין על נטילת ידים הוא משום דהיכן צוונו על טבילת ידים )ט"ז 
ור וב"י שם בשם הרשב"א(, ולפ"ז בקדשים שתקנו חכמים טבילת ידים, לכאורה בר

 במג"א שם סקל"א ופמ"ג. שמברכין וצוונו על טבילת ידים, ועיין
 לשון הרמב"ם פ"ח מקרבן פסח ה"ג. 909
 פסחים ע,א, ורמב"ם שם, ובמכילתא )פרשת בא( יליף לה מקרא. 910
 כתבנו וכאן והאחרונים, הראשונים בדברי אופנים וכו"כ גדולה, מבוכה ראיתי זה בענין 911



 קסד ונקריב לפניך באהבה

 
, שאזי האכילה היא חשובה, והיא אכילה של 913בשלימות 912שבע

 אלא כדי לשבר הינזי האכילה אאם אין בו כדי שביעה אכי הנאה, 

את הרעבון, ואין בו הנאה, אבל כשהיא אכילה של שביעה  ולהרגיע

 .914וחשיבות יש בו הנאה

מקבל חתיכה נכבדה  כל אחד ואחדאזי  ,חבורה קטנה כשיש

 .915אכילה על השובע וזרי ויכול לשבוע מאכילה זו, וה ,מקרבן הפסח

או רק  -אבל אם החבורה גדולה וכל אחד מקבל רק חתיכה קטנה 

מהקרבן פסח, אזי בסוף אכילתו לא יהיה שבע, ואין לומר  - 916כזית

                                                                                                          
בזה הארכנו קצת ו. לפ"ז הדברים מאירים ומבורריםבאופן המיוסד ע"ד כמה ראשונים, ו 

 .להבין באופן אחר מורגליםהעולם משום ש
מאירי דף סט,ב וז"ל: הפסח נאכל על השובע, ר"ל אכילת שובע שיהיו שבעים בסוף  912

אכילתו, והיו אוכלים תחלה מן החגיגה דכתיב ומברכין בה על אכילת הזבח ואין 
שתהא אכילת משביעין את עצמם ממנה, אלא אוכלין ממנה בכדי שישערו בעצמם 

הפסח הבאה אחריה משביעתם, ונמצא הפסח נאכל שלא בכרס מלאה ובאכילה גסה, 
וע"ע ברש"י סט,ב ד"ה  .ונאכל אכילת שובע ר"ל שנשארים אחר אכילתו שבעים, עכ"ל

 ובמועט, וד"ה במרובה, ורש"י ע,א ד"ה על השובע, ויל"ע עוד.
ילה שאחריה תהא אכילה גסה, מאירי קיט,ב כתב שהאכילה על השובע פירושו שכל אכ 913

וכתב דזה טעם איסור האכילה אחר קרבן פסח, דנראה כאילו עדיין לא שבע, ולא אכלו 
 את הפסח על השובע, ע"ש.

שיהו נהנין באכילתו, ותיחשב להן, ע"כ, והיינו שיהא אכילה  -רש"י ע,א ד"ה על השובע  914
כילה של לבטל ממנו חשובה שהיא אכילה כל צרכה, שהיא אכילה של הנאה, ולא א

 הרעבון. ועיין נזיר כג,א ורש"י ותוס' שם.
והקשו בזה  .וכל האכילה נקראת על השובע, ולא רק סוף אכילתו, וכמו שנתבאר 915

שטעם אמרו פסחים ע,א ד"ה לאו, ודף קכ,א ד"ה מפטירין(  תוס'הובא בירושלמי )דב
לאכול הבשר שסביב  מתוך שהוא רעבחיישינן ששצריך לאוכלו על השובע הוא דאל"כ 

חוש לזה, יהעצמות, היה בא לידי שבירתן, והקשו דא"כ גם כשיש לו חתיכה חשובה נ
אינו משבר העצמות, ורק כשאין לו בשר  בשיעור הראוי לשביעהוצ"ל דכשיש לו בשר 

אלא דיל"ע כי  .כל צרכו באופן שגם אחר אכילתו לא ישבע, אז יש לחוש שישבר עצמות
רק טעם למה צריך להביא חגיגה, אבל אינו טעם למה להקדים  לפ"ז הירושלמי הוא

, כי גם אם יאכל הפסח לא יבוא לשבירת עצם כשיש לפני אכילת הפסח אכילת החגיגה
אחר  לו בשר כל הצורך, ומשמעות התוס' קכ,א שהוא טעם לאחר את אכילת הפסח

 , ע"ש, וצל"ע.החגיגה
 מבני ואחד אחד לכל יהיה אם רק הפסח קרבן על נמנין ואין קטן, היותר השיעור שהוא 916



 ונקריב לפניך באהבה קסה

 
שיאכל מקודם מצות ומרורים ושאר מאכלים, כי המדובר כאן אינו 

, ואין 917אכילת בשר על שביעה מתחושת רעב, אלא על שביעה של

לא אכל אכילה של  סוף סוף, כי 918לומר שיאכל מקודם בשר חולין

, שהוא 920, ולכן יש קרבן חגיגת ארבעה עשר919שביעה מן הקרבן פסח

                                                                                                          
 הערהלעיל ליד  וכמו שנתבאר, כזית לקיים מצות אכילהלכל הפחות כשיעור  ,החבורה

599. 
כי שביעה פירושו שדעתו נחה ומתיישבת באכילה זו, וכאן הכוונה שדעתו נחה באכילת  917

שר ה' לכם בתת בובזה מיושב מה שראיתי מעירים מרש"י עה"פ )שמות טז,ח(  הבשר.
, ע"כ, וכאן צריך ולא לשובע, למדה תורה דרך ארץ שאין אוכלין בשר לשובע ,לולאכ

לאכול בשר לשובע, ולהנ"ל א"ש, כי שם הכוונה לאכול לשבוע מהרעבון, ואינו דרך ארץ 
להשביע עצמו מרעבון ע"י בשר, וכאן הכוונה לשביעה של אכילת בשר, ולא לשביעה 

 ז,ב ד"ה אבל.מרעב. וע"ע רש"י חגיגה 
918

א"א לאכול, כי כתב הרמב"ם פי"א משאר אבות הטומאות  בלאו הכיובאמת בשר חולין  
ה"ה וז"ל: בשר תאוה אע"פ שהוא טהור גזרו עליו שיהיה כשלישי לטומאה, מטמא את 
הקדש וכו', ויראה לי שלא גזרו עליו אלא כדי שלא יערבוהו עם בשר הקדש ויבואו 

דש ויאכלנו בטומאה, עכ"ל, ולפ"ז ושהבשר זה הוא חול והוא ק לטעות ולשגוג בו, וידמו
א"א לאכול בשר חולין בליל הפסח, כי יטמא את בשר הקודש, וזהו גופא טעם התקנה 

ומ"מ אין זה טעם לעיקר ענין חגיגה, כי טומאה זו היא  .כדי שלא יתערבב עם הקודש
)עיין  נרמזה בתורה פחותלכל האו  מדאורייתא,תקנה מאוחרת יותר, וחגיגת י"ד היא 

 .(955 הערה
שא"א לאכול  שהיא כדי שיהא הפסח נאכל על השובע, ומוכח ,ממצות חגיגה כן מוכח 919

 .וכמ"שכדי להחשיבו על השובע, שאר דברים או בשר חולין 
לענין שאר קדשים, שגם הם נאכלים על השובע, מפורש ברמב"ם )פ"י ממעשה  והנה

כדי שיהא נאכל על השובע, הקרבנות הי"א( שאם יש לו מעט אוכל עמו חולין ותרומה, 
חולין, וזה אפשר לאכול ומפורש שאפשר לאכול גם שאר מאכלים ולא רק בשר, וגם 

שבקרבן פסח הקפידה התורה  (951 הערה)וצ"ל כמו שיבואר לקמן  .דלא כמ"שלכאורה 
שיהא בשלימות החשיבות והחרות, ולכן בקרבן הפסח צריך דווקא שביעה מן הפסח 
עצמו או מחגיגה שעמו, וכמ"ש, אבל בשאר קדשים העיקר הוא שסעודת האכילה הזו 

 תבוא לידי שביעה, ועיין עוד.
לתיאבון, שאמרו עוד יש להוסיף שאם יאכל חולין מקודם, נמצא ממעט מעלת האכילה 

בגמ' פסחים צט,ב וע"ש בתוד"ה סמוך, וע"כ צריך לאכול מן החגיגה דייקא שהוא 
 כהוספה לקרבן הפסח, כמו שיתבאר, ועי"ז נמצא האכילה לתיאבון.

והלא אין צאן ובקר,  ' אלוקיך)דברים טז,ב( וזבחת פסח להדרשו עה"פ  פסחים ע,בבגמ'  920
נחלקו בו תנאים אם מה"ת הוא או מדרבנן, ו ת י"ד,בקר הוא חגיגפסח בא מן הבקר, אלא 

 והראשונים נחלקו להלכה. הוא ילפותא או אסמכתא,הפסוק אם 
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, 922, והוא כעין הוספה על קרבן הפסח921קרבן השייך לקרבן הפסח

קרבן הפסח, ומשניהם יחד יש אכילת שביעה, ונמצא  ןואוכל ממנו ומ

, ומ"מ חשיבות יותר יש בגמר האכילה 923שניהם על השובע אכל את

האכילה שיש בה הנאה, ולכן אוכל מקרבן עיקר והשביעה, שהוא 

 .924החגיגה ואח"כ מקרבן הפסח

                                                 
ונחלקו בו תנאים, י"א דדינו כפסח לכל דבר, והחולקים ס"ל דדינו כשלמים, עיין פסחים  921

 הוא קרב אחר חצות בזמן הקרבת הפסח, ולכן מישך שייך לקרבן הפסחלכו"ע ומ"מ . ע,ב
 לה' אלוקיךהנ"ל דרשו הפסוק וזבחת פסח ובאמת בדרשה  ,971 הערהליד דווקא כנ"ל 

 נקרא שמו פסח, ועיין גור אריה שם.ש צאן ובקר, ובקר הכוונה לחגיגה, והרי
עיין מאירי דף סט,ב וז"ל: ומתוך כך רמזה תורה להקריב שלמי חגיגה שתצטרף עם  922

אכילת שובע שיהיו שבעים בסוף אכילתו, הפסח, עד שיהא הפסח נאכל על השובע, ר"ל 
 ע"כ, ומבואר שהחגיגה מצטרף עם הפסח, וכמ"ש.

כי גם בשאר קדשים יש הלכה שנאכלים על השובע )רמב"ם פ"י ממעשה הקרבנות  923
כאן החגיגה נאכלת שלא על השובע, ולמש"כ לכאורה הי"א(, והאריכו האחרונים ד

לפ"ז א"ש שכל האכילה היא אכילה . גם מיושב שהכל אכילה אחת והיא על השובע
(, כי הכל נחשב לאכילה אחת, וא"כ נחשב שאוכל את 989 הערהלתיאבון )עיין לעיל 

 הפסח לתיאבון.
בגמ' פסחים ע,א אמרו חגיגה הבאה עם הפסח נאכלת תחילה, כדי שיהא פסח נאכל על  924

השובע, כי הלא גם החגיגה נאכלת על הקודמת(  הערה)ב מה שנתבארהשובע, ולפי 
בגמר האכילה הוא כל האכילה היא אכילת שובע כי אכילתו מצורפת עם אכילת הפסח, ו

שבע, ולזה כתבנו דמ"מ עיקר החשיבות הוא גמר האכילה והשביעה, שהוא עיקר 
ההנאה והחשיבות של האכילה, וברש"י שם כתב וז"ל: כדי שיהא פסח נאכל על השובע 

לה ין, ע"כ, וכ"כ רש"י סט,ב וז"ל: ואוכלין החגיגה תחשיהו נהנין באכילתו, ותיחשב לה -
ע"כ, והכוונה שגמר השביעה יש בה  ,כדי שיהא פסח גמר שביעתן, ותיחשב להן אכילה

חשיבות יותר, ולא בא לפרש את עיקר דין על השובע, רק שזהו הטעם למה הפסח נאכל 
 אחר החגיגה, כדי שעיקר צורת על השובע יתקיים בפסח.

במתנות כהונה אמרו בגמ' )חולין דף קלב,ב( אין נאכלות אלא צלי בר, כי הנה ודוגמא לד
ואין נאכלות אלא בחרדל, מ"ט אמר קרא למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלים, 
ובתוס' ורשב"א שם הקשו דבזבחים )דף צ,ב( אמרו וכולן הכהנים רשאין לשנות 

אינן  דהכי קאמרו )לשון הרשב"א( באכילתן לאכלן צלוין ושלוקין ומבושלין וכו', ותירצ
נאכלות אלא להנאה ולהתענג כדרך שהמלכים אוכלים, וכל אחד לפי מה שהוא אוהב 

לכן מותר לשנות ולאכול שלוק ומבושל, מדין למשחה לגדולה, היינו דונהנה יותר, ע"כ, ו
כי זה עצמו הוא גם צורה ואופן של חשיבות, שיוכל כ"א לאוכלו כפי חפצו וכפי מה 

ואעפ"כ בקרבן הפסח אמרה תורה שצריך שיאכלנו צלי דווקא,  .נהנה ואוהב יותרש
כי שהוא דרך גדולה וחשיבות יותר )כמבואר בתוס' שם ושו"ע יו"ד סי' ס"א סי"ב(, 
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מנדרים ונדבות שהקריב בערב  שלמיםלאכול בשר  יםלוכשי י"א

, וגם זה מצטרף עם אכילת הפסח, ואף שאינם מענין הפסח, 925הפסח

אכילת קדשים משולחנו של מלך, וראוים להצטרף עם מ"מ הם 

להחשב אכילה אחת, ונמצאת האכילה אכילה חשובה שיש  הפסח

 .926בה שביעה והנאה

 

 ערב פסח שחל בשבת

ערב פסח בשבת, או כשהפסח בא בטומאה הדחויה  כשחל

, ואזי מי שיש לו חבורה קטנה 927בציבור, אין מביאים קרבן חגיגת י"ד

                                                                                                          
בקרבן פסח הקפידה תורה שיהא בשלימות החשיבות ודרך גדולה, ולכן בקרבן פסח א"א 

וכן נאמר גם לאוכלו בדרך שהוא אוהב יותר, אלא באופן שהוא דרך חשיבות ביותר. 
כל האכילה יש בה צורת אכילת שובע אם בגמר אכילתו הוא שבע, אזי , דבאמת לענייננו

פסח צריך שיהא בדרך גדולה יותר, ולכן צריך  אכילה חשובה, ומ"מ בקרבןונחשבת 
  שקרבן פסח יהיה גמר השביעה, שבו ניכר החשיבות יותר.

ובאמת הנה הבאנו הרמב"ם )פ"י ממעשה הקרבנות הי"א( שבאכילת קדשים אם יש לו 
מעט, אוכל עמו חולין ותרומה, ולא הזכיר לאכול את הקדשים באחרונה, ולפירש"י 

אין ולין בחוץ ואח"כ נכנס לעזרה ואוכל את הקדשים, ולפ"ז בסוגיא שם אוכל את הח
את גם שיאכל קדשים בסוף, דממילא הוא כן, אבל בתוס' שם מפורש שאוכל  צריך לומר

החולין בפנים, וא"כ צל"ע למה לא כתבו שיאכל את הקדשים בסוף האכילה על השובע, 
וכל שיש שביעה ולדברינו א"ש, דבאמת בשאר קדשים א"צ שיאכלם דווקא בסוף, 

באכילה זו נקרא על השובע, ואולי זהו כוונת רש"י שם שכתב וז"ל: יאכלום מבחוץ 
השבע אכילה הוגנת, עכ"ל, והכוונה שעיקר  עםואח"כ יכנסו ויאכלו המנחה, כדי שתאכל 

אכילה של שובע, ורק בקרבן  עםהענין הוא שיאכל אכילה הוגנת, והקדשים יהיו נאכלים 
 .שיהיה בשלימות החשיבות וההנאה בגמר השביעה, כן יתכן לדון פסח הקפידה תורה

אכן ברש"י פסחים פו,א וברשב"ם קיט,ב מפורש דגם שאר קדשים נאכלים בסוף 
 האכילה על השובע, ויל"ע עוד בכ"ז.

 . וע"ע מכתב975 הערה. ועיין לעיל כן מבואר ברשב"ם פסחים קכא,א ד"ה ברכת, ע"ש 925
 החזו"א הנדפס בסוף אבי עזרי קרבנות.

כיון שהוא ג"כ קדשים ומשלחנו ומ"מ , של הקרבן ובזה אינו מצורף לפסח מצד עצמו 926
 .הפסח אכילת אפשר לצרפו עםשל מלך, 

יש לציין שהרא"ש פסחים )פ"י סי' כ"ה(  פסחים סט,ב ורמב"ם פ"י מקרבן פסח הי"ב. 927
הביא שיטה מחודשת בשם הר"י מקורבי"ל והר"י מאורלינ"ש, דערב פסח שחל בשבת 

 מקריבין חגיגת י"ד בערב שבת, והרא"ש נחלק, ע"ש.



 קסח ונקריב לפניך באהבה

 
י , ומי שהוא בחבורה גדולה, א928הפסח על השובע אוכל את קרבן

אף שאינו  לו לקיים מצוה מן המובחר זו, ואוכל כזית מן הפסח פשרא

 .929על השובע

 

 ור פסח כהלכתו ~ סדר הלילה למעשהסיד

 

  מחלוקת אם כורך פסח מצה ומרור או לאו

שיטות בראשונים, וכאן נכתוב  כמה וכמהאכילת הפסח יש  בסדר

באכילת הפסח יש מחלוקת תנאים, דעת הלל שצריך לאכול  .אופן א'

, ומ"מ צריך לאכול רק כזית א' 930את הפסח בכריכה עם מצה ומרור

ודעת חכמים  .931בכריכה, ואת שאר הפסח יוכל לאכול כפי שירצה

                                                 
שאוכל שיעור כזה שבגמר אכילתו יהיה שבע כמו שנתבאר שזה נחשב אכילת שובע,  928

 .בשלימות
אחרת להחשיבו על השובע, וזש"כ הרמב"ם )פ"ח מקרבן פסח כמו שנתבאר שאין עצה  929

ה"ג( וז"ל: מצוה מן המובחר לאכול בשר הפסח אכילת שובע, לפיכך אם הקריב שלמי 
חגיגה בי"ד, אוכל מהן תחילה ואחר כך אוכל בשר הפסח כדי לשבוע ממנו, ואם לא אכל 

פ הנ"ל הכוונה שמצוה מן אלא כזית יצא ידי חובתו, עכ"ל, ודנו האחרונים בכוונתו, וע"
המובחר לאכול באופן שבגמר האכילה יהיה שבע, ואם א"א לו, סגי במה שאוכל כזית, 

 אף שלא שבע מאכילת בשר.
וכן א"א להביא נדרים ונדבות )הנ"ל  שאין מביאים חגיגה,ומסתמא כשחל ער"פ בשבת 

וה מן המובחר שיוכלו לקיים את המצ ,היו משתדלים לעשות חבורות קטנות (,955 הערה
 .555 הערהוב 881 הערה, וע"ע לעיל לאכול את הפסח על השובע

חידושי הר"ן ומאירי פסחים לכתחילה, ודנו אי מעכב דיעבד או לאו, עיין  לכל הפחות 930
 קטו,א ע"ש.

ומש"כ שכורך פסח עם המצה והמרור, כ"ה מפורש ברשב"ם שם, ובתוס' פסחים קכ,א 
אבל  .זבחים עט,א, וכ"ה מפורש בירושלמי חלה פ"א ה"אד"ה באחרונה, ורש"י ותוס' 

היה כורך להלל ש וופירש ,הרמב"ם )פ"ח מחמץ ומצה ה"ו וה"ז( ועוד ראשונים נחלקו
, ולא את קרבן הפסח, ועיין בט"ז או"ח סי' תע"ה סק"ט וחק יעקב שם רק מצה ומרור

 סקי"ג.
ד"ה הפסח, שאמרו במשנה שפת אמת זבחים נו,ב, ובזה כתב ליישב קושית התוס' שם  931

ואינו נאכל אלא עד חצות ואינו נאכל אלא צלי, ולמה לא אמרו ואינו נאכל אלא בכריכה 
עם מצות ומרורים, וכתב השפת אמת דזה רק כזית למצוה, ואת שאר הפסח יוכל לאכול 

 .)וע"ע שיעורי הגרמ"ד הלוי זבחים נו,ב בתוד"ה הפסח( איך שירצה, ול"ד לאינך
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י"א ו ,932ולא בכריכהדווקא  בפני עצמושצריך לאוכלו כל אחד 

בפני עצמו או  אחדכל דלדעת חכמים יכול לאכול איך שירצה, או 

, וי"א דגם לחכמים לכתחילה מצוה לאכלם 933לכורכם יחד

ולכן נכתוב את  ,935לא נפסקה הלכה לא כהלל ולא כרבנן .934בכריכה

גם יש בכל זה ב' אופנים, הא' כשהביאו גם  .הסדר לפי הלל ולפי רבנן

 קרבן חגיגת י"ד, והב' כשאין לו חגיגה, ונפרש את כל האופנים.

 

 צה, המרור, החגיגה וקרבן הפסח לדעת הללסדר אכילת המ

הלל, מי שיש לו חבורה קטנה, ויש בבשר הפסח מספיק  לדעת

מברך ברכת  936לכאו"א כדי שביעה, הסדר הוא כך, אחר כוס שני

, ואח"כ מברך ברכת אשר קדשנו במצוותיו 937המוציא על המצה

                                                 
"ן פסחים קטו,א. והטעם דכיון שא"צ כריכה, הרי מצוות מבטלות זו את זו, מאירי ור 932

לכתחילה צריך שיאכלם בנפרד, או יתכן דמעכב אפילו  לכל הפחותוכתב המאירי דלרבנן 
 דיעבד.

 עיין רשב"ם וראשונים שם. 933
 עיין ברא"ש פסחים פ"י סי' ל"ד, וקרבן נתנאל שם. 934
 - ועושים כדברי שניהם, ואוכלים מצה ומרור בנפרדגמ' שם, ולכן בזה"ז אנו חוששים  935

, עיין טושו"ע סי' תע"ה, וע"ע מלחמות דף כה,א מדפי כהלל - ואח"כ בכריכה כחכמים,
 הרי"ף.

שטובלין את הידים לפני תחילת הסדר, ונזהרים שלא להסיח  955 הערהעיין לעיל ליד  936
דעת, וא"כ אין צריך נט"י לא ורחץ ולא רחצה, וא"כ מיד אחר כוס שני מברך ברכת 

 המוציא, ואם הסיח דעתו צריך טבילת ידים, כמו שנתבאר שם.
אם ואינו מברך שהכל על הפסח, כי הוא חלק מן הסעודה. ובראשונים דנו לענין המרור,  937

הוא נפטר בברכת הכרפס, או שהוא נפטר בברכת המוציא, עיין רש"י פסחים קיד,ב ותוס' 
חלק מן הסעודה  שיבחשנפטר בברכת הכרפס לכאורה ס"ל דלא קטו,א, וטעם הסוברים 

ממש, עיין שו"ת הרשב"א ח"א סי' ע"ב, אבל הקרבן פסח לכאורה ודאי הוא חלק מן 
הסעודה ואין מברכין עליו שהכל. אכן בתוס' שם בסה"ד כתבו לדון בטעם שיטות 
הראשונים שהכרפס אינו חלק מן הסעודה, וכתבו דיתכן משום שאינו אוכל ממנו אלא 

כ יל"ד אם כאכילת מצוה, ואינו כחלק מן הסעודה, וא" כזית, והכוונה לכאורה דנראה
ה"ה בקרבן פסח, או דמרור הוא מצוה בפ"ע, ואינו עיקר הסעודה, ומשא"כ קרבן פסח 
הוא עיקרה של סעודה, ואף אם הוא אכילת מצוה ודאי נחשב לחלק מן הסעודה, ועיין 

 עוד.



 קע ונקריב לפניך באהבה

 
, ואוכל את הכריכה 938וצונו על אכילת פסח מצות ומרורים

, ואכילה זו נחשבת אכילה על השובע, כיון שיש לו די 939בהסיבה

  .940בשר לאכול ולשבוע

אין לו מספיק מקרבן הפסח כדי שביעה, והביאו קרבן  אם

, אזי מברך המוציא וברכת על אכילת מצה, ואוכל מצה, 941חגיגה

אשר אח"כ אוכל הסעודה עם קרבן החגיגה, ומברך עליה ברכת 

, וכשמתקרב לגמר שביעתו 942על אכילת הזבח קדשנו במצותיו וצוונו

ברכת המצה שבירך מקודם חלה  .אוכל כריכה של פסח מצה ומרור

שהוא עיקר קיום מצות מצה, ולכן א"צ  –על המצה שהוא אוכל עתה 

                                                 
סח הברכה הוא לאכול, וי"א שנו .נוסח על אכילת הוא ברמב"ם פ"ח מחמץ ומצה ה"ו 938

, הנוסח מצות "פסח מצות מרורים"ומש"כ  .ולא על אכילת, רשב"ם פסחים קכא,א
כמדומה להלל העיקר הוא " כי פסח"הקדמנו את ה, וומרורים הוא ברמב"ם שם, ע"ש

באים עם הפסח, וככתוב על מצות ומרורים יאכלוהו, יאכלו את  והמצות ומרוריםהפסח, 
 מפורש. הזדבר לא מצאתי , אכן םהפסח עם המצות ומרורי

 .919 הערהכי מקיים מצות המצה, ובודאי צריך הסיבה, ועיין לקמן  939
 כמו שנתבאר. 940
וה"ה אם לא הביאו חגיגה, וכגון בטומאה או שחל בשבת, ואז לא יקיים המצוה מן  941

המובחר לאכול את הפסח על השובע של שביעת בשר פסח, ומ"מ אוכלו בסוף סעודתו, 
 מים האחרים, שישאר טעם פסח בפיו וכו'.מהטע

אם יש להם מבשר הפסח יותר מכזית לכאו"א, אבל לא כדי שביעה, והביאו חגיגה עמו, 
אזי שיטת כמה ראשונים שאחר המצה והמרור אוכלים כזית מן החגיגה, ואח"כ אוכלים 
כזית מן הפסח, )והחגיגה קודמת משום שהיא זבח שלמים, ותדיר קודם(, ואח"כ 

משיכים בסעודה ובאכילת החגיגה, וכשבאים לגמר השביעה אוכלים עוד כזית מן מ
הפסח )עיין רמב"ם פ"ח מחמץ ומצה ה"ז, ומאירי קיד,א ומהר"ם חלאוה קיט,ב, 

 ואכמ"ל(.
 הערההזבח, וכמ"ש לעיל  "לאכול"וי"א שמברכין בנוסח  .רמב"ם פ"ח מחמץ ומצה ה"ז 942

כ"כ ברמב"ם שם וברשב"ם דף קכא,א, אכן ברש"י שם כתב שמברכין  "הזבח"ונוסח  .991
שהברכה צריכה להיות באופן מפורט,  171 הערהבנוסח על אכילת שלמים, ועיין לעיל 

ואין מברכין "על אכילת קדשים", אלא בפרטות על אכילת זבח, וא"כ למה לא נברך 
"ם ורשב"ם דסתם "זבח" כמ"ש רש"י על אכילת שלמים בפרטות יותר, ואולי טעם הרמב

רשב"א מנחות צא,א(, וא"כ נוסח על אכילת הזבח, חידושים המיוחסים לההוא שלמים )
ועדיין יל"ע למה אין נוסח  פירושו על אכילת שלמים, ושפיר נחשב שמפרט ומפרש.

 הברכה באופן מפורט יותר על אכילת חגיגה או חגיגת י"ד.



 ונקריב לפניך באהבה קעא

 
על  וצוונואשר קדשנו במצותיו על המצה, ומברך רק שוב לברך 

 .944, ואוכל את הכריכה בהסיבה943פסח ומרורים אכילת

 945נוסף הוא שבתחילת סעודתו יאכל מצה עשירה או סופגנין אופן

שאין יוצאין בהם יד"ח מצה, ולא יברך על אכילת מצה, ובסוף 

אשר קדשנו הסעודה כשאוכל הכריכה יברך ברכת המוציא, וברכת 

  .946על אכילת פסח מצות ומרורים במצותיו וצוונו

 

 לדעת חכמיםהאכילה סדר 

 לכל אחד ואחד, אם הוא חבורה קטנה, ויש די 947רבנן לדעת

 המצהאת ואוכל  מבשר הפסח, אזי מברך המוציא ועל אכילת מצה

 948, ואח"כ מברך על אכילת מרור ואוכל את המרור, ואח"כבהסיבה

ואם הם חבורה  .949מברך על אכילת הפסח ואוכל את הפסח בהסיבה

                                                 
 תוס' פסחים קכ,א ד"ה באחרונה. 943
 .999 הערהלעיל  כמ"ש 944
סופגנין ברכתם בורא מיני מזונות, אפילו אם קובע סעודתו עליהם, דאין עליהם  945

תוריתא דנהמא, כמבואר במשנ"ב סי' קס"ח סק"ע. ואם אוכל מצה עשירה, כיון שקובע 
סעודה צריך לברך המוציא, ובסוף הסעודה כשאוכל את הכריכה, מברך רק על אכילת 

 פסח וכו'.
 מהרש"א ופסקי תוס' שם.תוס' שם ו 946
לפי השיטות שלרבנן לכתחילה אוכלן בכריכה, א"כ גם לרבנן נוהגים לכתחילה כשיטת  947

 הלל וכנ"ל, וכאן כתבנו לפי השיטות דלדעת רבנן צריך לאוכלן בזה אחר זה דווקא.
שאוכל מצה  )ע"פ שיטתו, ואכמ"ל( כן מבואר מדברי הרמב"ם פ"ח מחמץ ומצה ה"ז 948

וטעם ע"ש, וא"כ לרבנן שאין אוכלים בכריכה נראה שאוכלין כסדר הזה. מרור ופסח, 
כי הפת הוא עיקר הסעודה, והבשר הוא בתוך סעודת פת, והמרור  י"לשעושין בסדר הזה 

 הוא כמיני ירקות שהדרך שמקדימים אותם לפני הבשר.
תע"ה כתב סי' בראשונים אם קרבן פסח צריך הסיבה, ובב"ח מפורש דבר זה לא נמצא  949

 אשל אברהםאבל בפמ"ג  .תע"ה סק"ו במחצית השקלבפשיטות שצריך הסיבה, וכ"כ 
תע"ז סק"א כתב דברמב"ם פ"ח מחמץ ומצה ה"ו מנה את הדברים הצריכין הסיבה, ולא 

ומ"מ צריך לאוכלו בישיבה, כמבואר בתוס' יומא  מנה קרבן פסח, ומשמע דא"צ הסיבה.
ילת קדשים כתיב למשחה לגדולה כדרך שהמלכים דבאככה,א ד"ה אין ישיבה, שכתבו 

וע"ע בתורי"ד יומא שם שמבואר שמדין למשחה  .מיושב ואכילת המלכים היא ,אוכלין



 קעב ונקריב לפניך באהבה

 
המצה  גדולה, וכאו"א מקבל רק חתיכה קטנה מן הפסח, אזי אחר

והמרור, מברך ואוכל את החגיגה, כנ"ל, וכשמתקרב לגמר שביעה 

 אזי מברך על אכילת פסח ואוכל.

 

 ההלכות באכילת קרבן הפסח

 המרור הואאכילת קרבן פסח,  בזמן ביהמ"ק שישלהדגיש ש יש

  .950מן התורה מצוה

, ולכן לא מחלקים את הבשר "חבורה"נאכל בצורה של  הפסח

, אלא אוכלין 951שכל אחד יקבל חלק המגיעו, "חלוקה"בצורה של 

 .952כדרך סעודהכאחד, ונותנין המנות לפניהם 

, שלא ישאר ח"ו 953לאכול הכללהתאמץ הפסח צריך  באכילת

את החלקים הטובים  חלק מבני החבורה מקבליםנותר כלל, 

                                                                                                          
כדרך המלכים, צריך לאכול בהסיבה, ולפ"ז כל אכילת קדשים צריכה להיות בהסיבה 

 דווקא.
ת בהסיבה, אבל ונפק"מ בזה, דאם ההסיבה הוא מדין קרבן פסח, א"כ רק כזית צריך להיו

אם הוא הלכה כללית באכילת קדשים שצריך להיות בהסיבה, א"כ כל בשר הקרבן צריך 
 לאכול בהסיבה.

ויש להוסיף ולציין, שעיקר אכילתם בזמן הבית היה בהסיבה על המיטה, עיין ברכות 
 מב,א ותוד"ה הסבו, ועיין טור סי' תע"ב בשם הראבי"ה, וערוך השלחן שם ס"ג.

 א.פסחים קכ, 950
ורק אם א' מהם גרגרן ואוכל יותר מדאי, אזי יכולים לתת לו את חלקו, שלא יאכל  951

שיאכלו שנים ביחד בצורה של חבורה, כדי עמהם יחד, ומ"מ צריך שיאכל עם אדם נוסף, 
, וע"ע ברמב"ם פ"ז מהלכות גניבה ה"י רמב"ם פ"ב מקרבן פסח הט"ו, וע"ש במפרשים

 ואבהא"ז שם.
אכן הרשב"ם ומאירי שם נחלקו,  .מ' פסחים פט,ב, ומאירי שםרמב"ם שם ע"פ הג 952

 באופן אחר, ע"ש.כוונת הגמ' ופירשו 
לשון הרמב"ם פ"י מקרבן פסח הי"א, צריך אדם להשתדל שלא ישאיר מבשר הפסח עד  953

, ומה כתב לא תעשהבקר, שנאמר לא תותירו ממנו עד בקר, ולכאורה הוא פלא כי הוא 
פירשו בזה כי לשון להשתדל פירושו להתאמץ יותר יש שהרמב"ם לשון להשתדל, ו

 מכפי כוחו, ובתרגום עה"פ )בראשית לב,כה( ויאבק איש עמו, ואשתדל גברא עמיה
שמצוי  8559הערה ליד  לקמןועיין עוד  .)וע"ע רמב"ם פ"ב מקרבן פסח ה"ב ומפרשים(



 ונקריב לפניך באהבה קעג

 
החלקים הפשוטים את שאוכלים מבני החבורה והמשובחים, ויש 

צריך להאכל, אפילו חלקים מה שראוי לאכילה כל . 954הגרועיםו

 הגידיםחלק מ, ו956, הלב955הקרביםכמו  שבדרך כלל אינם נאכלים,

אוכלים גם את המוח  ., הכל צריך להאכל שלא ישאר כלום957וכדו'

, את מוח העצמות, אי 958שאפשר להוציאו בלי לשבור את העצם

 .959אפשר לאכול בלי שבירת עצם, ולכן אין אוכלין אותו

                                                                                                          
כתב  שנשאר בשר ע"ג העצם מחמת הזהירות שלא לשבור עצם, וא"כ י"ל דעל זה

 .815 הערההרמב"ם להשתדל שלא יקרה כן, וע"ע לעיל 
ם בני חבורה מועטים, וכ"א מקבל יותר מכזית, כמובן יוכלו לתת לכ"א חתיכה טובה, א 954

 וגם קצת מהחלקים האלו.
ועיין בנדרים )נד,ב( אמרו קרביים לאו בשר ואוכליהן לאו בר אינש, ואפ"ה הכל צריך  955

קמב,ב ד"ה ושדי מעיה לשונרא, דלאו אורח ארעא למיכלא להאכל. ועיין רש"י שבת 
ביום טוב, ועיין תוס' ביצה לג. ד"ה ושדי, ובתוס' ישנים שבת כט,א. ובפסחים קז,ב אמרו 
שהוא חלקו של השמש, והיה נותן ממנה לפני האורחים, וכנראה ביו"ט דווקא לא היו 

 יו"ד סי' ק"א ס"ה, ועיין.אוכלין אותה, אבל בודאי הוא ראוי לאכילה, ועיין שו"ע 
שהאוכלו משכח תלמודו )הוריות יג,ב(, והוא מטמטם את הלב )מאירי שם(, ולכן צריך  956

ותו, אבל ליזהר מאוד שלא לאוכלו )מג"א סי' ק"ע סקי"ט(, והמנהג שזכרים אין אוכלין א
יו"ד סי' ע"ב סק"ב(. אבל בבשר קדשים מחויבין לאכול  נשים אוכלין אותו )חוות דעת

גם את הלב, ואפילו זכרים אוכלין אותו, שהרי בשר חטאת ואשם נאכל רק לזכרי כהונה, 
ולא חיישינן להיזק ושכחה, דשומר מצוה לא ידע דבר רע, וכידוע בשם הגר"א )מעשה 

שו"ת דובב מישרים וע"ע  רב אות קכ"א( שמותר לישן יחידי בסוכה, ולא חיישינן לסכנה,
שהביא בשם הרה"ק מבעלזא זיע"א דבדברים קדושים לא חיישינן  )ח"א סי' ע"ט(

 לשכחה, ע"ש.
רכים והגידים וכדו' שהם  הסחוסים .ועיין פרטי הדינים בפסחים פד,א ורש"י שם 957

 .חלקים שהם רכים עכשיו וסופם להתקשות כשהגדי יגדל, אין צריך לאוכלם .נאכלים
הרי הם נאכלים,  (בישול מרובה -)אחרי שהגדי גדל אפשר לאוכלם ע"י שליקה  ואם גם

אכן הרמב"ם שם נחלק ומפרש שהכוונה  .וכ"ה דעת הראב"ד פ"י מקרבן פסח ה"ח
 משום שבירת עצם, ע"ש ובמפרשים. בזהשמותר לאוכלם, ואין 

 פ"י מקרבן פסח ה"י.רמב"ם פסחים פד,ב, ו 958
,  י גחלת"באופן שנשרוף חלק מהעצם ע, מתוך העצם ת אפשר להוציא את המוח"מה 959

ובאמת יל"ע איך  ש."ע, ב,אלא שרבנן אסרו לעשות כן, כמבואר בסוגיא פסחים פד
הבאנו  195 הערה ולעיל יאסרו רבנן לאכול חלק מן הקרבן, ולגרום שיבוא לידי נותר,

ן רגילין כיון שאסור מדרבנן, הוי כבשר שאידעל שומן הגיד, שכתב ממנחת חינוך 
אכן לכאורה זה רק בדבר שאסרו גם בבהמת חולין, אבל , לאוכלו, ואין בו איסור נותר

שבירת עצם אסורה רק בקרבן פסח, ובכל הקרבנות היו אוכלין את מח העצמות, וא"כ 



 קעד ונקריב לפניך באהבה

 
כשחותכים את ולכן , 960לשבור את העצמות אסורפסח  בקרבן

 את העצמות זו מזו, יםפרקאלא מ הקרבן אין חותכים את העצמות,

 שלא צריך בזה זהירות גדולהו ,961חותכים את הבשר מעל העצםאו 

 ,962שגם זה הוא בכלל שבירת עצם ,מותבעצאו פגימה לעשות חריץ 

רכות, לכן צריך זהירות קרבן פסח הוא בן שנה ועצמותיו השובפרט 

עצם שאין בה מח ואין עליה כזית בשר  .963יתירה שלא ישברו עצמות

 .964מותר לשוברה

את הבשר, צריך להוציא את הגיד הנשה, ואת שומן  כשחותכים

הגיד, וי"א שיש גם כמה חלבים האסורים מדרבנן, שאין מוציאים 

                                                                                                          
לכאורה נחשב בשר שדרך לאוכלו, וצל"ע. ועיין ברש"י פסחים פה,א ד"ה ומה אני, 

ת דבר שיבוא בו לידי תקלה, וכיון שיש בזה חשש, שכתב שהתורה לא הצריכה לעשו
כמו שגזרו רבנן, הרי זה דבר שיכול לבוא לידי תקלה, ובזה לא אמרה תורה, ע"ש, ועיין 

 בלקח טוב להגר"י ענגיל כלל ח' אות י"ב שהאריך בזה.
שמות יב,מו. בריטב"א בפירוש ההגדה כתב שהוא כחוק בלא טעם מוסבר, ועל זה  960

. ובספר החינוך מצוה ט"ז כתב בשרשי המצוה, והחוקיםם מה העדות שואל הבן החכ
שאין כבוד לבני מלכים ויועצי ארץ לגרר העצמות ולשברם ככלבים, לא יאות וז"ל: 

ועל כן בתחלת בואנו להיות סגולת כל העמים  ,לעשות ככה כי אם לעניי העם הרעבים
וי לנו לעשות מעשים ממלכת כהנים ועם קדוש, ובכל שנה ושנה באותו הזמן, רא

 המראים בנו המעלה הגדולה שעלינו לה באותה שעה, וע"ש עוד באריכות.
 רמב"ם פ"י מקרבן פסח הי"א. 961
חולין יז,ב ורש"י, ושיעורו בכדי חגירת הציפורן, שבשיעור זה ניכר החריץ ונחשב לשבר  962

הלכות שבירה )ערכי תנאים ואמוראים לר"י ב"ר קלונימוס, ערך רבי יודן(, ואף שבשאר 
הוא דווקא כשנשבר לגמרי, מ"מ כאן לא אמר הכתוב ועצם ממנו לא תשברו, אלא ועצם 
לא תשברו בו, אפילו שבירה במקצת )שאילת יעב"ץ ח"א סי' י"א, ועיין קובץ ענינים 

 להגרא"ב וסרמן חולין שם(.
הרמב"ם השמיט הלכה זו ולא נתן שיעור בשבירת עצם, ומשמע דרק שבירה לגמרי 

מצוה ט"ז אות א', ובמאירי חולין שם, וע"ע ירושלמי פסחים  מנחת חינוךאסרה, ועיין נ
 פ"ז הי"א.

 .959 הערה, ו8559 הערה, ועיין לקמן תוס' פסחים קכ,א ד"ה מפטירין 963
רמב"ם פ"י מקרבן פסח ה"ג, ולשון הרמב"ם אין חייבין וכו', ומשמעות הרמב"ם דפטור  964

מצוה ט"ז אות  מנחת חינוךדן בזה ומסיק דמותר, וכ"כ ש במשנה למלךאבל אסור, וע"ש 
, ועיין ד', וע"ש דאפילו עצם שיש עליה בשר, אחר שהורידו הבשר ממנה מותר לשוברה

 .8555 הערהלקמן 



 ונקריב לפניך באהבה קעה

 
חותכים ומוציאים  אותם לפני הצליה, אלא עכשיו בעת האכילה

 .965אותם

מותר לטבל את הבשר בשעת . 966הפסח נאכל בשמחה קרבן

, 969, או בחרוסת וחרדל968, או בכותח967אכילתו במשקים ובמי פירות

 .970צלי, אבל במים אסורהטעם  נם מפיגים אתשאי

 

 סיום אכילת הפסח ואמירת ההלל

, שישאר טעם 971אין אוכלים כלום שסיים את אכילת הפסח אחר

, וגם כדי 972הפסח בפיו, כדי שלא ישכח לגמור את הסדר ולומר הלל

 .973שימשיך לספר ביציאת מצרים כל הלילה

                                                 
 .195, והערה 151הערה נתבאר לעיל ליד  965
וכן כל הקדשים נאכלים בשמחה, רש"י יומא יד,א ובית יוסף יו"ד סי' פ"ב אות א',  966

ומשום למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלין בשמחה. ומ"מ מותר לאבל לאכול את 
 הקרבן פסח בחבורה ובשמחה, בית יוסף יו"ד סי' שצ"א אות ב'.

החזו"א )או"ח סי' קכ"ט סק"י לפסחים עא,א( חידש שבליל א' של פסח יש חיוב שמחה, 
יוב שמחה או שכבר ומקיימים ע"י אכילת בשר הפסח, ונסתפק אם ביו"ט ראשון יש ח

 ואכמ"ל.ועיין אבני נזר או"ח סי' תכ"ג, ושפ"א סוכה מח,א, קיימו בלילה, ע"ש, 
 פסחים דף מ,ב ורש"י ומאירי. 967
א חמץ, וכמובן מדובר בכותח מיוחד כשר לפסח, ולא כמו הכותח הרגיל שהו .מאירי שם 968

ויש בו נסיובי . וכן יש להדגיש שסתם כותח הוא חלבי, עיין פסחים מב,א ודף כא,ב
דחלבא, וזה הוא הכותח של ה"ביעתא בכותחא", עיין עירובין סב,ב, וכאן כמובן מדובר 

 בכותח כשר פרוה.
 .פסחים מ,ברש"ש  969
וכ"מ ברמב"ם פ"ח מקרבן פסח ה"ח. והטעם כתב בפני שלמה פסחים שם  מאירי שם, 970

טביל, ולכן אם דדרך להטביל בשר במי פירות בשעת אכילתו, אבל במים אין הדרך לה
מטבילו במים ה"ז מחזי כמתכוין לבשל. ויש להעיר דכשאוכלין הפסח אפשר לאוכלו 

וא"כ , וכשמטביל בשר צונן למה מחזי כמבשל, (111 הערה, ו8571 הערה)עיין  צונן
לא פלוג רבנן אם הפסח לכאורה הלכה זו נאמרה רק כשאוכל את הפסח חם, או יתכן ד

יתכן שאסרו להטביל במים משום דמיחלף בסיכה במים קודם  עוד. , ויל"ערותח או צונן
, וכולה חדא גזירה היא. ועיין צל"ח שם והגהות 155 הערהליד בישולו דאסור וכדלעיל 

 ברוך טעם, ובאור שמח פ"ח מחמץ ומצה ה"ז, ע"ש.
 פסחים קיט,ב ורמב"ם פ"ח מקרבן פסח ה"י. 971



 קעו ונקריב לפניך באהבה

 
אחרי חצות י"א  .974עד חצות לאכול את כל הפסחלגמור  צריך

התבשילין שהיו על השלחן יחד עם אכילת  כל .975הידיםשמטמא את 

הפסח, נאסרים באכילה מחצות ואילך, מחשש שנתערב בהם מן 

החגיגה על השלחן קרבן מבשר , ואפילו אם נשאר 976הקרבן פסח

 .977מחצות ואילך נאסר באכילה

 כהמשך שלהוא ההלל . את הסדר ואומרים הלל ממשיכין

 .978הפסחאכילת נאמר על וההלל  ,הסעודה

, כי גגין ועליות קומת קרקעהפסח צריך להיות בירושלים ב אכילת

הפסח וברכת המזון, כבר שגמרו אכילת , אבל אחרי 979לא נתקדשו

היו עולים על  980מותר לעלות לקומה שניה, ומרוב הצפיפות בבתים

                                                                                                          
 .918 הערה, ועיין לקמן בעל המאור סוף פסחים, ומאירי קיט,ב 972
 ריטב"א בפירוש ההגדה, פיסקא חכם מה הוא אומר. 973
לראב"ע מה"ת ונחלקו תנאים בזה,  .זבחים נו,ב ודף נז,ב ורמב"ם פ"ח מקרבן פסח הט"ו 974

, ומדרבנן אמרו עד חצות כדי להרחיק עלות השחרזמנו עד חצות, ולר"ע מה"ת זמנו עד 
 שם. משנה למלךה כר"ע או כראב"ע, עיין מן העבירה, ונחלקו ראשונים אם הלכ

ועיין שפת אמת פסחים פה,א לסיים קודם חצות.  פסחים קכ,ב כדי שיזהרו ביותר 975
וכמו שלא למה גזרו בו טומאה, והלא בני חבורה זריזין הם, וא"צ לגזור עליהם,  שהקשה

, 955 הערהליד התוס' הנ"ל  דוכתב עפ", 111 הערהגזרו טומאה על יוצא, כמ"ש לעיל ליד 
ודין טומאת ידים  דבדבר שאינו ענין מיוחד בפסח גזרו, ולא אמרינן בני חבורה זריזין הם,

 ע"ש, ועיין היטב בצל"ח ברכות דף ט,א. בנותר הוא בכל הקרבנות,
ירושלמי פסחים פ"ו ה"ד, ורמב"ם פ"י מקרבן פסח הי"ד. ובירושלמי שם למדו מזה  976

בסעודת גבינה, וכ"פ בשו"ע יו"ד סי' פ"ט ס"ד,  שאסור לאכול בשר עם פת שאכל ממנה
 יו"ד ח"א סי' ל"ח, ומג"א תצ"ד סק"ח. אגרות משהועיין 

. מחשש שמא נתערבו ואף שגורם לו לבוא לידי נותר, מ"מ אסרוהו חכמים באכילה 977
ודווקא החלק שעלה על השלחן, אבל מה שלא היה על השלחן נאכל לשני ימים ולילה 

 א', רמב"ם שם.
הפסח טעון הלל באכילתו, ובמאירי כתב שזהו בכלל מה שאמרו לחם עוני  סחים צה,אפ 978

, שההלל נאמר על האכילה. ועיין תענית כה,ב שאין אומרים עליו דברים הרבהעונין ש
 הלל אלא על נפש שבעה וכרס מליאה.

 .151 הערהליד כנ"ל  979
 .819 הערה, ו151 הערהעיין לעיל  980



 ונקריב לפניך באהבה קעז

 
בשמחה עצומה ובקול גדול, עד שהקול היה  981הגגות ואומרים הלל

, וקול נעימת 983הגגין מתבקעיםכאילו , והיה נשמע 982למרחוקנשמע 

 .984ההלל עולה למרום

 

 נעלה ונראה ונשתחוה ~ יו"ט ראשון של פסח במקדש

 

 יה, הקרבת עולת ראיה ושלמי חגיגהמצות רא

הוא זמן , ו985מצות ראיהט"ו ניסן, יום ראשון של יו"ט הוא זמן  יום

מי שלא הביא  .986חגיגה ושלמי שמחה הקרבת עולת ראיה ושלמי

                                                 
כזיתא גרס )כו,ב מדפי הרי"ף(  ובבעל המאור והלילא פקע איגרא,כזיתא פסחים פו,א  981

מפני דוחק המקום היו צריכין לזוז ממקומן אחר שפירש , ואיגראלפסחא והלילא פקע 
וכתב עוד שלכן תיקנו שאסור  .אכילתן מיד, ועולים לראש גגותיהם לומר את ההלל

ישכחו לומר הלל, ולכן כיון שעוקרין ממקומם חששו שמא חכמים דלאכול אחר הפסח, 
את לומר  ולא ישכחועי"ז תיקנו שאסור לאכול אחר הפסח, כדי שישאר הטעם בפיו 

 ההלל.
ובאמת מסתבר שרוב הציבור היו אומרים הלל בערך באותו זמן, כי היו  .תיאור הרומאי 982

מסיימין את אכילת הקרבן סמוך לחצות הלילה, ואח"כ מברכין ברכת המזון, ועולין על 
ת לומר את ההלל, וא"כ היה ציבור עצום על הגגות משוררים הלל בקול זמרה הגגו

 באותו זמן.
 פרקי דרבי אליעזרועי' פירוש רשב"ם שם על מה שאמרו כזיתא והלילא פקע איגרא,  983

  .8595 הערה, וע"ע לקמן פמ"ח ובביאור הרד"ל אות ק"ב
984

בשעה  ,ההלל בנועם השמיעני את קולך, זה קריאתרש )שהש"ר פ"ב,לא( וז"ל: מד 
שישראל קורין את ההלל קולן עולה למרום, מתלא אמר פסחא בבייתא והלילא מתברא 

ע"כ, והכוונה שמה שאמרו  ,משל אמר, הפסח בבית וההלל משברים הגגות( -) רייאהגא
שההלל משבר את הגגות, משל הוא לענין זה שהקול בוקע רקיעים ועולה למרום, 

 וכעי"ז כתב מהרש"א פסחים פו,א.
רמב"ם פ"א מחגיגה ה"א. בכל ענין קרבנות הראיה והחגיגה יש להאריך בפרטיהם  985

 והלכותיהם, וכאן כתבנו רק כמה נקודות.

    ט"ו ניסן ~ יו"ט ראשון של פסח 

 



 קעח ונקריב לפניך באהבה

 
ולכן כולם עולים  .987יו"ט ראשון מביא בשאר הימים, והרי זה מגונהב

שוב לביהמ"ק להביא את קרבנותיהם, יש ציבור עצום הרבה היום 

יותר מבהקרבת קרבן פסח, כי להקריב קרבן פסח עלה רק א' מכל 

מאידך , אכן 988לקיים מצות ראיה חבורה, וכאן עלה כל מי שהקריב

, גם בקרבן פסח יש ג' כתות 989כאן אפשר להקריב במשך כל היום

  .ונועלים הדלתות, והיום כאו"א נכנס ויוצא כפי הצורך

היו העם  990ולגודל חיבת קרבנות הרגל ,מקדימים למצוות זריזין

לא  ובימות הרגלעולים מיד בבוקר לעזרה להביא את קרבנותיהם, 

מישראל  991היתה קריאת הגבר מגעת עד שהיתה העזרה מליאה

, 992אחר התמידמיד המביאים קרבנותיהם, להיות מזומנים להקריבן 

ולכן היו הכהנים מקדימין את עבודת תרומת הדשן לתחילת אשמורה 

                                                                                                          
ניו בעזרה ביו"ט, ויביא עמו קרבן עולה. מצות חגיגה היא מצות הראיה היא שיראה פ 986

שכ"א מישראל יקריב קרבן שלמים בחג לכבוד הרגל, בבואו להיראות בעזרה. מצות 
 .558 הערההשמחה היא שיקריב קרבן שלמים בנוסף לשלמי חגיגה. ועיין לעיל ליד 

 צ"ג.וע"ע דרשות חת"ס לאחרון של פסח שנת תק רמב"ם פ"א מחגיגה ה"ה. 987
, מ"מ מחויבין לעלות לעזרה 559"ל הערה ואפילו אם הביאו עולת ראיה בשותפות, כנ 988

 לקיים מצות ראיה.
זמניות,  1:95השעה עד (, 957לעיל הערה מסיום הקרבת תמיד של שחר ועבודותיו )עיין  989

לשעון שלנו(, שהוא זמן הקרבת תמיד של  9:95 -היינו שעתיים וחצי אחר חצות היום )
את התמיד של בין , ולא שמענו שברגלים היו מאחרים 917 הערהליד בין הערבים, כנ"ל 

ועיין תוס' חגיגה )דף כא,א ד"ה האונן( שכתבו דלפעמים היו מאחרים תמיד  .הערבים
)אות ס'( שכתב  מלובלין של בין הערבים עד הערב, וע"ע דובר צדק למוהרצ"ה

ונפישי נדרים ונדבות היו מאחרים את התמיד, ע"ש.  ,דבמועדים שהיו שם כל ישראל
 .955 הערהוע"ע לעיל 

 מאירי יומא כ,א. 990
ויל"ע מה פירוש היתה העזרה מליאה, כי המקום המותר לישראל לעמוד הוא רק מקום  991

 הערהולעיל )ליד  ואינו חידוש כ"כ שיהא זה המקום מלא, ,158 הערהליד קטן כדלעיל 
נסים נעשו בעזרה, שאפילו כל ישראל נכנסים בעזרה עזרה הבאנו מאדר"נ שאמרו ( 157

 .111מחזיקתן, ועיין לעיל הערה 
נתבאר דשאר קרבנות  957 הערהולכאורה הוא פלא, כי לעיל  משנה יומא שם ורש"י. 992

מיד של שחר וכל עבודותיו, והוא בערך שלוש שעות כמו קרבים רק אחר סיום הקרבת ת
 , וא"כ למה הוצרכו לבוא לפני קרות הגבר.955 הערהשנתבאר לעיל ליד 



 ונקריב לפניך באהבה קעט

 
והיה דוחק גדול  ,, כי בבוקר היה בעזרה רוב קרבנות ורוב עם993שניה

יכולים להוציא את הדשן ולעבור תוך הכהנים בעזרה, ולא היו 

 .994העם

 

 כמה קרבנות מקריבים היום

, א"כ נמצא 995נחשב שכל א' משני בנ"א הקריב ביום הראשון אם

והקריבו  996מליון( אנשים שלוש) 0,111,111 לכל הפחותשהיום עלו 

אפשר לקרבנות הראיה והחגיגה  .997בהמות)שש מליון(  0,111,111

קרבנות חלק מן ה .998שור או פרה או עגלהביא בהמות גדולות כמו ל

כי צריך  - שלמים, והם חלוקים בכוונה וחלק הםעולות  הם האלו

 1001והכהנים, 1000בעבודהגם חלוקים הם ו ,999לכוין לשם הקרבן

  .בלי טעות ובלבולמקריבים הכל כדת וכדין, 

בקרבן שלמים נותנים לכהן היום מליוני קרבנות שלמים,  מקריבים

החזה והשוק, וא"כ יש היום כמויות עצומות שהכהנים צריכים את 

                                                 
 "ש ברכות ג,א ד"ה כי קא חשיב.לתוראיצויין  993
 .157 הערהתוס' ישנים ותורא"ש יומא כ,ב, ועיין לעיל  994
 ומן הסתם היו הרבה יותר. 995
)שתים עשרה מליון( אנשים, ואם נחשב חצי מהם זכרים וחצי מהם  85,555,555כי היו  996

פטורות  נשים)שש מליון( זכרים החייבים בראיה וחגיגה ) 1,555,555נקבות, א"כ היו 
מהם הקריבו ביום הראשון א"כ היו  (, ואם חצי555 הערהעיין לעיל מראיה וחגיגה 

 )שלוש מליון( אנשים שעלו להקריב ביום הראשון. 9,555,555
לכל הפחות, כי כ"א מביא עולת ראיה ושלמי חגיגה, והרבה הביאו גם שלמי שמחה,  997

 .551 הערהוע"ע לעיל ליד 
 רמב"ם פ"א ממעשה הקרבנות ה"ח והי"א. 998
 .991 הערהו ,119 הערהעיין לעיל  999

 ,הדחת קרבו וכרעיוניתוח לאיברים, וכי העולה שחיטתה וקבלת דמה בצפון, וטעונה  1000
. ובשלמים מקטירים רק את האימורים, גם שלמים טעונים תנופת ונקטרת כליל לה'

שניהם טעונים סמיכה, ובשניהם זריקת הדם הוא שנים שהם  אימורים וחזה ושוק.
 ארבע.

 .151 הערהעיין לעיל  1001



 קפ ונקריב לפניך באהבה

 
שמעולם לא אירע נותר בביהמ"ק, ואפילו  1002מרועל זה אלאכול, ו

 במועדים.

 

 קניית הסולת והשמן לנסכים 

 1004שיעור הנסכים .1003עולה ושלמים טעונים נסכים קרבנות

עשרון סולת בלול ברביעית ההין שמן, ורביעית ההין  -לכבש או עז 

שני עשרונים סולת בלול בשלישית ההין  -נסכי איל  .1005יין לנסך

שלשה עשרונים סולת  -נסכי פר ועגל  .1006שמן, ושלישית ההין יין

כל המידות צריכות להיות  .1007בלול בחצי ההין שמן, וחצי ההין יין

 .1008ו גרע כל שהוא פסולבדיוק גמור, אם הוסיף א

 .1009, בביהמ"ק מוכרים נסכים לכל הצריךקונים את הנסכים היכן

יש בביהמ"ק ממונה מיוחד על המכירות, ונקרא שמו יוחנן בן פנחס 

                                                 
לפי גירסת הגר"א, ועיין שיח השדה להגרח"ק גיטין נג,א. והנה נס זה  אדר"נ פל"ה 1002

נמנה זה עם הניסים שבמקדש, ומשמע שנס זה היה במקדש דווקא, ולא בירושלים. 
 .959 הערהוע"ע 

 .911 הערה לעילעיין  1003
 רמב"ם פ"ב ממעשה הקרבנות ה"ד. 1004
 8ק"ג קמח,  8.1לשיעור הרח"נ, בערך  )כל החישובים כאן הם בערך(ובמידות שלנו  1005

גאלון יין(, ולשיעור החזו"א  5.55גאלון שמן,  5.55פאונד קמח,  9.5ליטר יין, ) 8ליטר שמן, 
 5.17גאלון שמן,  5.17פאונד קמח,  1ליטר יין ) 8.1ליטר שמן,  8.1ק"ג קמח,  5.1בערך 

 גאלון יין(.
 5.95פאונד קמח,  7ליטר יין, ) 8.9מן, ליטר ש 8.9ק"ג קמח,  9.5ובמידות שלנו בערך  1006

ליטר שמן  9.1ליטר שמן,  9.1ק"ג קמח,  5.1גאלון יין(, ולשיעור החזו"א  5.95גאלון שמן, 
 גאלון יין(. 8גאלון שמן,  8פאונד קמח,  85)
גאלון  5.5פאונד קמח,  85.5ליטר יין, ) 5ליטר שמן,  5ק"ג קמח,  1.1ובמידות שלנו בערך  1007

פאונד  81ליטר יין ) 5.1ליטר שמן,  5.1ק"ג קמח,  1.1אלון יין(, ולשיעור החזו"א ג 5.5שמן, 
 גאלון יין(. 8.1גאלון שמן,  8.1קמח, 

 ., ועיין רש"י חולין כג,א ד"ה וא"ר יוחנן, ע"שרמב"ם שם ה"ה 1008
מעיקר הדין יכול להביא מנחות ונסכים מביתו, אלא שהעמידו ממונים מיוחדים  1009

 דשויהא צריך כל מביא קרבן לחזר אחר נסכים העשויין על טהרת הק כדי שלאבמקדש, 
 היינו שלא נטמאו אפילו ברביעי לטומאה(, רע"ב שקלים פ"ה מ"ד. -)



 ונקריב לפניך באהבה קפא

 
 1011ללשכת החותמות, המביא קרבן הולך 1010הממונה על החותמות

 -)הממונה הזה, ונותן את דמי הנסכים, ומקבל חותם שם יושב 

באותו  אח"כ הוא הולך וכתוב עליו עבור איזה נסכים שילם.פיתקא( 

 ,1014הממונה על הנסכים, שם יושב 1013לשכת בית שמניאאל  1012היום

 .1016, והוא נותן לו את הנסכים שלו1015אחיהשמו נקרא ו

 1017ולכן מי שרוצה להביא נסכיו ביו"טוממכר אסור ביו"ט,  מקח

וא"כ בימי ערב יו"ט באו , 1018צריך לקנות את הנסכים מערב יו"ט

, ואח"כ חותמותמליוני אנשים לעמוד בתור בלשכת החותמות לקנות 

לקבל את  בתורשוב עומדים  , ושםלשכת בית שמניאהולכים אל 

                                                                                                          
מכירת הנסכים נעשית ללא רווחים, משום שאין משתכרים בממון הקדש, שאין עניות 

"ם במקום עשירות, וגם שמא יארע הפסד להקדש. משנה שקלים פ"ד מ"ג, ורמב
ותפארת ישראל שם, וע"ע השגות הראב"ד פ"ז מכלי המקדש ה"ט, ותוי"ט שקלים פ"ה 

 מ"ד.
 .55 הערהמשנה שקלים פ"ה מ"א, ועיין לעיל  1010
והיא א' מארבעת הלשכות שבבית המוקד )והיא בצד החול של בית המוקד(, יומא  1011

 טז,א ורש"י ומאירי שם.
החותם היה כתוב תאריך יום השבוע . על 8581 הערה מבואר במשנה ורמב"ם דלהלן 1012

 והחודש, ירושלמי שקלים פ"ה ה"ג.
 והיא לשכה מערבית דרומית בעזרת נשים, יומא טז,א. 1013
לכאורה היא הלשכה של הממונה על הנסכים, וכ"כ בשלטי הגיבורים פכ"ה, וכן מצאתי  1014

בפירוש תלמיד ר' שמואל ב"ר שניאור )לא' הראשונים( בשקלים פ"ד ה"א, ועיין עזרת 
שבלשכת כהנים מידות פ"ב מ"ה ד"ה בית שמנים. אכן במשנה )מידות פ"ב מ"ה( אמרו 

)וזה ברור שהיו מוכרים גם את שיש שם סולת,  יין ושמן, ולא הזכירובית שמניא היה 
שכת בית להיין ושמן בוא"כ משמע שהסולת, עיין רמב"ם פ"ז מכלי המקדש הי"ג(, 

היה למכירת הנסכים, ויתכן שמכירת הנסכים באמת לא היה בלשכת בית  שמניא לא
יה איזה מקום מיוחד לזה בהר הבית, כי היו הרבה חדרים לשכות שמניא, אלא ה

 ואולמות בהר הבית, עיין רש"י יומא כג,א.
 .55 הערה ועיין לעילמשנה שם,  1015
 הי"ב. -ה"י משנה שקלים פ"ה מ"ד, ורמב"ם פ"ז מכלי המקדש כל זה ב 1016
 .911לעיל הערה עיין  1017
, וליד 851 הערה, ועיין לעיל 8559 הערהוצריך לשמרם על טהרת הקודש, עיין לעיל  1018

 .551הערה 



 קפב ונקריב לפניך באהבה

 
פלא והפלא איך נכנסו כל הקהל הקדוש לתוך הלשכות  .1019הנסכים

 הללו.

היו צריכים להכין בביהמ"ק עבור כל אלו הנסכים, הכל יחד  כמה

)שש  0,111,111)עשר מליון( ק"ג קמח,  01,111,111 כמות של 1020הוא

וכל זה הוא  .1021)שש מליון( ליטר יין 0,111,111מליון( ליטר שמן, 

הנצרך ליום ראשון של יו"ט. היכן היה מקום להניח את הכמות 

הכינו בביהמ"ק כמות לשנים או שלשה ימים, הרי העצומה הזו... ואם 

 החשבון כפול ומכופל.

 

 הקרבת הנסכים סדר

על הקמח, ים את השמן קיוצ 1022הכהנים ,הקרבנות הקרבת אחר

מעלין את מנחת הנסכים על ראש  ,1023את המנחה כהלכתהבוללים ו

 1024מולחים את המנחהוה מונחת ערימת מלח, תהמזבח, שם הי

                                                 
ויש להדגיש כי לשכת החותמות הוא בתוך בית המוקד, שגם הוא מקום קטן, וכן  1019

לשכת בית שמניא היא בעזרת נשים, שגם היא אינה גדולה כ"כ. ויתכן שחלק מהציבור 
היו קונים את הנסכים מן הממונה כמה ימים קודם. ובאמת יתכן שמכירת הנסכים בכל 

היו מעמידים דוכן בהר ציבור מרובה, שההשנה היה בלשכות הנ"ל, אבל לכבוד יו"ט 
 הבית למכירת החותמות והנסכים, ולא מצאתי בפירוש, ויל"ע.

, ולכן חישבנו לפני נסכי כבש או עז, ולפי שיעורי הקטן ביותרחישבנו כאן לפי המספר  1020
 85מליון ק"ג קמח,  87הגר"ח נאה, גם עיגלנו קצת את החשבונות. ולשיעור החזו"א הוא 

 5.1מליון גאלון שמן,  5.1מליון פאונד קמח,  97.5מליון ליטר יין ) 85שמן,  מליון ליטר
 מליון גאלון יין(.

מליון גאלון יין. הכמויות עצומות  8.5מליון גאלון שמן,  8.5מליון פאונד קמח,  55שהם  1021
להפליא, ובאמת מצינו שהיה מחסור בענבים לעשות יין לנסכים, ולכן תיקנו תקנות 

 ה"ז בשם הירושלמי. ממעשר שניפי"א  שנהמף יין כסמיוחדות, ע
 עיין רמב"ם פי"א מפסולי המוקדשין ה"ז, ושפת אמת מנחות יא,א. 1022
 ה"ה, וחזו"א מנחות סי' כ"ה סק"ז. מהלכות מעשה הקרבנותעיין רמב"ם פי"ג  1023
רמב"ם פ"ה מאיסורי מזבח הי"ג, ודלא כשאר הקרבנות שמולחים אותם באמצע  1024

, אלא מולחים אותם בראש המזבח. גם ההקטרה אינה 157 הערהליד  לעילהכבש, כמ"ש 
כשאר הקרבנות, כי שאר הקרבנות זורקין אותם מסוף הכבש למערכה הגדולה, ובמנחות 

 עומד בראש המזבח ומניחו על המערכה הגדולה )עיין חזו"א מנחות כא,ב(.



 ונקריב לפניך באהבה קפג

 
 מנסכים את היין בספלאח"כ , ו1025המערכהע"ג  אותהמקטירים ו

 .1026שבראש המזבח

 

 היום על המזבח עלהמה 

לפחות חשב נוכל לחשבון מה עולה על המזבח היום הזה,  בואו

עולות, שנשרפים כליל על המזבח,  (מליון שלוש) 0,111,111סך 

 01,111,111, 1027שלמים (מליון שלוש) 0,111,111 אימורים של עוד

)שש  0,111,111 -, המעורבים ב1028קמח של המנחות ק"גמליון(  עשר)

 .1030, והכל מוקטר על המערכה1029מליון( ליטר שמן

, והאש מלהטת 1031זה יחד הוא כמות עצומה של חומר בעירה כל

 0,111,111שעל המזבח  ם שופכים לתוך הספל. ג1032ואוכלת הכל

                                                 
 רמב"ם פ"ב ממעשה הקרבנות ה"א. 1025
הראב"ד בהשגות פ"ב ממעשה הקרבנות ה"א. וע"ש ברמב"ם כ"כ רש"י במדבר טו,ד, ו 1026

כתב  שנהמם שפשטות לשונו הוא שיוצק את הנסכים על היסוד, וע"ש בנו"כ, ובלח
 לפרש גם דעת הרמב"ם כהראב"ד, ע"ש.

מן הספלים יורד היין אל השיתין, ונחלקו התנאים י"א שהיין היה יורד לתהום, וי"א שלא 
המזבח היה חלל גדול כעין בור, ושם היה מתלקט כל  היה יורד לתהום, אלא מתחת

 הנסכים ולא היה נבלע בארץ. עיין סוכה מט,א ורש"י וראשונים.
 .997הערה עיין לעיל  1027
, שהוא נסכי כבש, וחישבנו השיעור הקטן יותרחישבנו את  מליון פאונד קמח. 55שהם  1028

 לפי שיעור הרח"נ.
 מליון גאלון שמן. 8.5שהם  1029
 .111 הערהועיין לעיל  1030
ובתפארת ישראל ריש פ"ג  כמות שמן כזו לבד יש בה די כדי לשרוף עיר שלימה... 1031

ממידות הביא מספר שלטי הגיבורים )שער אריה, פרק כ"ז( שכתב שיש בזה נס עצום, 
כי המזבח עשוי מאבנים עם סיד וזפת ועופרת, ובדרך הטבע אין הם יכולין לעמוד בפני 

ה כזו, שבוערת תמיד על המזבח, ומצד הטבע היה צריך המזבח להנמס, אש להבה עצומ
 והיה זה נס תמידי במזבח.

פלא והפלא איך אפשר לעמוד בכל העזרה, ליד חום האש העצומה זו, ואיך הכהנים  1032
. וע"ע לעיל ליד על אש המערכה לזרוק את הקרבנות והמנחותממש עומדים סמוך לאש 

 .155 הערה
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, חשב בעצמך כמה זמן לוקח לשפוך בקבוק 1033)שש מליון( ליטר יין

 ...1034יין, וכאן שופכים מליוני ליטרים לתוך ספל קטן

 

 וההשתחויה בביהמ"קתפילת ישראל 

 ,1035ישראל למקדש בימי הרגל היו מתפללים בקול גדול כשעולים

כמו שאומרים בנוסח התפילה ואין אנחנו והיו משתחוים לפני ה', 

בנה ביתך כבתחילה ושם יכולים לעלות וליראות ולהשתחוות לפניך, 

כי כל היוצא מביהמ"ק צריך נעלה ונראה ונשתחווה לפניך, 

היו בעת שהיו מתפללים  .1037בפישוט ידים ורגלים 1036השתחואה

מלשון צף, שמרוב העם היו נדחקים איש  - 1038עומדים צפופים

                                                 
 מליון גאלון יין. 8.5מליון גאלון שמן,  8.5פאונד קמח, מליון  55שהם  1033
 ,גודל הספל היה מחזיק ששה לוגין, כי בגמ' סוכה מט,ב אמרו שבעת שמנסכין את היין 1034

פוקקין את הנקב שהנסכין יורדים בו לשיתין, כדי שיראה מלא ושבע, ולכאורה היה 
 מחזיק כשיעור נסכי פר שהוא חצי ההין, שהוא ששה לוגין.

תרגום איכה עה"פ )ב,ז( קול נתנו בבית ה' כיום מועד, קלא יהבו בבית מוקדשא דה'  1035
תרגום: האויבים עשו קולות  -, )כקל עמא בית ישראל דמצליין בגויה ביומא דפסחא

בביהמ"ק בעת החורבן, כמו קול עם ישראל שהתפללו ביום הפסח(, ויל"ע אם נתייחד 
קול גדול בתפילת הפסח דייקא, ולכאורה הכוונה כי אז היה ציבור היותר גדול מכל 

 קמא ר"א. ליקוטי מוהר"ןהשנה, וע"ע 
וכעי"ז ורים והשתחוית לפני ה"א, אדרת אליהו להגר"א עה"פ )דברים כו,י( גבי ביכ 1036

בביאור הגר"א לתמיד פ"ז מ"א )נדפס עה"ג במשניות וילנא( שההשתחויה היא על 
ועיין כתבי הגרי"ז יומא כא,ב, ועיין דרך אמונה פ"ג מביכורים היציאה כמו הנפטר מרבו. 

ין וע"ע רש"י אבות פ"ה מ"ה וז"ל: עומדין צפופ .ד"ה וישתחוה, ע"ש ביאור הלכההי"ב 
דחוקין בעמידתן, וכשהיו משתחוים כלפי השכינה לבקש ולשאול כל אחד כפי צרכיו 

 היה ריוח וכו'.
וכן נוהגין גם בבית הכנסת כמ"ש ברמ"א סי' קל"ב ס"ב, וכשיוצא מבית הכנסת וכו' 

דבמקדש נמי כשגמרו העבודה היו משתחוין ומשתחוה ויוצא, וכתב המשנ"ב סקי"ח 
 .ויוצאין

 .788 הערהעיין לעיל  1037
ועיין שו"ת חת"ס יו"ד סי' רל"ד, שכתב שלא רצה הקב"ה לעשות נס גם שיהיו  1038

, וע"ע דברי עיין ברכות ו,ב ,עומדים רווחים, כדי שיהא להם שכר אגרא דוחקא דבי כלה
 תורה לגה"ק ממונקאטש ח"ט אות ס"ה.
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עד מאוד  דחוקים, והיו 1039באחיו, ורגלים היו ניטלים מעל הארץ

משתחוין היו  יושאין כל בריה יכול להושיט אצבעו ביניהם, וכשה

, וי"א שהיה 1041, והיה נעשה ריוח ביניהם כמלא קומת אדם1040רוחים

אמה מכל צד, כדי שלא יהא  - כל אחד ואחדארבע אמות ריוח בין 

שלא ישמעו איש כדי גם , ו1042שומע תפלתו של חבירו ויטעהאדם 

 .1043את הוידוי של חבירו ויתבייש

 

 מראים לכל עולי הרגל את השלחן ולחם הפנים, ואת ציפוי הזהב שבמקדש

הראותו ישראל עולין לרגל, היו מגביהים את השולחן ל כשהיו

והבל יוצא ממנו  ,לחם הפנים עדיין חםלעולי הרגלים, שיראו איך 

 .1044כלחם היוצא מן התנור, ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום

ארון וכרובים, היו גם בקודש הקדשים בזמן בית ראשון שהיה 

הכרובים שהיו מעורים מגלגלין להם את הפרוכת, ומראין להם את 

 .1045בתכם לפני המקוםיזה בזה, ואומרים להן ראו ח

                                                 
ועיין בגמ' שם שאמרו שלגודל הדוחק היו נמשכין אל י"א אמה  רש"י יומא כא,א. 1039

 ואכמ"ל. ,155 הערהשאחורי בית הכפורת, ועיין מה שצויין לעיל 
 יומא שם. 1040
 אדר"נ פל"ה, ואמרו שזה היה נס גדול מכולם. 1041
 .(8591 הערה)לעיל דברי רש"י באבות שהבאנו קה"ר פ"א,ח, ועיין  1042
, ויל"ע היכן מצינו וידוי ברגלים, ואין לומר דקאי על ההשתחויה רש"י יומא שם 1043

וכו', ומפורש דקאי בשעה שישראל עולין לרגל עומדין צפופין ביוה"כ, דבגמ' שם אמרו 
 על הרגלים, ויל"ע.

פי"א ממשכב ומושב הי"א שביאר  משנה למלךועיין  יומא כא,ב וריטב"א שם. 1044
לחוץ להראותו, או שהיו מגביהין אותו  השלחן שנחלקו הראשונים אם היו מוציאין את

 פנים שיוכלו העומדים בחוץ לראותו, וע"ש לענין הארון והכרובים.מב
יומא נד,א, ועיין בגבורת ארי שם שהקשה איך מותר ליכנס להיכל לגלול את הפרוכת,  1045

 להיכל לעבודה, כגוןוהוי ביאה ריקנית, וע"ש, ויתכן שהיו עושים זה כשהיו נכנסים 
 להדליק את המנורה או להקטיר קטורת.

האחרונים הקשו איך מותר להסתכל בהיכל ובקודש הקדשים, והלא אמרו )מידות פ"ד 
וקודש מ"ה, ורמב"ם פ"ז מבית הבחירה הכ"ג( שכשהיו צריכין לתקן את ההיכל 

ועיין בפסקי היו מכניסים את האומנים בתוך תיבות, כדי שלא יזונו עיניהם,  הקדשים



 קפו ונקריב לפניך באהבה

 
היה עשוי מטבלאות,  , הציפוי1046זהב מצופההיכל היה ה פנים

ובימות הרגל היו מפרקים אותם, והיו מניחים אותם במקום גבוה בהר 

 .1047כדי שיראו ישראל את שלימות יופי המלאכההבית, 

 והנותר ממנו עד בוקר ~ שריפת הנותר והעצמות

 שריפת הנותר מן קרבן הפסח והעצמות

הרי הוא נותר, וטעון עד הבוקר  נותר בשר מן הפסח אם

לשורפו במוצאי  אי אפשרוגם . אסור לשרוף קדשים ביו"ט, 1048שריפה

דחול שורפין אותו ביום א' ולכן , 1049אסור לשרוף נותר בלילהיו"ט, כי 

 .1051שורפין למחרת 1050ואם חל בשבת, המועד

                                                                                                          
שם, ובשו"ת  שראלירת ועיין תפאמידות )אות י"ח( דאסור לזון עיניו מן המקדש, תוס' 

כתב דהנה מעיקר הדין קול מראה וריח אין בהם  (להגרי"ח זוננפלד סי' קכ"ב)תורת חיים 
, ואסרו לזון עיניהם, ורש"י קדשי הקדשיםמשום מעילה, אלא שמעלה עשו בבית 

עצמו ממראית נוי המלאכה ונהנה, עכ"ל,  שמשביע -פסחים כו,א פירש לזון עיניהם 
ומשמע רק הנאה גשמית ממראה נוי המלאכה אסרו, אבל להתענג מראיית המראה 

, עכ"ד, וע"ע מעשי למלך פ"ז מהלכות חכמים הנורא הזה שהוא תענוג רוחני לא אסרו
 כלי המקדש הי"ח.

 .95 הערהעיין לעיל  1046
ועיין שפתי צדיק פרשת ויקהל אות י"ח,  פסחים נז,א, ועיין משנה שקלים פ"ח מ"ד. 1047

שכתב וז"ל: אין הכוונה יופי גשמיות, רק ע"י הבטה בדבר קדוש יזדכך עיניהם... כמו 
 שהסתכלות רע פוגם עיניו, כן הסתכלות בדבר טוב ממשיך אור אמיתי עליו, עכ"ל.

 שמות יב,י. 1048
ב"ם פי"ט מפסולי תוס' פסחים פג,ב ד"ה ליתן, ותוס' יבמות עב,ב ד"ה שלא, ורמ 1049

המוקדשין ה"ד. וע"ע בהגהות היעב"ץ פסחים שם שהביא ממכילתא דשורפין במוצאי 
 יו"ט.

לפי קביעות הלוח שלנו אין יו"ט א' של פסח חל בימי בד"ו, וא"כ לא יתכן להיות יום א'  1050
 דחוה"מ פסח בשבת, אבל בזמן שקידשו את החודש ע"פ הראיה יכול לחול יום א'

    ט"ז ניסן ~ א' דחוה"מ 
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ח, וא"א לאכול את המוח כי א"א והפסח שיש בהם מ עצמות

. גם עצמות 1052ח שבהםולשבור עצם, ג"כ צריכין להשרף מפני המ

ח צריכין לשרוף, כי לגודל הזהירות שלא לשבור ושאין בהם מ

מצוי שנשאר עליהם מעט בשר, ולכן הצריכו לשרוף עצמות  1053עצם

שלא יבואו בהם לידי תקלה, כי השובר עצם , וגם כדי 1054הפסח

מה , 1056םכמה חלקים שאינם נאכלי גםיש  .1055אפילו אחר הפסח חייב

שאסור לאכול מדאורייתא אינו נחשב נותר, ואינו טעון שריפה, ומה 

שאסור מדרבנן או ממנהג ישראל קדושים, נחשב נותר ונשרף גם 

 .1057הוא

התבשילין שהיו על השלחן יחד עם אכילת הפסח, נאסרים  כל

מחצות ואילך, מחשש שנתערב בהם מן הקרבן פסח, וכן אם נשאר 

, ונשרפים יחד עם הנותר 1058מבשר החגיגה על השלחן נאסר באכילה

 .1059מקרבן הפסח

                                                                                                          
בתוס' שם כתבו דאפילו אכן הנה עיין רש"י פסחים נח,ב ד"ה כאילו חל.  דחוה"מ בשבת,

וכ"ה מבואר בזמן שקידשו ע"פ הראיה היו מקפידין על לא בד"ו פסח, ע"ש ובצל"ח שם, 
ייך שיחול א' דחוה"מ בשבת, ומכאן צל"ע ע"ד התוס', דכאן מבואר בגמ' ששבר"ח שם, 

חל ששה עשר  שעמד בזה, וכתב וז"ל: וצל"ע. שוב ראיתי ברבינו חננאל פסחים פג,א
דין  ,לו חליאלא א ,דאם כן חל פסח להיות בבד"ו ,ולא תימא חל ממש וכו',להיות בשבת 

 , עכ"ל.רש בתלמוד ארץ ישראל במסכת מגילהוכך הוא מפו ,הוא שישרפו למחר
 פסחים פג,א, ורמב"ם פי"ט מפסולי המוקדשין ה"ה. 1051
 שם. משנה למלךפ"י מקרבן פסח ה"ב ועיין  גמרא פסחים פג,א ורש"י, ורמב"ם 1052
 .919 הערהעיין ליד  1053
 ספר החינוך מצוה קמ"ו. 1054
ח ורמב"ם פ"י מקרבן פסח ה"ב, והאחרונים האריכו להקשות הלא עצם שאין בה מ 1055

בת . ועיין מרכ911 הערהואין עליה כזית בשר אין בה משום שבירת עצם, וכנ"ל ליד 
ואור שמח שכתבו דנראה דדעת הרמב"ם דכל עצם שהיה עליה כזית בשר, יש  שנהמה

 בה משום שבירת עצם אפילו כשניטל הבשר ממנה, ולכן חיישינן שיבואו לידי תקלה.
 .151 הערהעיין לעיל ליד  1056
 פסחים פג,ב ורש"י. 1057
 .971 הערהכנ"ל ליד  1058
 על הפסח עם שעלה חגיגה בשר וז"ל: הי"ד, פסח מקרבן פ"י הרמב"ם לשון פשטות 1059
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 פרטי דינים בשריפת הנותר

שריפת הנותר  ,1060לשרוף את הנותר כיםצרי חבורה וחבורה מכל

, ומעצי חולין. חכמים חששו על 1061בכל מקום בירושליםהיא 

הקמצנים שלא ירצו לשרוף בעצים שלהם, וימנעו מלשרוף את 

, 1062הנותר, ולכן הקילו להם חכמים לשרוף את הנותר בעצי הקדש

בהר הבית היה בית הדשן גדול המיוחד לשריפת פסולי קדשים 

י"א שכל האורחים  .1064שורפים את הנותר שלהם , ושם היו1063קלים

את הנותר שלהם במדורה שלפני ג"כ יכולים לשרוף  ,בירושלים

 .1065ביהמ"ק

אין מברכין על שריפת הנותר, לכן נותר הוא עבירה, ו כלל בדרך

 ולכן, 1066משום שנגרם ע"י עבירה, ואין שייך לומר בזה וצוונו

                                                                                                          
עכ"ל, ויש שכתבו דכוונת  השולחן וכל התבשילין העולים עמו על השלחן מתבערין עמו, 

הרמב"ם מתבער מעל השלחן, ולא שטעון שריפה, וצל"ע, ועיין דרשות חת"ס לשבת 
 הגדול תקנ"ח, והעמק דבר ויקרא ח,לב.

 והחלקים שאסורים מדרבנן.כמו שנתבאר שבכל חבורה יש נותר, המוח שבעצמות  1060
שהוא מקום אכילת קדשים קלים, ועיין רש"י ותוס' פסחים מט,א. והנה לשון המשנה  1061

נותר הוא שורפין בחצרותיהם ועל גגותיהם, וברמב"ם פי"ט מפסולי המוקדשין ה"ח כתב 
, ויל"ע למה לא אמרו בכל מקום של קדשים קלים שורפין אותו בעליו בבתיהן

מדחזינן שאפשר לשרוף לפני ביהמ"ק מבואר דאינו דין בבתיהם  בירושלים. ומ"מ
 .8515 הערהדייקא, אלא אורחא דמילתא נקט, וע"ע 

, כ"כ תוס' פסחים פא,ב, וע"ע לב בי"ד מתנה עליהםואין בזה מעילה בהקדש, משום ש 1062
וך וסי' רע"א ד"ה ואותן, וער שו"ת חת"ס יו"ד סי' רס"ח ד"ה והנה, ובסי' רס"ז ד"ה והנה,

 לנר מכות כב,א.
 רש"י ברכות מט,ב ד"ה לפני הבירה, ורמב"ם פ"ז ממעשה הקרבנות ה"ד. 1063
ברמב"ם פ"ד מקרבן פסח ה"ג, והרמב"ם השמיט עיין כל זה בפסחים פא,ב ותוספות, ו 1064

 דין הקמצנים, ועיין במפרשים ובצל"ח פסחים שם שעמד בזה.
ה"ח. ופירש"י משום שהאורחים אין גמ' פסחים שם, ורמב"ם פי"ט מפסולי המוקדשין  1065

להם עצים מצוים, והרמב"ם פירש משום שאין לו בית ומקום לשרוף, ועיין היטב בצל"ח 
 פסחים פב,א.

אבודרהם הלכות ברכות תשובת הר"י בן פלאט, וכ"מ בביאור הגר"א או"ח סי' ח' ס"א,  1066
 ועיין אגרו"מ יו"ד ח"א סי' רט"ו.



 ונקריב לפניך באהבה קפט

 
מצורת הוא נותר זה אף שכששורפין את המוח שבעצמות הפסח, 

מ"מ כיון שרוב נותר בא בעבירה, על , 1067אינו בא ע"י חטאוהמצוה, 

מברכין ברכת המצוות על שריפת  לא תיקנו ברכה בזה, ואיןכן 

 .1068הנותר

 

 שבירת הכלים והתנורים~  וכלי אשר תבושל בו ישבר

 שבירת התנורים שצלו בהם את קרבן הפסח, ושטיפה ומריקה של שאר הכלים

, 1069שצלו בהם את קרבן הפסח, טעונים שבירה היום התנורים

, משום 1070כדין כל כלי חרס שבישלו בהם קדשים שטעונין שבירה

, ואף שקרבן הפסח 1071שנשאר בהם בליעות והבליעות נעשו נותר

תלוי באויר התנור ואינו נוגע בדפנות, ספק הוא אם בכה"ג טעון 

היו לבישול כל הקדשים שבירה או לאו. ובאמת התנורים בביהמ"ק 

, אבל תנורי הפסח היו 1072עשוים מתכת, כדי שלא יהיו טעונין שבירה

                                                 
מ"מ  ,959 הערההמוח מתוך העצם ע"י גחלת, כנ"ל  להוציא את אפשרפ שמה"ת ואע" 1067

כיון שאסור מדרבנן אין בו איסור נותר, ולא בא ע"י עבירה. ובאמת גם בכל הקרבנות יש 
נותר שבא שלא ע"י עבירה, כי אין אוכלים את החלקים האסורים מדרבנן כנ"ל ליד 

 ., והם טעונים שריפה כשנעשים נותר8551 הערה
בשו"ת הרשב"א ח"א סי' י"ח כתב שאין מברכין על גירושין, לא מצאתי מפורש, אכן  1068

משום שיש גירושין בעבירה, דאם לא מצא בה ערות דבר שנאוי הוא המשלח )גיטין 
לא פליגי צב,ב(, ואף שיש גיטין שמצוה הם, וכגון שנשאו נשים בעבירה שמצוה לגרש, 

 , ע"כ, וה"ה כאן.יברך במקצתן רבנן לגרושין שיברך במקצת הגרושין ולא
זמן שבירת הכלים הוא אחר שנעשה נותר, זבחים צז,א ותוד"ה ממתין, ועיין שיטת  1069

 -יום א' דחוה"מ  -הרמב"ם פ"ח ממעשה הקרבות הי"ד. ולכן שוברים את התנורים היום 
 כשאר שריפת הנותר, שאסור לעשות ביו"ט.

 ויקרא ו,כא, ובסוגיא זבחים צה,ב.  1070
ותר טעון ביעור מן העולם, ולכן אפילו אם אינו רוצה לבשל בתנור זה, מ"מ טעון והנ 1071

ביעור, ואמרה תורה ששבירתו נחשב לביעור, אף שהטעם עדיין בתוך החרס הוא, תוס' 
זבחים צו,א ד"ה אלא, וביאור הדבר הוא משום שהבליעה בשברי כלים אין לה שום 

ר"ן ע"ז דף מ. מדפי הרי"ף ד"ה לא אסרה,  כנתבער מן העולם, ועיין הזרי חשיבות, וה
 ושו"ת חת"ס או"ח סוף סי' קט"ז.

 הי"ד.ממעשה הקרבנות כל זה בזבחים צה,ב, וברמב"ם פ"ח  1072



 קצ ונקריב לפניך באהבה

 
)מליון ומאתים אלף(  0,011,111, וא"כ צריך לשבור 1073עשוים חרס

עשרה נסים היו נעשים בירושלים וכו'  1074תנורים, ועל זה אמרו רז"ל

וכל התנורים שהיו שם כיון שהיו צולין את פסחיהם היתה הארץ 

 .1075בולעת. וי"א שלא נאסרו תנורי הפסח

                                                 
 תענית יט,א ורש"י. 1073
נוסחא ב' פל"ט. ויש להעיר דפשטות הגמ' זבחים צו,א הוא שהנס הזה  אבות דרבי נתן 1074

היה בעזרה, ולא בכל העיר ירושלים, ע"ש, וכאן מפורש בחז"ל שהיה מניסי ירושלים, 
 וכנראה מדרשים חלוקים הם.

הרמב"ם דדין שבירה בכלי חרס הוא רק בקרבן חטאת, אבל כל שאר קדשים  דעת 1075
ועיין פליתי לה, והוא שיטה מחודשת נגד כל הראשונים. אפילו כלי חרס ניתרים בהגע

דיתכן שמקורו של הרמב"ם הוא מתנורי פסחים, שאם צריכין  סימן ק"ג סק"ו, שכתב
שבירה א"כ לא יספיקו כל חרסים שבעולם לריבוי התנורים לשוברן תמידין כסדרן, ואילו 

הגעילם. ובפליתי היה נאסר לא היו עושים תנורים של חרס, אלא של מתכת שאפשר ל
עוד, דאפילו לשאר ראשונים דבכל הקדשים צריך שבירה בכלי חרס, מ"מ לחדש כתב 

דהנה מעיקר הדין בתנור אין בו בליעות מן האויר, וכל הצד בגמ' לאסור הוא רק  יש לדון
משום גזירה דרבנן אטו נגע בכתלים ובלע, ולכן בקרבן פסח לא גזרו, כי אם נגע הפסח 

 ר אסור )פסחים עה,ב(, ולכן ליכא למיחש לבלוע, ולא גזרו בפסח.בחרסו של תנו
עוד ראיתי לתרץ בשם החזו"א, די"ל דבאמת נאסרו התנורים, אלא שניתרים בהכשר, כי 
כלי חרס יש להם הכשר אם החזירם לכבשן האש שנחשבים ככלי חדש )עיין זבחים 

ם מסיקו מבפנים ומבחוץ צו,א(, וע"ע בתוס' שם )ד"ה אלא( שדנו דיתכן דגם בתנור א
כדרך שהיוצר עושה, נחשב כהחזירן לכבשן וככלי חדש הוא והוכשר, וא"כ י"ל שהיו 

 מכשירין את תנורי הפסחים.
ובאמת בגמ' תענית יט,א משמע שהיו משתמשים בתנורי פסחים משנה לשנה, שבעת 

להם שירדו גשמים אמר צאו והכניסו תנורי פסחים, ומשמע שבימות הגשמים היה 
תנורי פסחים משנה שעברה, וכ"כ ברמ"ה סנהדרין יא,א, אכן יש לדחות שכבר הכינו 

 תנורים לפסח הבא.
שהבאנו מרש"י סנהדרין יא,א שתנורי פסחים היו מייבשין  59 הערהוהנה לעיל ליד 

אותם בחמה, ואולי משום שאין עושין כבשונות בירושלים )עיין זבחים צו,א( ולכן היו 
והנה כלי חרס שלא נצרפו בכבשן אלא נתייבשו בחמה, אין דין  .בחמה מייבשין אותם

מג"א תנ"א וב תוס' ביצה לב,א ד"ה אין, כלי חרס עליהם, אלא דינם ככלי אדמה )עיין
( ומהניא להם הגעלה, ולפ"ז תנורים אלו יתכן שלא ב וסכ"ה"יסק"ד, ושו"ע הרב שם ססו

היה עליהם דין כלי חרס כלל, כי לא נצרפו בכבשן, ושפיר מהניא בהו הגעלה, כמו תנורי 
(. אלא דאינו מוכח, ויתכן אחר שהיו מייבשין את התנורים 8575 הערהברזל )הנ"ל ליד 

עליהם, עיין פמ"ג אשל בחמה היו מכניסים אותם לכבשן, ובכה"ג יתכן דדין כלי חרס 
 אברהם שם.



 ונקריב לפניך באהבה קצא

 
, 1076חםכל הסכינים שחתכו בהם את בשר הקרבן פסח כשהוא  גם

צריכין  ,שאכלו בהם בשר חםושאר הכלים וכן הצלחות והמזלגות 

 במים דהיינו הגעלה ברותחין ואח"כ שטיפה ,1077מריקה ושטיפה

 .1079, כדי להפליט מהם את בליעות הנותר1078צוננים

 

 התנורים ושטיפה ומריקה של שאר הכליםמקום שבירת 

בכל מקום המריקה ושטיפה נעשים כן התנורים ו שבירת

, 1081, וי"א שכל זה צריך להיות דווקא בתוך העזרה1080בירושלים

                                                 
ויש לציין שאין צריך לאכול את הפסח כשהוא חם, ואפשר לחותכו ולאוכלו כשאינו  1076

גהות ברוך טעם לצל"ח פסחים מא,א(, אכן מריקה ושטיפה וכו' )וע"ע הא"צ רותח, ואז 
הדעת נותנת שהיו אוכלין אותו חם, ואולי יש בזה משום למשחה לגדולה כדרך 

 .975, והערה 111אוכלים. וע"ע הערה  שהמלכים
 משנה זבחים צה,ב וע"ש בתוס' בארוכה, ורמב"ם פ"ח ממעשה הקרבנות הי"א. 1077

ובמשנה אמרו שעירה לתוכו רותח, וא"כ צלחות דווקא, שעירה לתוכן מכלי ראשון, 
ובאמת הנה בשר הוא דבר גוש, ובזה י"ל דגם בכלי שני רותח הוא, וא"כ ה"ה לסכינים 

ות וכו', עיין שו"ע יו"ד סי' צ"ד ס"ז ובנו"כ שם, ובמג"א תמ"ז סוף סק"ט ומשנ"ב, ומזלג
 ועיין פליתי סי' ק"ה סק"ו, ובעין יצחק ח"א יו"ד סי' י"ג.

זבחים צז,א, ועיין מאירי פסחים ל,ב. וכמה חילוקים להלכה יש בין הגעלה דעלמא לבין  1078
 .זבחים פי"א מ"ז שראלירת מריקה, עיין ברע"ב ותפא

 ליד . אם אכלו את הפסח בכלי חרס הרי הם טעונים שבירה כנ"ל8578 הערהוכנ"ל  1079
, ואם נשתמשו בכלי אבנים או כלי אדמה או כלי גללים, עיין רמב"ם פ"ח 8575 הערה

 ממעשה הקרבנות הט"ו ומפרשים שם.
 תוספתא זבחים פ"י ה"ו, וכ"כ בקרן אורה זבחים צד,ב, ובמשך חכמה ויקרא ו,כ, וכן 1080

 הערהליד הנ"ל  תןנבי דרבות משמע ברש"י יומא כא,א ד"ה שברי, ע"ש, וכן מבואר מא
8571. 

בפסוק ויקרא ו,כ נאמר שצריך להיות במקום קדוש, היינו בעזרה, ובתוספתא הנ"ל  1081
הקודמת מבואר שזה דווקא בקדשי קדשים הנאכלים בפנים, צריך גם המריקה  הערה

דשים קלים הנאכלים בכל העיר, גם המריקה ושטיפה ושטיפה וכו' להיות בפנים, אבל ק
היא בכל העיר, אכן בבבלי וברמב"ם לא נתפרש חילוק זה, והאריך בזה החזו"א קדשים 

ועיין קמא סי' ל"ז סקי"ב דגם מריקה ושטיפה דקדשים קלים היא בעזרה דייקא, 
אור  ומסופר )אמרי יושר פרשת צו( שהגרמ"ש בעלתפארת ישראל זבחים פי"א מ"ד. 

 והחזו"א לא חזר בו, ועייןאת דברי התוספתא הנ"ל,  להחזו"אשמח שלח להראות 
 ., ע"שרצה להגיהונדחק לפרש התוספתא בחזו"א שם ש



 קצב ונקריב לפניך באהבה

 
מאות אלפי תנורים שצלו בהם את הקרבן ולפ"ז היום מביאים לעזרה 

 וסכיניםמליוני צלחות כן צריך להביא , וושוברים אותם בעזרה ,פסח

כלי כן צריך להביא את כל , ומריקה ושטיפה בעזרהלהם ועושים 

 .ולשבור אותם בעזרה ,לאכילת קרבן פסחבהם חרס שנשתמשו ה

כמובן שצריך להקפיד שכל הכלים טהורים ולא נטמאו, כי אסור 

 .1082להכניס כלי טמא לעזרה

, ולכן נעשה נס והיו 1083שברי הכלים אסור להוציא מן העזרה את

 .1084במקומם, כדי שלא תהא העזרה כאשפה נבלעים

 

 הקרבת קרבן העומר

מחרת  -שהוא יום "מחרת השבת" ראשון של חול המועד,  ביום

 .1085מקריבין את קרבן העומריום ראשון של יו"ט, 

 

 בימי חול המועד נדרים ונדבות

, כדי חול המועד יש מצוה מיוחדת להביא נדרים ונדבות בימי

. את כל הנדרים ונדבות של כל החורף, הרגללהרבות בשר לשמחת 

, וכדי לקיים את המצוה הזו, היו נודרים 1086כבר הביאו לפני פסח

 .1087ונודבים עכשיו, כדי שיוכלו להביא את הקרבנות

                                                 
 זבחים צד,ב ורמב"ם פ"ח ממעשה הקרבנות הכ"א, וע"ש הדין אם נטמא. 1082
ובריטב"א שם כתב דגמרא  יומא כא,א כתב לא ידעינן מנלן,ותוס' ישנים בתורא"ש  1083

גמירי לה, ובפירוש רבינו אליקים שם מבואר שהוא משום בזיון קדשים, שהרי בלוע 
בהם נותר, וא"א להוציאן לחוץ. ועיין מאירי שם דמשמע שהוא דין שצריכין גניזה 

 במקום קדוש, ואולי נפק"מ כשנשברו בחוץ, אם צריך להביאן לעזרה.
 וע"ע שפ"א פרשת צו תרמ"ו ד"ה במצות. "א.זבחים צו,א ויומא שם וריטב 1084
ד והלכותיה והניסים שהיו בה, ועו ודקדוקיה פרטיהכל מן הראוי היה להרחיב הדיבור ב 1085

 .חזון למועד
 .551 הערהכמו שנתבאר לעיל ליד  1086
רש"י במדבר כט,לט, ותמורה יד,ב ושטמ"ק שם, ועיין שפ"א שם, ושטמ"ק ביצה יט,ב.  1087

 שם, וחגיגה ח,ב.וע"ע תרגום יונתן 



 ונקריב לפניך באהבה קצג

 

 החג~ סידור ביהמ"ק אחר משעבר הרגל 

 הוצאת הדשן שנצטבר בימי החג

ל הדשן שהצטבר על כיו"ט צריכין הכהנים לפנות את  במוצאי

, ואף שהיתה עבודה קשה, מ"מ מעולם 1088המזבח במשך כל ימי החג

 .1089לא נתעצלו הכהנים מלעסוק בעבודה זו

  

 מטהרין את המקדש אחר הרגל 

כל  היינוד, מקדששב םכליכל הצריכין לטבול את  הרגל במוצאי

וכן גם את כל בגדי  ,וכו' מגיסיםהומחתות היעים והמזרקות ה

שהיו  1091צריך לטבול גם את שלוש עשרה הפרוכות .1090הכהונה

, טבילת הפרוכת היה עסק גדול מאוד, כי הפרוכת היתה 1092בביהמ"ק

גדולה מאוד וכבידה, עד שאמרו חז"ל דרך גוזמא, שהיו צריכים 

 .1093שלוש מאות כהנים לטבול אותה

                                                 
חגיגה כו,א. כי בכל ימות הרגל לא היו מפנים את הדשן מן המזבח, להראות יופי  1088

לעיל ליד  כמ"שהמזבח וריבוי הקרבנות, ובמשך החג הצטבר כמות עצומה של דשן, 
 .159 הערה

 תמיד כט,א ומפרש שם. ואע"פ שאין בה חשיבות עבודה. 1089
על הרס"ג, עשה ב'  כן בגר"י פערלא מפורשתי לכאורה פשוט דה"ה בגדי כהונה, ומצא 1090

 ד"ה אבל קשה )דף ס"א טור ד' בדפי הספר(.
יומא נד,א ורמב"ם פ"ז מהלכות כלי המקדש הי"ז.ואף שהיו דלתות עץ, מ"מ במשך  1091

 היום היו פותחין את הדלתות והיו פורסים את הפרוכות, מאירי שם.
ולכאורה פשוט, דמאי שנא  במשנה ד'.תפארת ישראל בועז שקלים פ"ח מ"ה, וע"ש  1092

מכל שאר הכלים, אכן צל"ע שלא נזכר להדיא בגמ' וראשונים, ואדרבה במשנה שם 
 משמע שרק כשנטמאת היו מטבילין אותה, ועיין רש"י חולין צ,ב ד"ה ושלש מאות.

קלים שם ובירושלמי, וחולין צ,ב. ועיין שואל ומשיב תליתאי ח"ג סי' נ"ב בשם ש 1093
 "ש.הגר"א, ע

    כ"ב ניסן ~ מוצאי יו"ט ואסרו חג 
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הארצות, ואף שבימי י מבימות הרגל נגעו בהם עמשום  והטעם

 .1094הרגל לא גזרו עליהם טומאה, מ"מ לאחר הרגל צריכין טבילה

 ,מכריזין בין הכהניםא"כ היו מאות אלפי כלים ובגדים לטבול, והיו ו

לעסוק בעבודה זו להטביל את כל הכלים,  שיתקבצו כל הכהנים

 .1095ומניחים כל דבר אחר ועוסקים בזה

דוחין את טבילת הכלים , 1096בליל שישי יום טובמוצאי  כשחל

להכין צרכי שבת לעסוק ונים פנוים הלאחר שבת, כדי שיהיו הכ

 .1097בבתיהם

 

 אסרו חג בעבותים ~ גמר אכילת קרבנות החג

 יום אסרו חג הוא יום גמר אכילת קרבנות החג

שהקריב שלמי חגיגה או שלמי שמחה ביום שביעי של פסח,  מי

שלו נאכל ביום שביעי של פסח, ובליל מוצאי יו"ט, וביום  בשר הקרבן

ונמצא שיום , 1098שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחדכי אסרו חג, 

                                                 
ליד  לעילמטמאי משכב ומושב הי"א, ועיין הלכות ,א, ורמב"ם פי"א מוחגיגה דף כ 1094

 .555 הערה
שהקשה למה צריכין הכהנים  חגיגה כו,אמאירי ופסקי הרי"ד שם, ועיין טורי אבן  1095

וע"ע בטורי אבן  דייקא לעסוק בעבודה זו, ולמה אי אפשר לעשותה ע"י לוים וישראלים.
 שם, עוד איזה עבודה קודמת, פינוי הדשן הנ"ל, או טהרת הכלים.

זה יוצא אם יום ראשון של פסח הוא ביום שישי, ולפי קביעות הלוח שלנו, זה לא יתכן,  1096
כי לא בד"ו פסח, אמנם בזמן שקידשו חדשים ע"פ הראיה, יתכן שיחול פסח ביום שישי, 

דדעת התוס' דגם כשקידשו ע"פ הראיה, מ"מ הקפידו  8555 , והערה995ועיין לעיל הערה 
על לא בד"ו פסח, ולפ"ז באמת לא יתכן שיהיה מוצאי פסח בליל שישי, גם חג השבועות 
לא יתכן שיחול ביום ה', כי לא גה"ז עצרת )טור או"ח תכ"ח(, וצ"ל שהגמ' שם מיירי 

 בסוכות, שיום שמיני עצרת יכול לחול ביום ה'.
י ומאירי, והרמב"ם השמיט הלכה זו, ועיין בצל"ח ביצה יא,ב, וע"ע ורש" חגיגה שם 1097

 בתורא"ש חגיגה שם.
רמב"ם פ"ו מהלכות מעשה הקרבנות ה"ו. וע"ע ברמב"ן עה"ת )ויקרא ז,טז(  1098

יכול לאוכלו גם ביום  ,שלכתחילה מצוה לאוכלו ביום הראשון, אלא שאם הותיר במקרה
 "י ד"ה כדי להרחיק, ואור שמח על הרמב"ם שם.השני, ועיין צל"ח ברכות ב,א ברש



 ונקריב לפניך באהבה קצה

 
יום ילת קרבנות החג, ולכן נתקן לאסרו חג הוא המשך זמן אכ

 .1099שמחה
 

 ופנית והלכת לאהלך ~ נוסעים הביתה

 

 כלל ישראל נוסעים לביתם בשמחה בשלוה ובהתעלות

אחר הרגל כולם  .1100הקהל נשארים בירושלים עד סוף הרגל רוב

בשלום ושלוה, כולם  ,1101לאהליהם שמחים וטובי לב נוסעים הביתה

מעולי רגלים, וכולם באו לביתם חיים  חדמעולם לא אירע שמת או

מעולם לא נפגע אדם בירושלים, ולא ניזוק גם  .1102בריאים ושלמים

מי שנפגע חוץ לירושלים,  , ואפילו1103אדם ולא נכשל במקדש מעולם

גם הנה דרך  .1104כיון שהיה מסתכל בחומות ירושלים היה מתרפא

משפיע, ושינוי וסת  אחר, שינוי מזג האוירהעולם כשהולכים למקום 

, אבל בירושלים היה מזג 1105תחילת חולי, וגורם שחולאים באים עליו

                                                 
שדי חמד פאת השדה כללים מערכת א' אות קנ"ד, בשם הגאב"ד דקאפוליא, ובזה  1099

ביאר מש"כ במהרי"ל דיום י"ג ניסן אין אומרים בו תחנון, כי הוא אסרו חג של קרבנות 
ובקרבנות הנשיאים הנשיאים, והכוונה כי ענין אסרו חג הוא המשך זמן אכילת הקרבנות, 

 היו שלמים ונאכלו ביום י"ג ניסן.
ולכן תיקנו שאילת גשמים ט"ו יום אחר סוכות שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת, כמו  1100

בפסוק דברים ועיין  .נשארו עד סוף הרגלהמנהג היה ששאמרו בב"מ כח,ב, ומבואר ש
, בחים צז,א ד"ה ופניתבתוס' סוכה מז,א ד"ה לינה, ובתוס' זטז,ז ומפרשים שם, ועיין 

שם, ואכמ"ל. וע"ע  רנך לובתוס' חגיגה יז,ב ד"ה דכתיב, ותוס' ר"ה ה,א ד"ה מה, וערו
ובאמת כל מי שהיה גר בריחוק מקום מירושלים, בלא"ה לא יצא לדרך  .811 הערה לעיל

ארוכה באמצע היו"ט, ויהיה כל המשך היו"ט בטלטולי דאורחא, והיו נשארים בירושלים 
 ת היו"ט בשמחה ומנוחה.לחוג א

חת"ס חידושי שו"ע או"ח תכ"ט, וכתב דלכן תיקנו שמחה ביום אסרו חג, זכר לשמחה  1101
 .הזאת

 או"ח ח"ב סי ק"ז. אגרות משה 1102
 .878 הערה, ועיין לעיל פל"ה אבות דרבי נתן 1103
 נוסחא ב' פל"ט. אבות דרבי נתן 1104
 כתובות קי,ב. 1105



 קצו ונקריב לפניך באהבה

 
, אויר מיוחד וטוב, כשבאו לירושלים כולם הרגישו חזקים ובריאים

 .1107שירושלים היא משוש כל הארץ 1106ועל זה אמר הכתוב

מוצאים את הכל כראוי בלא שום תקלה נזק או הביתה  כשבאים

ופנית בבוקר  1109, וכמו שאמרה תורה1108הפסד, הן בגוף והן בממון

והלכת לאהלך, ודרשו והלכת לאהליך מלמד שאתה הולך ומוצא 

 .1110אהלך בשלום שליו ושקט

למשך ט"ו יום, עד שהגיעו לבתיהם  מהציבור היו בדרכים חלק

, ובמשך כל אלו הימים 1111שבמקומות המרוחקים עד נהר פרת

הרגישו כלל ישראל שהם עדיין עוסקים במצוות העליה לרגל, ולכן 

 .1112"ימים שאחר הפסח"ימים אלו נקראים 

מקום שכינה ע"י שראו  לעירם היו מלאים יראת ה', כשחזרו

ובעת שעמדו , 1113וישראל במעמדםוכהנים בעבודתם ולוים בדוכנם 

ואף צורת פניהם היה , 1114בביהמ"ק האיר עליהם אור פני מלך חיים

 .1115נשתנה לטובה, וכל רואיהם הכירו כי הם עם ה' ונחלתו

 חסל סידור קרבן פסח כהלכתו, ככל משפטו וחוקתו,

 כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשותו,

 במהרה בימינו אמן.
                                                 

 תהילים מח,ג. 1106
 סנהדרין לז,א ומהרש"א. ועייןרבינו בחיי דברים ח,ז,  1107
 .פסחים ח,ב ומכאן למדו ששלוחי מצוה אין ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזרתן 1108
 דברים טז,ז. 1109
, שהש"ר פ"ז,אפסחים ח,ב ומאירי שם, וכמו שאמרו כמה עובדות נוראות ע"ז במדרש  1110

 ועיין תשב"ץ ח"א סי' ג'.
 .75 הערהו 8599 הערהכנ"ל  1111
 ., ע"שעיין ש"ך חו"מ סי' מ"ג ס"ק מ"ז, ואפילו בזה"ז עדיין נקראים הימים כן 1112
 רשב"ם דברים יד,כג. 1113
 חינוך מצוה פ"ח. 1114
 שפת אמת פסח תרנ"ד ד"ה בפסוק. 1115



 ונקריב לפניך באהבה קצז

 
 

אלוקינו ואלוקי אבותינו, אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית 

 ןבנו, ורוממתנו מכל הלשונות וקרבתנו לעבודתך, וצויתנו להקריב תמידי

כסדרן ומוספין כהלכתן, ולהקריב קרבן הפסח במועדו בארבעה עשר 

לחודש הראשון, ולהיות כהנים בעבודתם ולוים בדוכנם וישראל 

ונתרחקנו מעל  ,נותינו מפני חטאינו גלינו מארצנוובמעמדם. ועתה בע

חרבה עירנו ושמם בית  לפי שחטאנו לפניך אנחנו ואבותינוו ,אדמתנו

וגלה יקרנו ונוטל כבוד מבית חיינו, ואין אנחנו יכולים לעלות  ,מקדשנו

ולעשות חובותינו בבית בחירתך בבית הגדול  ,ות לפניךוולראות ולהשתח

 יו.והקדוש שנקרא שמך על

גלה כבוד מלכותך  ,שובה אלינו בהמון רחמיך ,אנא רחום ברחמיך הרבים

שא נס לקבץ גלויותינו  ,והופע והנשא עלינו לעיני כל חי ,עלינו מהרה

ותאסוף גלויותינו  ,ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ ,וקרב פזורינו מבין הגוים

ם לירושלי .ותעלנו בשמחה לארצנו ותטענו בגבולנולחצרות קדשך, 

דברת, והביאנו לציון עירך  עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר

והשב שכינתך לציון  ,ברינה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם

חם עלינו ועל מקדשך ותשוב ותר .עירך וסדר העבודה לירושלים

תכונן את בית חיינו ותשיב ותבנהו מהרה ותגדל כבודו,  ,ברחמיך הרבים

 ו,ביתך כבתחלה וכונן מקדשך על מכונבנה ואת שכינתך בתוכינו, 

והשב את העבודה לדביר ביתך, ושם  ,והראנו בבנינו ושמחנו בתקונו

מזבח חדש בציון תכין ועליו נעלה לפניך  .נעלה ונראה ונשתחוה לפניך

והשב כהנים  את קרבנות חובותינו תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם,

 ,לנוובית המקדש נשמח כ ובעבודת ,לעבודתם ולוים לשירם ולזמרם

    תפילה 

 



 קצח ונקריב לפניך באהבה

 
האמורים לפני מזבחך. ואשי ישראל  ובשירי דוד עבדך הנשמעים בעירך

ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ונעבדך  ,באהבה תקבל ברצון

תפילות שתיקנו אנשי תוך נוסחי ה)מלוקט מביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. 

 .(כנסת הגדולה

 

פליטת עמך בית ישראל, ותמהר ותחיש אבינו אב הרחמן חוס וחמול על 

לגאלנו גאולת עולם, ותשלח לנו את משיח צדקנו, בן דוד יבוא ויגאלנו, 

ותבנה חרבות ירושלים עיר הצדק קריה נאמנה, ותאיר עלינו באור פניך, 

ותבנה בית מקדשנו ותפארתנו, ושם נקריב לפניך את קרבנות חובותינו, 

ו, ונזכה להקריב לפניך בכל יום ויום לטהרנו מעוונותינו ולסלוח חטאתינ

קרבנות התמיד בבוקר ובערב, וכל קרבנות המועדים והמוספים 

במועדם, ונזכה להקריב קרבן הפסח במועדו ובמקומו כהלכתו, ויקוים 

בנו מקרא שכתוב והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפילתי, 

ותתרומם ותגלה ותראה מלכותך על כל באי עולם, ותתגדל ותתנשא 

אמונתך ומלכותך למעלה למעלה, וכולם יכספו וישתוקקו לעבודתך, 

ך אתה מהרה לבדך על כל מעשיך, כי המלכות שלך היא ולעולמי וותמל

עד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך ה' ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה ה' 

ליקוטי )ע"פ  למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, אמן.

 .ח"א ל"ה ועוד( תפילות

נא אב הרחמן תשוב לציון, עין בעין נראה בבנין אפריון, 

 והבית הזה יהיה עליון, ואז גאולים יפצחו צהלה

 .)מתוך תיקון חצות, קינה קול ברמה(
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 מזרח

שלוש מדרגות 
מעזרת ישראל 
לעזרת כהנים

 מערב

 צורת ביהמ"ק

 כל שאר הפרטים. בלאציירנו רק מה שנוגע לתיאור קרבן הפסח, 

 )כל הציורים הם לתת תמונה כללית בלבד, ואינו מדויק כלל וכלל(

 

 ההיכל
 עם עובי הכתלים

 בית
 המוקד

 לשכת

 החותמות

בין האולם 
 ולמזבח

שטח זה 
נקרא עזרת 
נשים, א"א 
להקריב בו 
את קרבן 

 הפסח.

שטח זה 
הכולל את 

עזרת ישראל 
ועזרת כהנים, 

ראוי כולו 
להקרבת 

הפסח, )למעט 
בתוך האולם 

 וההיכל(.

שטח זה הוא המותר 
לזרים לכו"ע, מכאן 

ואילך הוא "בין 
האולם ולמזבח", 

וי"א שאסור לזרים, 
וא"כ כל הקהל עמד 

רק בשטח זה. 
הכהנים היו יכולים 

לעמוד גם מכאן 
 ולפנים.

שער עזרת 
 נשים

 לשכת

 העצים

ון
פ

צ
 

 עזרת נשים

 לשכת

 םהשמני

 עזרת ישראל

ט"ו מדרגות 
לשער 
 ניקנור

 האולם
 עם עובי הכתלים

 יסוד מערבי

יסוד 
 דרומי

 י"ב מדרגות

 הכיור האולם

בית 
 המטבחיים

 אמה יסוד בצד דרום

 המלח באמצע הכבש

 לשכת

 המלח

 הכבש
 מערכה

 גדולה

 תפוח

 אמה יסוד בצד מזרח
 לשכת

 המדיחין

בית 
 החליפות

בית 
 החליפות

שער 
 ניקנור

 עזרת כהנים

 הדוכן
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שטח זה הכולל 
את עזרת 

ישראל ועזרת 
כהנים, ראוי 

כולו להקרבת 
הפסח, )למעט 
בתוך האולם 

 וההיכל(.

שטח זה הוא המותר 
לזרים לכו"ע, מכאן 

ואילך הוא "בין 
האולם ולמזבח", וי"א 
שאסור לזרים, וא"כ 
כל הקהל עמד רק 
בשטח זה. הכהנים 

היו יכולים לעמוד גם 
 מכאן ולפנים.

 הכיור

 מערב

 מערכה

 גדולה

 תפוח

 לשכת

 החותמות

 בית
 המוקד

 ההיכל
 עם עובי הכתלים

 האולם
 עם עובי הכתלים

בית 
 המטבחיים

ון
פ

צ
שער  

 ניקנור

 לשכת

 המלח

 הכבש

 לשכת

 המדיחין

 ציור השורות להולכת הדם

מקום שחיטת קרבן פסח הוא בעזרת ישראל ועזרת כהנים בלבד. המקום המותר לזרים 

וא"כ נמצא שכל הצד של יסוד מערבי אין לכו"ע הוא רק עד סוף מקום המזבח. 

הישראלים יכולים לעמוד, )ומלבד זה הוא גם מקום צר מאוד(, ולכן מסתבר שהיו 

עושים את השורות במעוקם כלפי מזרח, שראש השורה יהיה במקום המותר לזרים. 

יתכן שעשו גם חלק מהשורות פונות לצד מערב עבור הכהנים שיכולים לעמוד גם מן 

 פנים.המזבח ול
 

מקום בית המטבחיים משמש לתליית הפסחים להפשט וניתוח, וא"כ א"א לעשות שם 

 שורות להולכת הדם. וכנראה גם השורות מיסוד צפוני הלכו במעוקם.
 

כמה שורות הולכות במעוקם כלפי המקום המותר לזרים,  לדוגמא בעלמאציירנו כאן 

 וכמה שורות הפונות למערב עבור הכהנים.

 

 



 ונקריב לפניך באהבה רא

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מערב

 שערי הר הבית

כאן היה גדר בגובה 
עשרה טפחים ונקרא 

 "סורג".
 

בין הסורג לחומת 
העזרה נקרא "חיל" 
 ברוחב עשר אמות.

 חומת הר הבית

 הר הבית

 צורת הר הבית, הסורג והחיל.

 חומת העזרה



 רב ונקריב לפניך באהבה

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ונקריב לפניך באהבה רג

 

 

 עם פירוש משולב, מלוקט מדברי המפרשים

 ,להבין פירוש המילותוכוונת הפירוש אינה אלא להקל על האמירה 

 .המקרא כלל וכלל ואינו בתורת פירוש

 

  י"ב.פרק שמות 

ֹּאֶמר (א) ה ֶאל ְיי   ַוי  ֶ ֶאֶרץ ַאֲהרֹּן ְוֶאל מֹּש   ַהחֶֹּדש   (ב): ֵלאמֹּר ִמְצַרִים ב ְ

ה ֶכם ַהז ֶ ים רֹּאש   ל  ש ִ ן ֳחד  וֹּ ֶכם הו א ִראש  י ל  ֵ ְדש  ה ְלח  נ  רו   (ג): ַהש    ב ְ  ֶאל ד ַ

ל ֵאל ֲעַדת כ   ר  ֹּר ֵלאמֹּר ִיש ְ ש  ע  ֶ ה ַלחֶֹּדש   ב  ֶהם ְוִיְקחו   ַהז ֶ ה ִאיש   ל   ְלֵבית ש ֶ

בֹּת ה א  ִית ש ֶ ִית ִיְמַעט ְוִאם (ד): ַלב   ַ ת ַהב  ה ִמְהיוֹּ ֶ ַקח ִמש   ֵכנוֹּ  הו א ְול  ש ְ  ו 

סדר הקרבת קרבן נוסח אמירת 

 פסח ע"פ מנהג הגר"א

 כל פסוקי  אומרים אתמנהג הגר"א ע"פ 

 התנ"ך שנזכר בהם קרבן פסח

 )מעשה רב אות ק"צ, עם כמה הוספות(
 

  שמות פרק י"ב.

ֶאֶרץ ִמְצַרִים  )א( ה ְוֶאל ַאֲהרֹּן ב ְ ֶ ֹּאֶמר ְיי  ֶאל מֹּש  מחוץ לעיר מקום שלא היה עבודה ַוי 

ה  )ב(: לבני ישראלֵלאמֹּר  זרה, ֶכם רֹּאש   חודש ניסן הואַהחֶֹּדש  ַהז ֶ ים -לכל הל  ש ִ  ,ֳחד 

ֶכם  ן הו א ל  וֹּ נ ה  למניןִראש  י ַהש    ֵ ְדש   )ג(: כדי שעי"ז תזכרו את ניסי יציאת מצריםְלח 

רו   משה ואהרן –אתם  ב ְ ֵאל ֵלאמֹּר היום בר"ח ניסןד ַ ר  ל ֲעַדת ִיש ְ ֹּר  שביום ,ֶאל כ   ש  ע  ֶ ב 

ה ְוִיְקחו   ֶהם  יכינוַלחֶֹּדש  ַהז ֶ ה  כלל  בֹּת  עבורִאיש  ש ֶ  כל המשפחה יחד, או –ְלֵבית א 

יִ  ה ַלב   ִית  מספר בניְוִאם ִיְמַעט  )ד(: לבני ביתו לבד )אם בני ביתו מרובים(ת ש ֶ ַ ַהב 

ת  ה  מספיקים לאכולִמְהיוֹּ ֶ ַקח הו א  שלם,ִמש   יתוֹּ  יחד עםְול  ֵ רֹּב ֶאל ב  ֵכנוֹּ ַהק    ,ו ש ְ

ִמְכַסת  ֹּת ִאיש  ְלִפי  בחשבוןב ְ ש  ְכלוֹּ  כמותְנפ  ו   אכילתו, לפי החשבון –א  כֹּס   תתמנות  

 



 רד ונקריב לפניך באהבה

 
רֹּב יתוֹּ  ֶאל ַהק   ֵ ִמְכַסת ב  ֹּת ב ְ ש  ְכלוֹּ  ְלִפי ִאיש   ְנפ  ו   א  כֹּס  ה ַעל ת   ֶ  (ה): ַהש  

ה ִמים ש ֶ ר ת  כ  ן ז  ֶ ה ב  נ  ֶכם ִיְהֶיה ש   ים ִמן ל  ש ִ ב  ִמן ַהכ ְ ים ו  ִעז ִ חו   ה  ק    (ו): ת ִ

ה י  ֶכם ְוה  ֶמֶרת ל  ה ַעד ְלִמש ְ ע  ר ַאְרב   ש   ם ע  ה ַלחֶֹּדש   יוֹּ ֲחטו   ַהז ֶ  אֹּתוֹּ  ְוש  

ֹּל ֵאל ֲעַדת ְקַהל כ  ר  ין ִיש ְ ֵ ִים ב  ַעְרב   ְקחו   (ז): ה  ם ִמן ְול  ְתנו   ַהד   י ַעל ְונ  ֵ ת   ש ְ

זֹּת זו  ְ ף ְוַעל ַהמ  קוֹּ ש ְ ַ ים ַעל ַהמ  ת ִ ר ַהב   ֶ ֶהם אֹּתוֹּ  יֹּאְכלו   ֲאש  ְכלו   (ח): ב    ְוא 

ר ֶאת ש   ה ַהב   ְיל  ַ ל  ַ ה ב  ת ֵאש   ְצִלי ַהז ֶ וֹּ ַמצ   ַאל (ט): יֹּאְכֻלהו   ְמרִֹּרים ַעל ו 

ֹּאְכלו   ו   ת  נ  ֶ א ִממ  ל נ  ֵ ש  ב  ל ו  ִים ְמֻבש    מ   ַ י ב  וֹּ  ֵאש   ְצִלי ִאם כ ִ יו ַעל רֹּאש  ע  ר   כ ְ

וֹּ  ְוַעל ִתירו   ְולֹּא (י): ִקְרב  ו   תוֹּ נ  ֶ ֶֹּקר ַעד ִממ  ר ב  ֹּת  ו   ְוַהנ  נ  ֶ ֶֹּקר ַעד ִממ  ֵאש   ב   ב  

רֹּפו   ש ְ ה (יא): ת ִ כ  ֹּאְכלו   ְוכ  ְתֵניֶכם אֹּתוֹּ  ת  ַרְגֵליֶכם ַנֲעֵליֶכם ֲחֻגִרים מ   ב ְ

ְלֶכם ַמק ֶ ֶיְדֶכם ו  ם ב ְ ֶ ן אֹּתוֹּ  ַוֲאַכְלת  זוֹּ ִחפ   ַסח ב ְ ֶ   :ַלְיי   הו א פ 

 

ִמְכַסת  ֹּת ִאיש  ְלִפי  בחשבוןב ְ ש  ְכלוֹּ  כמותְנפ  ו   אכילתו, לפי החשבון –א  כֹּס   תתמנות  

ה  ֶ )כדי שיהיה מספיק לכאו"א לאכול לכל הפחות כזית, וכולם יחד יאכלו את ַעל ַהש  

ִמים  )ה(: השה כולו( ה ת  ה  בלא מוםש ֶ נ  ן ש   ֶ ר ב  כ  מה ִיְהֶיה  בתוך שנתו הראשונהז 

ֶכם שתיקחו לכם ים  ,ל  ש ִ ב  :  אוִמן ַהכ ְ חו  ק   ים ת ִ ִעז ִ ִמן ה  ה  )ו(ו  י  ֶכם  השהְוה   בביתכםל 

ֶמֶרת  ה ודקו ולשומרו ממוםלבְלִמש ְ ם ַלחֶֹּדש  ַהז ֶ ר יוֹּ ש   ה ע  ע  וביום ארבעה  ,ַעד ַאְרב  

ִים  עשר ַעְרב   ין ה  ֵ ֵאל ב  ר  ֹּל ְקַהל ֲעַדת ִיש ְ ֲחטו  אֹּתוֹּ כ  ה  )ו(: אחרי הצהריםְוש   י  ְוה 

ֶכם  השה ֶמֶרת  בביתכםל  ם ַלחֶֹּדש   לבודקו ולשומרו ממוםְלִמש ְ ר יוֹּ ש   ה ע  ע  ַעד ַאְרב  

ִים  וביום ארבעה עשר ,הַהז ֶ  ַעְרב   ין ה  ֵ ֵאל ב  ר  ֹּל ְקַהל ֲעַדת ִיש ְ ֲחטו  אֹּתוֹּ כ  אחרי ְוש  

ְקחו   )ז(: הצהרים ם  וקיבלוְול  ְתנו   קבלת הדם( -בכלי )ִמן ַהד   י  מן הדםְונ  ֵ ת  ַעל ש ְ

זו זֹּת  ְ ף  המשקופים שבצדדי הדלתַהמ  קוֹּ ש ְ ַ ים פתחיַעל  שלמעלה,ְוַעל ַהמ  ת ִ ר  ַהב   ֶ ֲאש 

ֶהם:  את קרבן הפסחיֹּאְכלו  אֹּתוֹּ  ה  )ח(ב   ה ַהז ֶ ְיל  ַ ל  ַ ר ב  ש   ְכלו  ֶאת ַהב   ְצִלי  ליל ט"וְוא 

ת ַעל  ויחד עם ,ֵאש   וֹּ ו  נ א  )ט(: את הפסחְמרִֹּרים יֹּאְכֻלהו   עםו ַמצ  נ  ֶ ֹּאְכלו  ִממ  ַאל ת 

ִים שאינו צלוי כל צרכו, או מ   ַ ל ב  ל ְמֻבש    ֵ ש  י ִאם ְצִלי ֵאש   ,ו ב  וצלייתו תהא כשהוא  ,כ ִ

וֹּ ַעל  שלם עם יו  עםרֹּאש  ע  ר  וֹּ  ועםְוַעל  רגליוכ ְ שכבר נחתכו מן הקרבן  המעיים,ִקְרב 

ו   אכילת הפסח היא בליל ט"ו )י(: צריכין גם הם להצלות עמו יחד נ  ֶ ִתירו  ִממ  ְולֹּא תוֹּ

ֶֹּקר מבשר הקרבן ו  ַעד  ,ַעד ב  נ  ֶ ר ִממ  ֹּת  ֶֹּקר ְוַהנ  רֹּפו :  יום ט"וב  ש ְ ֵאש  ת ִ ה  )יא(ב   כ  ְוכ 

ֹּאְכלו  אֹּתוֹּ  ֶיְדֶכם  את קרבן הפסחת  ְלֶכם ב ְ ַמק ֶ ַרְגֵליֶכם ו  ְתֵניֶכם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם ב ְ מ 

ן  כעומדים מוכנים ומזומנים לצאת לדרך זוֹּ ִחפ   ם אֹּתוֹּ ב ְ ֶ ַסח  קרבן ובמהירות,ַוֲאַכְלת  ֶ פ 

 :עשיו לשמוועשו כל מהו א ַלְיי  

 

 



 ונקריב לפניך באהבה רה

 
א (כא) ְקר  ה ַוי ִ ֶ ל מֹּש  ֵאל ִזְקֵני ְלכ  ר  ֹּאֶמר ִיש ְ כו   ֲאֵלֶהם ַוי  ְקחו   ִמש ְ ֶכם ו   ל 

חֵֹּתיֶכם צֹּאן ְ פ  ֲחטו   ְלִמש ְ ַ ַסח ְוש  ם (כב): ַהפ   ֶ ְלַקְחת  ת ו  ב ֲאֻגד ַ ם ֵאזוֹּ ֶ ְטַבְלת   ו 

ם ד   ַ ר ב  ֶ ף ֲאש  ַ ס  ַ ם ב  ֶ ְעת  ף ֶאל ְוִהג ַ קוֹּ ש ְ ַ י ְוֶאל ַהמ  ֵ ת  זֹּת ש ְ זו  ְ ם ִמן ַהמ   ַהד  

ר ֶ ף ֲאש  ס   ַ ם ב  ֶ ַתח ִאיש   ֵתְצאו   לֹּא ְוַאת  ֶ יתוֹּ  ִמפ  ֵ ֶֹּקר ַעד ב  ַבר (כג): ב  ְיי   ְוע 

ֹּף א   ִמְצַרִים ֶאת ִלְנג  ם ֶאת הְור  ף ַעל ַהד   קוֹּ ש ְ ַ י ְוַעל ַהמ  ֵ ת  זֹּת ש ְ זו  ְ  ַהמ 

ַסח פ  ַתח ַעלְיי   ו  ֶ ן ְולֹּא ַהפ  ֵ ִחית ִית  ש ְ ַ בֹּא ַהמ  יֶכם ֶאל ל  ֵ ת  ֹּף ב    (כד): ִלְנג 

ם ֶ ַמְרת  ש ְ ר ֶאת ו  ב  ה ַהד   ק ַהז ֶ ֶניך   ְלך   ְלח  ְלב  ם ַעד ו  ל  ה (כה): עוֹּ י  י ְוה   כ ִ

בֹּאו   ֶרץ ֶאל ת  א  ר ה  ֶ ן ֲאש  ֵ ֶכםְיי   ִית  ר ל  ֶ ֲאש  ַ ר כ  ֵ ב  ם ד ִ ֶ ַמְרת  ש ְ ה ֶאת ו  ֲעבֹּד   ה 

ה (כו): ַהז ֹּאת י  י ְוה  ֵניֶכם ֲאֵליֶכם יֹּאְמרו   כ ִ ה ב ְ ה מ  ֲעבֹּד  ֶכם ַהז ֹּאת ה  : ל 

ם (כז) ֶ ַסח ֶזַבח ַוֲאַמְרת  ֶ ר ַלְיי   הו א פ  ֶ ַסח ֲאש  י ַעל פ   ֵ ת  ֵאל ְבֵני ב   ר   ִיש ְ

ִמְצַרִים וֹּ  ב ְ ְגפ  נ  ינו   ְוֶאת ִמְצַרִים ֶאת ב ְ ֵ ת  יל ב   ֹּד ִהצ ִ ק  ם ַוי ִ ע  ֲחוו   ה  ַ ת  ש ְ  (כח): ַוי ִ

ְלכו   ו   ַוי ֵ ֲעש  ֵני ַוי ַ ֵאל ב ְ ר  ר ִיש ְ ֶ ֲאש  ַ ה כ  ה ֶאתְיי   ִצו   ֶ ן ְוַאֲהרֹּן מֹּש  ֵ ו   כ  ש    :ע 

ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם  )כא( ֵאל ַוי  ר  ל ִזְקֵני ִיש ְ ה ְלכ  ֶ א מֹּש  ְקר  כו   שהם יאמרו לבני ישראל,ַוי ִ ִמש ְ

ֶכם  משלכם, ומי שאין לו חֵֹּתיֶכם כבש או גדי עבורצֹּאן  מן השוקו ְקחו  ל  ְ פ   ,ְלִמש ְ

ֲחטו   ַ ַסח:  אותו לקרבןְוש  ת  )כב(ַהפ   ם ֲאֻגד ַ ֶ ְלַקְחת  ם  שלשה קלחים שלו  ֶ ב ו ְטַבְלת  ֵאזוֹּ

ף  ַ ס  ַ ר ב  ֶ ם ֲאש  ד   ַ ם  בכלי -ב  ֶ ְעת  ף  ַהזּו את הדםְוִהג ַ קוֹּ ש ְ ַ י  שלמעלהֶאל ַהמ  ֵ ת  ְוֶאל ש ְ

זו זֹּת  ְ ר  המשקופים שבצדדיםַהמ  ֶ ם ֲאש  ף  על אגודת האזוב שטבלתםִמן ַהד   ס   ַ  בכלי, -ב 

ם  ֶ יתוֹּ  בני ישראלְוַאת  ֵ ַתח ב  ֶ ֶֹּקר:  כל ליל ט"ולֹּא ֵתְצאו  ִאיש  ִמפ  ַבר ְיי   )כג(ַעד ב  ְוע 

ֹּף  בלילה הזה ם  ,ֶאת ִמְצַרִים להכותִלְנג  ה ֶאת ַהד   א  י  אשרְור  ֵ ת  ף ְוַעל ש ְ קוֹּ ש ְ ַ ַעל ַהמ 

זו זֹּת ְ ַסח , ַהמ  ן  וירחםו פ  ֵ ַתח ְולֹּא ִית  ֶ ש ְ  -הקב"ה רשות ויכולת לְיי  ַעל ַהפ  ַ ִחית ַהמ 

ֹּף  יֶכם ִלְנג  ֵ ת  בֹּא ֶאל ב   ה  )כד(: להכות -ל  ר ַהז ֶ ב  ם ֶאת ַהד   ֶ ַמְרת  הקרבת קרבן  –ו ש ְ

ם:  הפסח ל  ֶניך  ַעד עוֹּ ק ְלך  ו ְלב  ֶרץ  )כה(ְלח  א  בֹּאו  ֶאל ה  י ת  ה כ ִ י  ר  ארץ ישראלְוה  ֶ ֲאש 

ר  ֵ ב  ר ד ִ ֶ ֲאש  ַ ֶכם כ  ן ְיי  ל  ֵ ַמְרת ֶ  הבטיח לאבותיכם,ִית  ה ַהז ֹּאת ו ש ְ ֲעבֹּד  של ם ֶאת ה 

י  )כו(: הקרבת הפסח ה כ ִ י  ה  ישאלויֹּאְמרו   כאשרְוה  ֵניֶכם מ  ה  טעםֲאֵליֶכם ב ְ ֲעבֹּד  ה 

ֶכם:  של קרבן פסחַהז ֹּאת  המיוחדת ם  )כז(ל  ֶ ַסח הו א  לבניכםַוֲאַמְרת  ֶ להודאה ֶזַבח פ 

ַסח  עלַלְיי   ר פ   ֶ ִמְצַרִים ריחםֲאש  ֵאל ב ְ ר  י ְבֵני ִיש ְ ֵ ת  וֹּ  ,ַעל ב   ְגפ  נ  ֶאת ִמְצַרִים  בהכותוב ְ

יל ינו  ִהצ ִ ֵ ת  , הזקנים אמרו את הדברים אל בני ישראל, וכאשר שמעו בני ישראל ְוֶאת ב  

ֲחוו   את הדברים האלו ַ ת  ש ְ ם ַוי ִ ע  ֹּד ה  ק  להודות לה' על בשורת הגאולה ושיכנסו לארץ ַוי ִ

ה ְוַאֲהרֹּן  כח(): ישראל ֶ ה ְיי  ֶאת מֹּש  ר ִצו   ֶ ֲאש  ַ ֵאל כ  ר  ֵני ִיש ְ ו  ב ְ ֲעש  ְלכו  ַוי ַ להכין כבש ַוי ֵ

ו : לקרבן פסח ש  ן ע  ֵ  כ 

 

 



 רו ונקריב לפניך באהבה

 
ֹּאֶמר (מג) ה ֶאלְיי   ַוי  ֶ ת זֹּאת ְוַאֲהרֹּן מֹּש  ַסח ֻחק ַ ל ַהפ   ן כ   ֶ ר ב   יֹּאַכל לֹּא ֵנכ 

וֹּ  ל (מד): ב  ֶסף ִמְקַנת ִאיש   ֶעֶבד ְוכ  ה כ   ַמְלת   ז אֹּתוֹּ  ו  וֹּ  יֹּאַכל א   (מה): ב 

ב ש   וֹּ ִכיר ת  וֹּ  יֹּאַכל לֹּא ְוש   ַבִית (מו): ב  ד ב ְ ֵכל ֶאח  ִציא לֹּא ֵיא  ִית ִמן תוֹּ ַ  ַהב 

ר ִמן ש   ה ַהב   צ  רו   לֹּא ְוֶעֶצם חו  ב ְ ל (מז): בוֹּ  ִתש ְ ֵאל ֲעַדת כ   ר  ו   ִיש ְ  ַיֲעש 

ר ְוִכי (מח): אֹּתוֹּ  גו  ך   י  ר ִאת ְ ה ג ֵ ש   ל ַלְיי   ֶפַסח ְוע  וֹּ ל לוֹּ  ִהמ  ר כ  כ  ז ז   ְוא 

ֹּתוֹּ  ִיְקַרב ה ַלֲעש  י  ֶאְזַרח ְוה  ֶרץ כ ְ א  ל ה  ֵרל ְוכ  וֹּ  יֹּאַכל לֹּא ע  ה (מט): ב  ר  וֹּ  ת 

ח ִיְהֶיה ַאַחת ֶאְזר  ר ל  ר ְוַלג ֵ ְכֶכם ַהג   תוֹּ ו   (נ): ב ְ ֲעש  ל ַוי ַ ֵני כ   ֵאל ב ְ ר   ִיש ְ

ר ֶ ֲאש  ַ ה כ  ה ֶאתְיי   ִצו   ֶ ן ַאֲהרֹּן ְוֶאת מֹּש  ֵ ו   כ  ש   :ע 

 

  )פסוק זה הוא הוספת הגרח"ש פראנק זצ"ל(7 י"ג.פרק שמות 

ה (ה) י  ַנֲעִני ֶאֶרץ ֶאלְיי   ְיִביֲאך   ִכי ְוה  י ַהכ ְ ֱאמִֹּרי ְוַהִחת ִ י ְוה  ִסי ְוַהִחו ִ  ְוַהְיבו 

ה ְוַאֲהרֹּן )מג( ֶ ֹּאֶמר ְיי  ֶאל מֹּש  ַסח  ,ַוי  ת ַהפ   ר  כל ההלכות דלהלן3זֹּאת ֻחק ַ ן ֵנכ  ֶ ל ב  כ  

:  גוי או מומר וֹּ ל ֶעֶבד  )מד(לֹּא יֹּאַכל ב  ִמְקַנת  ישראליִאיש   של עבד כנעני –ְוכ 

:  -שקנית ב וֹּ ז יֹּאַכל ב  ה אֹּתוֹּ א  ַמְלת   ֶסף ו  ב  אבל )מה(כ   ש   וֹּ ר ת  ֵ שקיבל עליו  -)ג 

ִכיר  לקיים ז' מצוות בני נח( וֹּ  גויְוש   ַבִית  )מו(: ואפילו אם מהולים הםלֹּא יֹּאַכל ב   –ב ְ

ֵכל בחבורה ד ֵיא  ִית  ,ֶאח  ַ ִציא ִמן ַהב  ר  מן החבורה -לֹּא תוֹּ ש    של קרבן הפסחִמן ַהב  

ה  רו  בוֹּ  שרשיש עליה כזית בְוֶעֶצם  ממקום קביעות החבורה,חו צ  ב ְ בקרבן לֹּא ִתש ְ

ֵאל  )מז(: הפסח ר  ל ֲעַדת ִיש ְ ו  אֹּתוֹּ  יחדיוכ   ואין צריך חלוקה למשפחות כמו בפסח ַיֲעש 

ר  )מח(: מצרים ֵ ך  ג  גו ר ִאת ְ ה  צדק שהתגייר, והוא רוצהְוִכי י  ש    ,ֶפַסח ַלְיי   לעשות –ְוע 

ר  כ  ל ז  ל לוֹּ כ  וֹּ ז ִיְקַרב לַ מבני ביתו ִהמ  ֶרץ ְוא  א  ֶאְזַרח ה  ה כ ְ י  ֹּתוֹּ ְוה  כמו בן  –ֲעש 

וֹּ  ,ישראל ֵרל לֹּא יֹּאַכל ב  ל ע  ואפילו מי שמתו אחיו מחמת מילה שאינו צריך למול, ְוכ 

ה ַאַחת ִיְהֶיה  גם בשאר כל המצוות )מט(: מ"מ אינו יכול לאכול מקרבן הפסח ר  וֹּ ת 

ח  ֶאְזר  ְכֶכם  בן ישראלל  תוֹּ ר ב ְ ר ַהג   ֵ  )נ(: שוים בכל מצוות התורה והלכותיהכולם ְוַלג 

ה ְוֶאת ַאֲהרֹּן  ֶ ה ְיי  ֶאת מֹּש  ר ִצו   ֶ ֲאש  ַ ֵאל כ  ר  ֵני ִיש ְ ל ב ְ ו  כ   ֲעש  ן  שימולו כל הזכריםַוי ַ ֵ כ 

ו : ש   ע 

 שמות פרק י"ג.

ה ִכי  )ה( י  י ְוַהְיבו ִסי  כאשרְוה  ֱאמִֹּרי ְוַהִחו ִ י ְוה  ַנֲעִני ְוַהִחת ִ ְיִביֲאך  ְיי  ֶאל ֶאֶרץ ַהכ ְ

ְך  ֶתת ל  ע ַלֲאבֶֹּתיך  ל  ַ ב  ר ִנש ְ ֶ ַבת  אותה, שהיאֲאש  ב  שנוטף בהֶאֶרץ ז  ל   מן העיזיםח 

ש   ה ַהז ֹּאת  מן התמרים והתאנים,ו ְדב  ֲעבֹּד  ַבְדת   ֶאת ה   של הקרבת קרבן פסחְוע 

ה:ב ַ   חֶֹּדש  ַהז ֶ

 



 ונקריב לפניך באהבה רז

 
ר ֶ ע ֲאש  ַ ב  ֶתת ַלֲאבֶֹּתיך   ִנש ְ ךְ  ל  ַבת ֶאֶרץ ל  ב ז  ל  ש   ח  ְדב  ַבְדת    ו   ֶאת ְוע 

ה ֲעבֹּד  חֶֹּדש   ַהז ֹּאת ה  ַ ה ב   :ַהז ֶ

 

 כ"ג.פרק ויקרא 

ה (ד) ֶ ֲעֵדי ֵאל  ֵאיְיי   מוֹּ ר קֶֹּדש   ִמְקר  ֶ ְקְראו   ֲאש  ם ת ִ ם אֹּת  ֲעד  מוֹּ חֶֹּדש   (ה): ב ְ ַ  ב 

ן וֹּ ִראש  ה ה  ע  ַאְרב   ר ב ְ ש   ין ַלחֶֹּדש   ע  ֵ ִים ב  ַעְרב   ַסח ה  ֶ  :ַלְיי   פ 

 

  ט'.פרק במדבר 

ר (א) ֵ ה ֶאלְיי   ַוְיַדב  ֶ ר מֹּש  ַ ה ִסיַני ְבִמְדב  נ  ש    ַ ִנית ב  ֵ ם ַהש    ֵמֶאֶרץ ְלֵצאת 

חֶֹּדש   ִמְצַרִים ַ ן ב  וֹּ ִראש  ו   (ב): ֵלאמֹּר ה  ֵאל ְבֵני ְוַיֲעש  ר  ַסח ֶאת ִיש ְ  ַהפ  

ֲעדוֹּ  מוֹּ ה (ג): ב ְ ע  ַאְרב   ר ב ְ ש   ם ע  חֶֹּדש   יוֹּ ַ ה ב  ין ַהז ֶ ֵ ִים ב  ַ ַעְרב  ו   ה  ֲעש  ַ  אֹּתוֹּ  ת 

ְך  ֶתת ל  ע ַלֲאבֶֹּתיך  ל  ַ ב  ר ִנש ְ ֶ ַבת  אותה, שהיאֲאש  ב  שנוטף בהֶאֶרץ ז  ל   מן העיזיםח 

ש   ה ַהז ֹּאת  מן התמרים והתאנים,ו ְדב  ֲעבֹּד  ַבְדת   ֶאת ה   קרבן פסח של הקרבתְוע 

ה: חֶֹּדש  ַהז ֶ ַ  ב 

 ויקרא פרק כ"ג.

ְקְראו   )ד( ר ת ִ ֶ ֵאי קֶֹּדש  ֲאש  ֲעֵדי ְיי  ִמְקר  ה מוֹּ ֶ ם  תקבעוֵאל  ֲעד  מוֹּ ם ב ְ : הראוי להםאֹּת 

ן  )ה( וֹּ ִראש  חֶֹּדש  ה  ַ ִים  חודש ניסןב  ַעְרב   ין ה  ֵ ר ַלחֶֹּדש  ב  ש   ה ע  ע  ַאְרב   משש שעות ב ְ

: ןולמעלה, הוא זמן הקרבת קרב ַסח ַלְיי  ֶ  פ 

  במדבר פרק ט'.

ר ִסיַני )א(   ַ ה ְבִמְדב  ֶ ר ְיי  ֶאל מֹּש  ֵ ם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  ,ַוְיַדב  ִנית ְלֵצאת  ֵ ה ַהש   נ  ש    ַ ב 

ן ֵלאמֹּר  וֹּ ִראש  חֶֹּדש  ה  ַ ו   )ב(: לבני ישראלב  ֵאל  שיעשוְוַיֲעש  ר  ֶאת  לדורותְבֵני ִיש ְ

:  קרבן ֲעדוֹּ מוֹּ ַסח ב ְ ִים  )ג(ַהפ   ַ ַעְרב  ין ה  ֵ ה ב  חֶֹּדש  ַהז ֶ ַ ם ב  ר יוֹּ ש   ה ע  ע  ַאְרב   אחרי ב ְ

ו  אֹּתוֹּ  הצהרים ֲעש  ַ יו  את קרבן הפסחת  ֹּת  ל ֻחק  כ  מֲֹּעדוֹּ כ ְ  -הם המצות שבגוף הקרבן )ב ְ

יו  זכר תמים בן שנה( ט  פ   ל ִמש ְ צלי אש ראשו על כרעיו ועל  -הם המצות שעליו )ו ְככ 

ו  אֹּת קרבו( ֲעש  ַ : ת  ה  )ד(וֹּ ֶ ר מֹּש  ֵ  אף שכבר ציוה אותם כשנאמר הציוי מסיני( -שוב )ַוְיַדב 

ֵאל  ר  ֵני ִיש ְ ַסח: וציוה אותםֶאל ב ְ ֹּת ַהפ    ַלֲעש 

 



 רח ונקריב לפניך באהבה

 
מֲֹּעדוֹּ  ל ב ְ כ  יו כ ְ ֹּת  ל ֻחק  ְככ  יו ו  ט  פ   ו   ִמש ְ ֲעש  ַ ר (ד): אֹּתוֹּ  ת  ֵ ה ַוְיַדב  ֶ  ֶאל מֹּש 

ֵני ֵאל ב ְ ר  ֹּת ִיש ְ ַסח ַלֲעש  ו   (ה): ַהפ   ֲעש  ַסח ֶאת ַוי ַ ֶ ן ַהפ  וֹּ ִראש  ה ב   ע  ַאְרב    ב ְ

ר ש   ם ע  ין ַלחֶֹּדש   יוֹּ ֵ ִים ב  ַ ַעְרב  ר ה  ַ ִמְדב  י ב ְ כֹּל ִסינ  ר כ ְ ֶ ה ֲאש  ה ֶאתְיי   ִצו   ֶ  מֹּש 

ן ֵ ו   כ  ש  ֵני ע  ֵאל ב ְ ר  ים ַוְיִהי (ו): ִיש ְ ש ִ ר ֲאנ  ֶ יו   ֲאש  ם ְלֶנֶפש   ְטֵמִאים ה  ד   ְולֹּא א 

ְכלו   ֹּת י  ַסח ַלֲעש  ֶ ם ַהפ  וֹּ י  ַ ְקְרבו   ַההו א ב  ה ִלְפֵני ַוי ִ ֶ ם ַאֲהרֹּן ְוִלְפֵני מֹּש  וֹּ י  ַ  ב 

ֹּאְמרו   (ז): ַההו א ים ַוי  ש ִ ֲאנ  ה ה  ֵהמ   יו ה  ם ְלֶנֶפש   ְטֵמִאים ֲאַנְחנו   ֵאל  ד   א 

ה מ   ַרע ל  י ִנג   ן ֶאת ַהְקִריב ְלִבְלת ִ ַ ְרב  מֲֹּעדוֹּ ְיי   ק  ךְ  ב ְ תוֹּ ֵני ב ְ ֵאל ב ְ ר   (ח): ִיש ְ

ֹּאֶמר ה ֲאֵלֶהם ַוי  ֶ ה ִעְמדו   מֹּש  ְמע  ה ַמה ְוֶאש ְ ֶכםְיי   ְיַצו ֶ ר (ט) פ: ל  ֵ ְיי   ַוְיַדב 

ה ֶאל ֶ אמֹּר מֹּש  ֵ ר (י): ל  ֵ ב  ֵני ֶאל ד ַ ֵאל ב ְ ר  י ִאיש   ִאיש   ֵלאמֹּר ִיש ְ  ִיְהֶיה כ ִ

ֵמא ֶנֶפש   ט  ה ְבֶדֶרךְ  אוֹּ  ל  ֶכם ְרחֹּק  ה ְלדֹּרֵֹּתיֶכם אוֹּ  ל  ש    (יא): ַלְיי   ֶפַסח ְוע 

חֶֹּדש   ַ ִני ב  ֵ ה ַהש   ע  ַאְרב   ר ב ְ ש   ם ע  ין יוֹּ ֵ ִים ב  ַ ַעְרב  ו   ה  ת ַעל אֹּתוֹּ  ַיֲעש  וֹּ  ַמצ 

ְמרִֹּרים ִאירו   לֹּא (יב): יֹּאְכֻלהו   ו  ו   ַיש ְ נ  ֶ ֶֹּקר ַעד ִממ  רו   לֹּא ְוֶעֶצם ב  ב ְ  בוֹּ  ִיש ְ

ל כ  ת כ ְ ַסח ֻחק ַ ֶ ו   ַהפ  ִאיש   (יג): אֹּתוֹּ  ַיֲעש  ר ְוה  ֶ ר הו א ֲאש  הוֹּ ְבֶדֶרךְ  ט   לֹּא ו 

 

ֵאל  ר  ֵני ִיש ְ ַסח:  וציוה אותםֶאל ב ְ ֹּת ַהפ   ו   ובני ישראל קיימו את הציווי )ה(ַלֲעש  ֲעש  ַוי ַ

ן  קרבןֶאת  וֹּ ִראש  ַסח ב   ֶ ִים  בחודש הראשוןַהפ  ַ ַעְרב  ין ה  ֵ ם ַלחֶֹּדש  ב  ר יוֹּ ש   ה ע  ע  ַאְרב   ב ְ

ר  ַ ִמְדב  יב ְ ה  ,ִסינ  ֶ ה ְיי  ֶאת מֹּש  ר ִצו   ֶ כֹּל ֲאש  ו   את כל מצוות הפסח והלכותיוכ ְ ש  ן ע  ֵ כ 

ֵאל  ר  ֵני ִיש ְ ם  )ו(: כמצוותו וכהלכתוב ְ ד  יו  ְטֵמִאים ְלֶנֶפש  א  ר ה  ֶ ים ֲאש  ש ִ  -ַוְיִהי ֲאנ 

ֹּת  טומאת מת, ולכן ְכלו  ַלֲעש  ם ַההו א אתְולֹּא י  י וֹּ ַ ַסח ב  ֶ ה  ,ַהפ  ֶ ְקְרבו  ִלְפֵני מֹּש  ַוי ִ

ם ַההו א:  כשישבו יחד בביהמ"דְוִלְפֵני ַאֲהרֹּן  י וֹּ ַ יו  )ז(ב  ה ֵאל  ֵהמ   ים ה  ש ִ ֲאנ  ֹּאְמרו  ה   -ַוי 

ם אל משה רבינו, ד  ַרע  טומאת מת, - ֲאַנְחנו  ְטֵמִאים ְלֶנֶפש  א  ה ִנג   מ   י  נמנעל  ְלִבְלת ִ

ן ְיי  ב ְ  -שלא ל ַ ְרב  ֵאל: ַהְקִריב ֶאת ק  ר  ֵני ִיש ְ ְך ב ְ תוֹּ ה  )ח(מֲֹּעדוֹּ ב ְ ֶ ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם מֹּש  ַוי 

ֶכם בפתח אהל מועד ִעְמדו   ה ְיי  ל  ה ַמה ְיַצו ֶ ְמע  ה  )ט(: עליכםְוֶאש ְ ֶ ר ְיי  ֶאל מֹּש  ֵ ַוְיַדב 

אמֹּר:  ֵ ֵאל ֵלאמֹּר )י(ל  ר  ֵני ִיש ְ ר ֶאל ב ְ ֵ ב  י  ,ד ַ ֶנפֶ  אם -ִאיש  ִאיש  כ ִ ֵמא ל  ש  ִיְהֶיה ט 

ה  שהואאוֹּ  טומאת מת )או שאר טומאות( ֶכם אוֹּ ְלדֹּרֵֹּתיֶכם  מן ביהמ"קְבֶדֶרְך ְרחֹּק  ל 

ה  ואינו יכול להקריב את הפסח, אזי ש    יעשה קרבן פסח לה' )יא(:  -ֶפַסח ַלְיי   קרבןְוע 

ִני  ֵ חֶֹּדש  ַהש   ַ ו   חודש איירב  ִים ַיֲעש  ַ ַעְרב  ין ה  ֵ ם ב  ר יוֹּ ש   ה ע  ע  ַאְרב   את קרבן פסח אֹּתוֹּ  ב ְ

ת ו ְמרִֹּרים יֹּאְכֻלהו   עםַעל  שני וֹּ  אכילת הפסח היא בליל ט"ו )יב(: את קרבן הפסחַמצ 

ֶֹּקר  ו  ַעד ב  נ  ֶ ִאירו  ִממ  רו  בוֹּ  שיש עליה כזית בשרְוֶעֶצם  יום ט"ולֹּא ַיש ְ ב ְ בבשר לֹּא ִיש ְ

ת  קרבן הפסח, ל ֻחק ַ כ  ַסח  המצות שהם מדיני קרבןכ ְ ֶ :  אשוןהרַהפ  ו  אֹּתוֹּ  )יג(ַיֲעש 

ר  הוֹּ ר הו א ט  ֶ ִאיש  ֲאש  ְבֶדֶרְך  ולא היה טמא, וגםְוה  הרחוקה ו  י  ַדל  ,לֹּא ה  ונמנע  –ְוח 

יה   -מ ֶ ֶֶפש  ַהִהוא ֵמַעמ  ה ַהנ  ַסח ְוִנְכְרת  ֶ ת ַהפ  וֹּ י  ,ַלֲעש  ן ְיי  לֹּא ִהְקִריב  אתכ ִ ַ ְרב  ק 

א  מֲֹּעדוֹּ ֶחְטאוֹּ ִיש    ִאיש  ַההו א:  יתחייב כרתב ְ ר  )יד(ה  ֵ ֶכם ג  גו ר ִאת ְ ה  צדקְוִכי י  ש   ְוע 
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ה י  ַדל ה  ת ְוח  וֹּ ַסח ַלֲעש  ֶ ה ַהפ  ֶפש   ְוִנְכְרת  ֶ יה   ַהִהוא ַהנ  ֶ י ֵמַעמ  ן כ ִ ַ ְרב  ְיי   ק 

מֲֹּעדוֹּ  ִהְקִריב לֹּא א ֶחְטאוֹּ  ב ְ ִאיש   ִיש    ר ְוִכי (יד): ַההו א ה  גו  ֶכם י  ר ִאת ְ  ג ֵ

ה ש   ת ַלְיי   ֶפַסח ְוע  ֻחק ַ ַסח כ ְ ֶ טוֹּ  ַהפ  פ   ְכִמש ְ ן ו  ֵ ה כ  ה ַיֲעש ֶ  ִיְהֶיה ַאַחת ֻחק  

ֶכם ר ל  ְלֶאְזַרח ְוַלג ֵ ֶרץ ו  א   :ה 

 

 כ"ח.פרק במדבר 

ַבחֶֹּדש   (טז) ן ו  וֹּ ִראש  ה ה  ע  ַאְרב   ר ב ְ ש   ם ע  ַסח ַלחֶֹּדש   יוֹּ ֶ   :ַלְיי   פ 

 

 ט"ז.פרק דברים 

ר (א) מוֹּ ִביב חֶֹּדש   ֶאת ש   א  ית   ה  ש ִ ַסח ְוע  ֶ י ֱאלֶֹּהיך   ַלְיי   פ  חֶֹּדש   כ ִ ִביב ב ְ א   ה 

ִציֲאך   ְצַרִים ֱאלֶֹּהיך  ְיי   הוֹּ ִ ה ִממ  ְיל  ַבְחת    (ב): ל  ַסח ְוז  ֶ  צֹּאן ֱאלֶֹּהיך   ַלְיי   פ 

ר  הוֹּ ר הו א ט  ֶ ִאיש  ֲאש  ְבֶדֶרְך  ולא היה טמא, וגםְוה  הרחוקה ו  י  ַדל  ,לֹּא ה  ונמנע  –ְוח 

יה   -מ ֶ ֶֶפש  ַהִהוא ֵמַעמ  ה ַהנ  ַסח ְוִנְכְרת  ֶ ת ַהפ  וֹּ י  ,ַלֲעש  ן ְיי  לֹּא ִהְקִריב  אתכ ִ ַ ְרב  ק 

א  מֲֹּעדוֹּ ֶחְטאוֹּ ִיש    ִאיש  ַההו א:  יתחייב כרתב ְ ר  )יד(ה  ֵ ֶכם ג  גו ר ִאת ְ ה  צדקְוִכי י  ש   ְוע 

ַסח  אע"פ שהוא לא יצא ממצרים,ֶפַסח ַלְיי   גם הוא ֶ ת ַהפ  ֻחק ַ הם המצות שבגוף כ ְ

טוֹּ  זכר תמים בן שנה( -הקרבן ) פ   צלי אש ראשו על כרעיו  -הם המצות שעליו )ו ְכִמש ְ

ה ועל קרבו( ן ַיֲעש ֶ ֵ ֶרץ: ,כ  א  ר ו ְלֶאְזַרח ה  ֵ ֶכם ְוַלג  ה ַאַחת ִיְהֶיה ל   ֻחק  

 במדבר פרק כ"ח.

ן  )טז( וֹּ ִראש  ם ַלחֶֹּדש   חודש ניסןו ַבחֶֹּדש  ה  ר יוֹּ ש   ה ע  ע  ַאְרב    הוא זמן הקרבת קרבןב ְ

: ַסח ַלְיי  ֶ  פ 

 דברים פרק ט"ז.

ר  )א( מוֹּ ִביב  ניסן בזמןֶאת חֶֹּדש   לקבועש   א  ית   זמן בישול התבואות,ה  ש ִ את כל ְוע 

ַסח ַלְיי  ֱאלֶֹּהיך   עבודות קרבן ֶ א   ,פ  חֶֹּדש  ה  י ב ְ ְצַרִים כ ִ ִ ִציֲאך  ְיי  ֱאלֶֹּהיך  ִממ  ִביב הוֹּ

ה  ְיל   )ב(: שבלילה נתן לך פרעה רשות לצאת, והיציאה עצמה היתה ביום שלאחריול 

ַבְחת    ַסח ַלְיי  ֱאלֶֹּהיך  צֹּאן  לקרבןְוז  ֶ ר  לקרבן הפסחפ  ק  בביהמ"ק  לקרבן חגיגת י"ד,ו ב 

ם:  שהוא מוֹּ ש   ן ש ְ ֵ כ  ַ ר ִיְבַחר ְיי  ְלש  ֶ ם ֲאש  קוֹּ מ   ַ יו  )ג(ב  ל  בזמן  -עמו לֹּא תֹּאַכל ע 

ֵמץ הקרבת הפסח יו  ,ח  ל  ֹּאַכל ע  ִמים ת  עם קרבן הפסח )כל שבעת הימים הם ִשְבַעת י 

ת  כהמשך לקרבן הפסח( וֹּ י  שהיה לך במצרים,עִֹּני  שהוא לזכרֶלֶחם  שהםַמצ  כ ִ
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ר ק  ם ו ב  קוֹּ מ   ַ ר ב  ֶ ןְיי   ִיְבַחר ֲאש  ֵ כ  ַ מוֹּ  ְלש  ם ש ְ יו תֹּאַכל לֹּא (ג): ש   ל  ֵמץ ע   ח 

ְבַעת ִמים ש ִ ֹּאַכל י  יו ת  ל  ת ע  וֹּ י עִֹּני ֶלֶחם ַמצ  ן כ ִ זוֹּ את   ְבִחפ   צ    ֵמֶאֶרץ י 

ֹּר ְלַמַען ִמְצַרִים ְזכ  ם ֶאת ת ִ ֹּל ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֵצאְתך   יוֹּ יך   ְיֵמי כ   (ד): ַחי ֶ

ֶאה ְולֹּא אֹּר ְלך   ֵיר  ל ש ְ כ  ֻבְלך   ב ְ ְבַעת ג ְ ִמים ש ִ ִלין ְולֹּא י  ר ִמן י  ש   ר ַהב   ֶ  ֲאש 

ח ַ ְזב  ֶעֶרב ת ִ ם ב   וֹּ י  ַ ן ב  וֹּ ִראש  ֶֹּקר ה  ַכל לֹּא (ה): ַלב  ֹּחַ  תו  ַסח ֶאת ִלְזב   ַהפ  

ַאַחד ֶריך   ב ְ ע  ר ש ְ ֶ ךְ  נֵֹּתן ֱאלֶֹּהיך  ְיי   ֲאש  י (ו): ל  ם ֶאל ִאם כ ִ קוֹּ ר ַהמ   ֶ  ֲאש 

ן ֱאלֶֹּהיך  ְיי   ִיְבַחר ֵ כ  ַ מוֹּ  ְלש  ם ש ְ ח ש   ַ ְזב  ַסח ֶאת ת ִ ֶ ֶרב ַהפ  ע  א ב   בוֹּ  ֶמש  ַהש  ֶ  כ ְ

ֵעד ִים ֵצאְתך   מוֹּ ְצר  ִ ְלת    (ז): ִממ  ַ ִבש   ַכְלת    ו  ם ְוא  קוֹּ מ   ַ ר ב  ֶ ְיי   ִיְבַחר ֲאש 

וֹּ  ֱאלֶֹּהיך   ִנית   ב  פ  ֶֹּקר ו  ַלְכת    ַבב  ֶליך   ְוה  ת (ח): ְלאֹּה  ֶ ש  ֵ ִמים ש  ֹּאַכל י  ת ת  וֹּ  ַמצ 

ם וֹּ ַבי  ִביִעי ו  ְ ה לֹּא ֱאלֶֹּהיך   ַלְיי   ֲעֶצֶרת ַהש   ה ַתֲעש ֶ אכ    :ְמל 

 

ם:  שהוא מוֹּ ש   ן ש ְ ֵ כ  ַ ר ִיְבַחר ְיי  ְלש  ֶ ם ֲאש  קוֹּ מ   ַ יו  )ג(ב  ל  בזמן  -עמו לֹּא תֹּאַכל ע 

ֵמץ הקרבת הפסח יו  ,ח  ל  ֹּאַכל ע  ִמים ת  עם קרבן הפסח )כל שבעת הימים הם ִשְבַעת י 

ת  כהמשך לקרבן הפסח( וֹּ י  שהיה לך במצרים,עִֹּני  שהוא לזכרֶלֶחם  שהםַמצ  כ ִ

ן  זוֹּ את  ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים -גרשוך המצרים עד שְבִחפ   צ  ֹּר  ,י  ְזכ  ע"י אכילת הפסח ְלַמַען ת ִ

:  והמצה יך  ֹּל ְיֵמי ַחי ֶ ם ֵצאְתך  ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים כ  אֹּר  )ד(ֶאת יוֹּ ֶאה ְלך  ש ְ חמץ ְולֹּא ֵיר 

ֻבְלך   קשה שמחמצים בו עיסות אחרות ל ג ְ כ  ְבַעת י   רשותך –ב ְ ִלין  ,ִמיםש ִ  ישארְולֹּא י 

ר  ש   ֶעֶרב  של הקרבןִמן ַהב   ח ב   ַ ְזב  ר ת ִ ֶ ן  בין הערבים שלֲאש  וֹּ ִראש  ם ה  י וֹּ ַ היינו הקודם ב 

ֶֹּקר:  )י"ד ניסן הקודם לחג הפסח(, עד ַֹּח  )ה(ַלב  ֶאת  לשחוט ולהקריבלֹּא תו ַכל ִלְזב 

ֶריך   קרבן ע  ַאַחד ש ְ ַסח ב ְ ר ְיי  ֱאלֹּ  עריךַהפ   ֶ ְך ֲאש  במת  -ואפילו בבמה )ֶהיך  נֵֹּתן ל 

י ִאם ֶאל  )ו(: יחיד( מוֹּ  ביהמ"ק שהואכ ִ ן ש ְ ֵ כ  ַ ר ִיְבַחר ְיי  ֱאלֶֹּהיך  ְלש  ֶ ם ֲאש  קוֹּ ם  ,ַהמ   ש  

ֶרב  ע  ַסח ב   ֶ ח ֶאת ַהפ  ַ ְזב  ֶמש   בין הערבים, ותאכל את הפסחת ִ ֶ א ַהש   בוֹּ בלילה, ותגמור כ ְ

ִים  אכילתו עד בוקר יום ט"ו שהוא ְצר  ִ ֵעד ֵצאְתך  ִממ   )ז(: ואח"כ נותר הוא ותשרפנומוֹּ

ְלת    ַ ִבש   ַכְלת    את הקרבן צלי אשו  וֹּ  אותוְוא  ר ִיְבַחר ְיי  ֱאלֶֹּהיך  ב  ֶ ם ֲאש  קוֹּ מ   ַ היינו ב 

ֶֹּקר  בכל העיר ירושלים, ואח"כ תשאר ללון בירושלים ִנית  ַבב  ַלְכת    של מחרת יו"טו פ  ְוה 

 : ֶליך  ִמים  ואח"כ עוד )ח(ְלאֹּה  ת י  ֶ ש  ֵ ת נוספיםש  וֹּ ֹּאַכל ַמצ  ִביִעי  ,ת  ְ ם ַהש    של פסחו ַבי וֹּ

ה: ,ַלְיי  ֱאלֶֹּהיך   שביתה ממלאכה והתאספות של שמחהֲעֶצֶרת  אכ  ה ְמל   לֹּא ַתֲעש ֶ

 יהושע פרק ה'.

במשך השנים שהיו ישראל במדבר, לא מלו בני ישראל את בניהם, וממילא לא יכלו 

 קרבן הפסח. אחר שעברו בני ישראל את הירדן מל יהושע את בני ישראל להקריב את
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 '.הפרק יהושע 

ֲחנו   (י) ֵאל ְבֵני ַוי ַ ר  ל ִיש ְ ְלג   ג ִ ַ ו   ב  ֲעש  ַסח ֶאת ַוי ַ ֶ ה ַהפ  ע  ַאְרב   ר ב ְ ש   ם ע   יוֹּ

ֶעֶרב ַלחֶֹּדש   ת ב   ַעְרבוֹּ ֹּאְכלו   (יא): ְיִריחוֹּ  ב ְ ר ַוי  ֶרץ ֵמֲעבו  א  ֳחַרת ה   ִממ  

ַסח ֶ ת ַהפ  וֹּ י ַמצ  לו  ֶעֶצם ְוק  ם ב ְ וֹּ ה ַהי    :ַהז ֶ

 

 כ"ג.פרק מלכים ב' 

ֶלךְ  ַוְיַצו (כא) ֶ ל ֶאת ַהמ  ם כ   ע  ו   ֵלאמֹּר ה  תו ב ֱאלֵֹּהיֶכם ַלְיי   ֶפַסח ֲעש  כ   ַ  כ 

ִרית ֵסֶפר ַעל ה ַהב ְ י (כב): ַהז ֶ ה לֹּא כ ִ ַסח ַנֲעש   ֶ פ  ַ ה כ  ְֹּפִטים ִמיֵמי ַהז ֶ  ַהש  

ר ֶ ְפטו   ֲאש  ֵאל ֶאת ש   ר  ֵאל ַמְלֵכי ְיֵמי ְוכֹּל ִיש ְ ר  ַמְלֵכי ִיש ְ ה ו  ד  י (כג): ְיהו   כ ִ

מֶֹּנה ִאם ש ְ ֵרה ב ִ ה ֶעש ְ נ  ֶלךְ  ש   ֶ הו   ַלמ  י   ה יֹּאש ִ ַסח ַנֲעש   ֶ ה ַהפ   ַלְיי   ַהז ֶ

ם ל ִ ש   ירו   :ב ִ

 

 )י( הירדן מל יהושע את בני ישראללהקריב את קרבן הפסח. אחר שעברו בני ישראל את 

ל  ְלג   ג ִ ַ ֵאל ב  ר  ֲחנו  ְבֵני ִיש ְ ו   שם היה במת ציבורַוי ַ ֲעש  ה  שםַוי ַ ע  ַאְרב   ַסח ב ְ ֶ ֶאת ַהפ 

ם ַלחֶֹּדש   ר יוֹּ ש   ֶעֶרב  ניסןע  ת ְיִריחוֹּ  בין הערבים, בגלגל שהואב   ַעְרבוֹּ מיד  –ב ְ

ראל משארית המן שהיה להם, וביום הזה עד כאן אכלו יש )יא(: בכניסתם לארץ ישראל

ֹּאְכלו  ֵמֲעבו ר  ואילך ֶרץ  מתבואתַוי  א  מהתבואה החדשה, אחר שהקריבו את קרבן ה 

ֳחַרת  העומר ַסח יום טוב ראשון שלִממ   ֶ ת  ,ַהפ  וֹּ לו י  לחם אפוי מצותַמצ   חיטים קלויםְוק 

ה  ם ַהז ֶ ֶעֶצם ַהי וֹּ  :מרולא בלילה, כי אז עדיין לא קרב העוב ְ

 מלכים ב' פרק כ"ג.

ם ֵלאמֹּר  המלך יאשיהו ביער את העבודה זרה והבמות )כא( ע  ל ה  ֶלְך ֶאת כ   ֶ ַוְיַצו ַהמ 

ו   תו ב ַעל ֵסֶפר  ,ֶפַסח ַלְיי  ֱאלֵֹּהיֶכם קרבןֲעש  כ   ַ ה:  התורה הנקרא ספרכ  ִרית ַהז ֶ ַהב ְ

ה  )כב( י לֹּא ַנֲעש   ה  קרבן פסח כמוכ ִ ַסח ַהז ֶ ֶ פ  ַ  ובביעור הבמות והעבודה זרהבטהרה כ 

ֵאל ר  ְפטו  ֶאת ִיש ְ ר ש   ֶ ְֹּפִטים ֲאש  ֵאל ו ַמְלֵכי  וגם ,ִמיֵמי ַהש   ר  ְוכֹּל ְיֵמי ַמְלֵכי ִיש ְ

ה  ֵרה  )כג(: לא נעשה קרבן פסח בביעור העבודה זרה כראויְיהו ד  מֶֹּנה ֶעש ְ ש ְ י ִאם ב ִ כ ִ

ַסח ֶ ה ַהפ  הו  ַנֲעש   י   ֶלְך יֹּאש ִ ֶ ה ַלמ  נ  ם  ש   ל ִ ירו ש   ה ַלְיי  ב ִ כמו שקרבן הפסח במצרים ַהז ֶ

 :היה בביעור העבודה זרה מישראל, גם כאן ביערו את הע"ז והקריבו את הפסח
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 )פסוק זה הוא הוספת הגרח"ז גרוסברג זצ"ל(7 .ה"מפרק יחזקאל 

ן (כא) וֹּ ִראש  ה ב   ע  ַאְרב   ר ב ְ ש   ם ע  ֶכם ִיְהֶיה ַלחֶֹּדש   יוֹּ ַסח ל  ג ַהפ   ת ח  ֻבעוֹּ  ש ְ

ִמים ת י  וֹּ ֵכל ַמצ   :ֵיא 

 

 )פסוקים אלו הם הוספת הגאון האדר"ת(7 ו'.פרק עזרא 

ו   (יט) ֲעש  ה ְבֵני ַוי ַ ל  וֹּ ַסח ֶאת ַהג  ה ַהפ   ע  ַאְרב   ר ב ְ ש   ן ַלחֶֹּדש   ע  וֹּ ִראש   (כ): ה 

י ֲהרו   כ ִ ַ ֲֹּהִנים ִהט  ם ַהכ  ד ְוַהְלִוי ִ ֶאח  ם כ ְ ל   ֻ ִרים כ  ֲחטו   ְטהוֹּ ש ְ ַסח ַוי ִ ֶ ל ַהפ   ְלכ 

ֵני ה ב ְ ל  וֹּ ֲֹּהִנים ְוַלֲאֵחיֶהם ַהג  ֶהם ַהכ  ֹּאְכלו   (כא): ְול  ֵאל ְבֵני ַוי  ר  ִבים ִיש ְ  ַהש   

ה ל  וֹּ ל ְוכֹּל ֵמַהג  ְבד   ְמַאת ַהנ ִ ֻ יֵ  ִמט  וֹּ ֶרץ ג  א   ֱאלֵֹּהי ַלְיי   ִלְדרֹּש   ֲאֵלֶהם ה 

ֵאל ר  ו   (כב): ִיש ְ ֲעש  ת ַחג ַוי ַ וֹּ ְבַעת ַמצ  ִמים ש ִ ה י  ְמח  ש ִ י ב ְ ם כ ִ ח  ְ מ  ְיי   ש ִ

ר ֶמֶלךְ  ֵלב ְוֵהֵסב ו  ק ֲעֵליֶהם ַאש   ְמֶלאֶכת ְיֵדיֶהם ְלַחז ֵ ית ב ִ ֵ ֱאלִֹּהים ב   ה 

ֵאל ֱאלֵֹּהי ר    :ִיש ְ
 

 

 יחזקאל פרק מ"ה.

בנבואת יחזקאל נתנבא על חנוכת ביהמ"ק לעתיד לבוא, והקרבנות המיוחדים  )כא(

ן  לחנוכת הבית, ואמר כי כל זה הוא מלבד מצוות היום כתיקונם,שיקריבו  וֹּ ִראש  ב  

ֶכם  בחודש הראשון ם ַלחֶֹּדש  ִיְהֶיה ל  ר יוֹּ ש   ה ע  ע  ַאְרב   ַסח יום הקרבת קרבןב ְ ג  ,ַהפ   ח 

ת  ֻבעוֹּ ֵכל  שבעתש ְ ת ֵיא  וֹּ ִמים ַמצ  כמצוותו, ובנוסף לזה יהיו הקרבנות המיוחדים י 

 :לחנוכת המקדש

 א פרק ו'.עזר

ו  ְבֵני  אחר שנשלם בנין בית שני בחודש אדר, ועשו חנוכת הבית,)יט(  ֲעש  ישראל ַוי ַ

ה ֶאת  השבים מן ל  וֹּ ן:  קרבןַהג  וֹּ ִראש  ר ַלחֶֹּדש  ה  ש   ה ע  ע  ַאְרב   ַסח ב ְ ֲהרו   )כ(ַהפ   ַ י ִהט  כ ִ

ד  ֶאח  ם כ ְ ֲֹּהִנים ְוַהְלִוי ִ חֲ  והיוַהכ  ש ְ ִרים ַוי ִ ם ְטהוֹּ ל   ֻ ֵני  הלוים אתטו  כ  ל ב ְ ַסח ְלכ  ֶ ַהפ 

ה  ישראל השבים מן ל  וֹּ ֲֹּהִנים  הישראלים, ואח"כ שחטוַהג  ואח"כ שחטו ְוַלֲאֵחיֶהם ַהכ 

ֶהם  גם ֹּאְכלו   )כא(: עצמםְול  ה את קרבן הפסחַוי  ל  וֹּ ִבים ֵמַהג  ֵאל ַהש    ר  ְוכֹּל  ,ְבֵני ִיש ְ

ל  הגוים ְבד   ֵי ה   שנבדלוַהנ ִ וֹּ ְמַאת ג  ֻ ֶרץ ִמט   ונתגיירוֲאֵלֶהם  והעבודה זרה והתחברוא 

ֵאל  ר  ת  )כב(: גם הם הקריבו ואכלו מקרבן הפסחִלְדרֹּש  ַלְיי  ֱאלֵֹּהי ִיש ְ וֹּ ו  ַחג ַמצ  ֲעש  ַוי ַ

ה ְמח  ש ִ ִמים ב ְ ְבַעת י  ם ְיי  ְוֵהֵסב  ,ש ִ ח  מ ְ י ש ִ ו ר  דרוישֵלב  והטה אתכ ִ ופרס, ֶמֶלְך ַאש  

ְמֶלאֶכת ֲעֵליֶהם ְלַחז ֵ  לטובה ֵאל  בניןק ְיֵדיֶהם ב ִ ר  ֱאלִֹּהים ֱאלֵֹּהי ִיש ְ ית ה  ֵ שעזר ב 

 :להם בהוצאות הבנין וגם להשקיט האויבים והמפריעים
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  ל'.פרק דברי הימים ב'  

ַלח (א) ש ְ הו   ַוי ִ ל ַעל ְיִחְזִקי   ֵאל כ   ר  ה ִיש ְ ד  ת ְוַגם ִויהו  רוֹּ ַתב ִאג ְ  ַעל כ  

ה ֶאְפַרִים ֶ ְמַנש   א ו  בוֹּ םְיי   ְלֵבית ל  ל ִ ש   ירו  ת ב ִ וֹּ ַסח ַלֲעש  ֶ  ֱאלֵֹּהי ַלְיי   פ 

ֵאל ר  ַעץ (ב): ִיש ְ ו   ֶלךְ  ַוי ִ ֶ יו ַהמ  ר  ל ְוש   ל ְוכ  ה  ם ַהק   ל ִ ש   ירו  ת ב ִ וֹּ ַסח ַלֲעש  ֶ   ַהפ 

חֶֹּדש   ַ ִני ב  ֵ י (ג): ַהש   ְכלו   לֹּא כ ִ ֹּתוֹּ  י  ֵעת ַלֲעש  י ַהִהיא ב   ֲֹּהִנים כ ִ  לֹּא ַהכ 

ו   ש  י ִהְתַקד ְ ם ְלַמד ַ ע  ם ֶנֶאְספו   לֹּא ְוה  ל ִ ש   ר (ד): ִלירו  ַ יש  ר ַוי ִ ב  ֵעיֵני ַהד    ב ְ

ֶלךְ  ֶ ְבֵעיֵני ַהמ  ל ו  ל כ   ה  ֲעִמידו   (ה): ַהק   ר ַוי ַ ב  ל ְלַהֲעִביר ד  ל קוֹּ כ  ֵאל ב ְ ר   ִיש ְ

ֵאר ַבע ִמב ְ ֶ ן ְוַעד ש  א ד   בוֹּ ת ל  וֹּ ַסח ַלֲעש  ֶ ֵאל ֱאלֵֹּהי ַלְיי   פ  ר  ם ִיש ְ ל ִ ש   ירו   ב ִ

י רֹּב לֹּא כ ִ ו   ל  ש  תו ב ע  כ   ַ ְלכו   (ו): כ  ִצים ַוי ֵ ר  ת ה  רוֹּ ִאג ְ ד ב   ֶלךְ  ִמי ַ ֶ יו ַהמ  ר    ְוש  

ה ְמח  ש ִ ִמים ב ְ ְבַעת י  ם ְיי  ְוֵהֵסב  ,ש ִ ח  מ ְ י ש ִ ו ר  דרוישֵלב  והטה אתכ ִ ופרס, ֶמֶלְך ַאש  

ְמֶלאֶכת ֲעֵליֶהם לְ  לטובה ק ְיֵדיֶהם ב ִ ֵאל  בניןַחז ֵ ר  ֱאלִֹּהים ֱאלֵֹּהי ִיש ְ ית ה  ֵ שעזר ב 

 :להם בהוצאות הבנין וגם להשקיט האויבים והמפריעים

 דברי הימים ב' פרק ל'.

אחרי מיתת אחז מלך יהודה, ָמַלך חזקיהו בנו, והוא טיהר את ביהמ"ק מכל העבודה  )א(

הו   עבודת המקדש,זרה והגילולים שהיו בו, וחידש את  ַלח ְיִחְזִקי   ש ְ  אל -ַעל  שליחיםַוי ִ

ה  ֶ ַתב ַעל ֶאְפַרִים ו ְמַנש   ת כ   רוֹּ ה ְוַגם ִאג ְ ֵאל ִויהו ד  ר  ל ִיש ְ לבני מלכות ישראל כ  

ם עשרת השבטים ל ִ ירו ש   א ְלֵבית ְיי  ב ִ בוֹּ ת  ,ל  וֹּ ֵאל:  קרבןַלֲעש  ר  ַסח ַלְיי  ֱאלֵֹּהי ִיש ְ ֶ פ 

ו    )ב( ם  התייעץַעץ ַוי ִ ל ִ ירו ש   ל ב ִ ה  ל ַהק   יו ְוכ  ר  ֶלְך ְוש   ֶ  לעבר את השנה, ועי"זַהמ 

חֶֹּדש   ַ ַסח ב  ֶ ת ַהפ  וֹּ ִני  שהיה ראוי להיות החודשַלֲעש  ֵ חודש אייר, ועתה עיברו את ַהש  

ֵעת ַהִהיא  )ג(: השנה ונעשה לחודש ניסן ֹּתוֹּ ב   ְכלו  ַלֲעש  י לֹּא י  בחודש שהיה ראוי כ ִ

ו   ת ניסןלהיו ש  ֲֹּהִנים לֹּא ִהְתַקד ְ י ַהכ  י  כולם כדי שיהיה -הטהרו  - כ ִ מספיק ְלַמד ַ

ם לֹּא ֶנֶאְספו   כהנים כפי הנצרך לעבודה, וגם ע  ם:  עדיין כולםְוה  ל ִ ר  )ד(ִלירו ש   ַ יש  ַוי ִ

ל  ה  ל ַהק   ֶלְך ו ְבֵעיֵני כ   ֶ ֵעיֵני ַהמ  ר ב ְ ב  א הסכימו לעבר את השנה, )אבל הסנהדרין לַהד  

ר  )ה(: לזה, כי כבר היה ר"ח ניסן, ואין מעברין את השנה בניסן( ב  ֲעִמידו  ד   החליטוַוי ַ

ל  כ  ל ב ְ ֵאל  גבול מלכותְלַהֲעִביר קוֹּ ר  א  עשרת השבטיםִיש ְ בוֹּ ן ל  ַבע ְוַעד ד   ֶ ֵאר ש  ִמב ְ

ת  וֹּ ם קרבןַלֲעש  ל ִ ירו ש   ֵאל ב ִ ר  ַסח ַלְיי  ֱאלֵֹּהי ִיש ְ ֶ י לֹּ  ,פ  רֹּב כ ִ ברוב השנים  -א ל 

ו   הקודמות לא ש  תו ב  את קרבן הפסחע  כ   ַ  )ו(: בתורה, ולכן היה צריך לזרזם ולעוררםכ 

ִצים  ר  ְלכו  ה  ל  נושאיםַוי ֵ כ  יו ב ְ ר  ֶלְך ְוש   ֶ ד ַהמ  ת ִמי ַ רוֹּ ִאג ְ  עשרת השבטים מלכותב  

ֵאל  ר  ה ובמלכותִיש ְ ֶלְך ֵלאמֹּר למסור את האגרות, גם יכריזו שם ,ִויהו ד  ֶ  ,ו ְכִמְצַות ַהמ 

ֵאל  ר  ק ְוִיש ְ ם ִיְצח  ה  ו בו  ֶאל ְיי  ֱאלֵֹּהי ַאְבר  ֵאל ש  ר  ֵני ִיש ְ ֹּב  וכשתשובו אל ה'ב ְ ש  גם ְוי 
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ל כ  ֵאלִיש ְ  ב ְ ה ר  ד  ְכִמְצַות ִויהו  ֶלךְ  ו  ֶ ֵני ֵלאמֹּר ַהמ  ֵאל ב ְ ר  ו בו   ִיש ְ ְיי   ֶאל ש 

ם ֱאלֵֹּהי ה  ק ַאְבר  ֵאל ִיְצח  ר  ֹּב ְוִיש ְ ש  ה ֶאל ְוי  ֵליט  ְ ֶאֶרת ַהפ  ש ְ ֶכם ַהנ ִ ף ל  ַ  ִמכ 

ר ַמְלֵכי ו  ְהיו   ְוַאל (ז): ַאש   ֵתיֶכם ת ִ ֲאבוֹּ ַ ר ְוַכֲאֵחיֶכם כ  ֶ ֲעלו   ֲאש  ה מ  יהֹּו  ַ   ב 

ֵתיֶהם ֱאלֵֹּהי ֵנם ֲאבוֹּ ת ְ ה ַוי ִ מ   ַ ר ְלש  ֶ ֲאש  ַ ם כ  ֶ ה (ח): רִֹּאים ַאת  ו   ַאל ַעת   ְקש  ַ  ת 

ֶכם ְ ְרפ  ֵתיֶכם ע  ֲאבוֹּ ַ נו   כ  ד ת ְ וֹּ  ו בֹּאו   ַלְיי   י  ש  ר ְלִמְקד   ֶ יש   ֲאש  ם ִהְקד ִ ל   ְלעוֹּ

ֹּב ֱאלֵֹּהיֶכםְיי   ֶאת ְוִעְבדו   ש  ם ְוי  ֶ ן ִמכ  וֹּ  ֲחרוֹּ י (ט): ַאפ  ְבֶכם כ ִ ו  ְיי   ַעל ְבש 

ְבֵניֶכם ֲאֵחיֶכם ֵביֶהם ִלְפֵני ְלַרֲחִמים ו  וֹּ ו ב ש  ש  ֶרץ ְול  א  ֹּאת ל  י ַהז  ן כ ִ ו   ַחנ 

ִסיר ְולֹּא ֱאלֵֹּהיֶכםְיי   ְוַרחו ם ִנים י  ם פ   ֶ ו בו   ִאם ִמכ  ש  יו ת   ְהיו   (י) פ: ֵאל   ַוי ִ

ִצים ר  ִעיר ֵמִעיר עְֹּבִרים ה  ֶאֶרץ ל  ה ֶאְפַרִים ב ְ ֶ ְמַנש   ן ְוַעד ו  ְהיו   ְזֻבלו   ַוי ִ

ִחיִקים ַמְלִעִגים ֲעֵליֶהם ַמש ְ ם ו  ים ַאךְ  (יא): ב   ש ִ ר ֲאנ  ֵ ש  ה ֵמא  ֶ ְמַנש    ו 

ן ֻבלו  ִמז ְ בֹּאו   ִנְכְנעו   ו  ם ַוי   ל ִ ש   ם (יב): ִלירו  ה ג ַ ד  יהו  ה ב ִ ְית  ֱאלִֹּהים ַיד ה   ה 

ִצים  ר  ְלכו  ה  ל  נושאיםַוי ֵ כ  יו ב ְ ר  ֶלְך ְוש   ֶ ד ַהמ  ת ִמי ַ רוֹּ ִאג ְ  עשרת השבטים מלכותב  

ֵאל  ר  ה ובמלכותִיש ְ ֶלְך ֵלאמֹּר למסור את האגרות, גם יכריזו שם ,ִויהו ד  ֶ  ,ו ְכִמְצַות ַהמ 

ֵאל  ר  ק ְוִיש ְ ם ִיְצח  ה  ו בו  ֶאל ְיי  ֱאלֵֹּהי ַאְבר  ֵאל ש  ר  ֵני ִיש ְ ֹּ  וכשתשובו אל ה'ב ְ ש  גם ב ְוי 

ו ר  ה' אליכם ף ַמְלֵכי ַאש   ַ ֶכם ִמכ  ֶאֶרת ל  ש ְ ה ַהנ ִ ֵליט  ְ שהיו מושלים עליהם -)ֶאל ַהפ 

ֵתיֶכם ְוַכֲאֵחיֶכם  )ז(: ומשעבדים אותם( להצילכם ֲאבוֹּ ַ ְהיו  כ  שכבר הגלה אותם ְוַאל ת ִ

מ    מלך אשור על ַ ֵנם ְלש  ת ְ ֵתיֶהם ַוי ִ ְיי  ֱאלֵֹּהי ֲאבוֹּ ַ ֲעלו  ב  ר מ  ֶ ר  לשממהה ֲאש  ֶ ֲאש  ַ כ 

ם רִֹּאים:  ֶ ֵתיֶכם  )ח(ַאת  ֲאבוֹּ ַ ֶכם כ  ְ ְרפ  ו  ע  ְקש  ַ ה ַאל ת  נו   לעמוד ברשעתכם, אלאַעת   ת ְ

ד ַלְיי   יש   כביכול הושיטו ידכם אל ה' שיחזיק בכם ויעזרכםי  ר ִהְקד ִ ֶ וֹּ ֲאש  ש  ו בֹּאו  ְלִמְקד  

ם ל  ֹּ  ואזְוִעְבדו  ֶאת ְיי  ֱאלֵֹּהיֶכם  ,ְלעוֹּ ש  : ְוי  וֹּ ן ַאפ  ם ֲחרוֹּ ֶ ו ְבֶכם ַעל  )ט(ב ִמכ  י ְבש   -כ ִ

ֵביֶהם  שכבר הלכו בשבי יתנם ה'ֲאֵחיֶכם ו ְבֵניֶכם  אז גםְיי   אל וֹּ ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ש 

ֶרץ ַהז ֹּאת  שיתנו להם רשות א  ו ב ל  ש  ן ְוַרחו ם ְיי  ֱאלֵֹּהיֶכם  אל ארץ ישראלְול  ו  י ַחנ  כ ִ

יו ְולֹּא י   ויקבל אתכם בתשובה ו בו  ֵאל  ש  ם ִאם ת   ֶ ִנים ִמכ  ְהיו   )י(: בתשובהִסיר פ   ַוי ִ

ִעיר  ִצים עְֹּבִרים ֵמִעיר ל  ר  ה ְוַעד ְזֻבלו ן בגבול מלכות ישראלה  ֶ ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ו ְמַנש    ,ב ְ

ִחיִקים  ְהיו  ַמש ְ ַמְלִעִגים  צוחקיםַוי ִ ם  לועגיםֲעֵליֶהם ו  ועל זה נחתם דינם של עשרת ב  

ים  היו הרבהַאְך  )יא(: טים לגלותהשב ש ִ ֻבלו ן  יחידיםֲאנ  ִמז ְ ה ו  ֶ ר ו ְמַנש   ֵ ש   שהםֵמא 

ם:  לדבר חזקיהו המלךִנְכְנעו   ל ִ בֹּאו  ִלירו ש   ה  )יב(ַוי   יהו ד  ם ב ִ שגם הם היו חוטאים ג ַ

ה  ורעים, אבל ְית  ֱאלִֹּהים  בהםה  ֶהם ֵלב  שפע אלוקי להטות לבבם -ַיד ה  ֵתת ל  ל 

ד אֶ  ִרים  כולם כאחדח  ֶלְך ְוַהש    ֶ ת ִמְצַות ַהמ  וֹּ :  לקיים המצוהַלֲעש  ְדַבר ְיי   )יג(ב ִ

ְספו   חֶֹּדש   אלַוי ֵא  ַ ת ב  וֹּ צ  ַ ת ֶאת ַחג ַהמ  וֹּ ב ַלֲעש  ם ַעם ר  ַלִ שהיה ראוי להיות ְירו ש  

ִני  החודש ֵ רֹּב ְמאֹּד:  ועשאוהו לחודש ניסןַהש   ל ל  ה  ֻקמו   )יד(ק  את ירושלים לטהר ַוי  

ת  מעבודה זרה חוֹּ ְזב ְ ִ ִסירו  ֶאת ַהמ  ל  של העבודה זרהַוי   ם ְוֵאת כ   ל ִ ירו ש   ר ב ִ ֶ ֲאש 
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ֵתת ֶהם ל  ד ֵלב ל  ת ֶאח  וֹּ ֶלךְ  ִמְצַות ַלֲעש  ֶ ִרים ַהמ  ְדַבר ְוַהש     (יג): ְיי   ב ִ

ְספו   א  ם ַוי ֵ ַלִ ש   ב ַעם ְירו  ת ר  וֹּ ת ַחג ֶאת ַלֲעש  וֹּ צ  ַ חֶֹּדש   ַהמ  ַ ִני ב  ֵ ל ַהש   ה   ק 

רֹּב ֻקמו   (יד): ְמאֹּד ל  ִסירו   ַוי   ת ֶאת ַוי   חוֹּ ְזב ְ ִ ר ַהמ  ֶ ם ֲאש  ל ִ ש   ירו  ל ְוֵאת ב ִ  כ  

ת רוֹּ ִליכו   ֵהִסירו   ַהְמַקט ְ ש ְ ן ְלַנַחל ַוי ַ ֲחטו   (טו): ִקְדרוֹּ ש ְ ַסח ַוי ִ ֶ ה ַהפ  ע  ַאְרב    ב ְ

ר ש   ִני ַלחֶֹּדש   ע  ֵ ֲֹּהִנים ַהש   ם ְוַהכ  ו   ִנְכְלמו   ְוַהְלִוי ִ ש  ְתַקד ְ ִביאו   ַוי ִ ת ַוי    עֹּלוֹּ

ית ֵ ַעְמדו   (טז): ְיי   ב  ם ַעל ַוי ַ ְמד  ם ע  ט  פ   ִמש ְ ַרת כ ְ תוֹּ ה כ ְ ֶ ֱאלִֹּהים ִאיש   מֹּש   ה 

ֲֹּהִנים ם ֶאת זְֹּרִקים ַהכ  ד ַהד   ם ִמי ַ י (יז): ַהְלִוי ִ ת כ ִ ַ ל ַרב  ה  ק   ַ ר ב  ֶ  לֹּא ֲאש 

ו   ש  ם ִהְתַקד   ִחיַטת ַעל ְוַהְלִוי ִ ִחים ש ְ ס  ְ ר לֹּא ְלכֹּל ַהפ  הוֹּ יש   ט  : ַלְיי   ְלַהְקד ִ

י (יח) ית כ ִ ם ַמְרב ִ ע  ת ה  ַ ה ֵמֶאְפַרִים ַרב  ֶ ְמַנש   ר ו  שכ  ן ִיש    ְזֻבלו  רו   לֹּא ו  ה  ֶ  ִהט 

י ְכלו   כ ִ ַסח ֶאת א  ֶ לֹּא ַהפ  תו ב ב ְ י ַככ   ל כ ִ ֵ ל  ַ הו   ִהְתפ  ְיי   ֵלאמֹּר ֲעֵליֶהם ְיִחְזִקי  

ב וֹּ ר ַהט  ֵ ַעד ְיַכפ  ל (יט): ב ְ בוֹּ  כ   ש   ֵהִכין ְלב  ֱאלִֹּהים ִלְדרוֹּ  ֱאלֵֹּהיְיי   ה 

ְספו   חֶֹּדש   אלַוי ֵא  ַ ת ב  וֹּ צ  ַ ת ֶאת ַחג ַהמ  וֹּ ב ַלֲעש  ם ַעם ר  ַלִ שהיה ראוי להיות ְירו ש  

ִני  החודש ֵ רֹּב ְמאֹּד:  ועשאוהו לחודש ניסןַהש   ל ל  ה  ֻקמו   )יד(ק  לטהר את ירושלים ַוי  

ת  מעבודה זרה חוֹּ ְזב ְ ִ ִסירו  ֶאת ַהמ  ל  של העבודה זרהַוי   ם ְוֵאת כ   ל ִ ירו ש   ר ב ִ ֶ ֲאש 

ת  רוֹּ ן:  מזבחות מיוחדים לקטורת לע"זַהְמַקט ְ ִליכו  ְלַנַחל ִקְדרוֹּ ש ְ ֲחטו   )טו(ֵהִסירו  ַוי ַ ש ְ ַוי ִ

ר ַלחֶֹּדש   ש   ה ע  ע  ַאְרב   ַסח ב ְ ֶ ִני  ַהפ  ֵ ם  שעשאוהו לחודש ניסן,ַהש   ֲֹּהִנים ְוַהְלִוי ִ ְוַהכ 

ית  נתביישו על שלא התקדשו בזמנו בחודש הראשוןִנְכְלמו   ֵ ת ב  ִביאו  עֹּלוֹּ ו  ַוי   ש  ְתַקד ְ ַוי ִ

ַעְמדו   )טז(: לרצות לה' על שאיחרוְיי   ם  הכהנים והלויםַוי ַ ְמד  לקיים כאו"א מהם ַעל ע 

ִמש ְ  את מצוותו ֲֹּהִנים כ ְ ֱאלִֹּהים ַהכ  ה ִאיש  ה  ֶ ַרת מֹּש  תוֹּ ם כ ְ ט  זְֹּרִקים ֶאת  מקבלים וגםפ  

ם  ד ַהְלִוי ִ ם ִמי ַ י  וטעם שהלוים היו שוחטים ולא הבעלים )יז(: ששחטו את הקרבנותַהד   כ ִ

ת  היו ו   הרבהַרב ַ ש  ר לֹּא ִהְתַקד   ֶ ל ֲאש  ה  ק   ַ ם  הטהרוב  ִחיַטת  היו ממוניםְוַהְלִוי ִ ַעל ש ְ

ִחים ְלכֹּל  ס  ְ ר מי שהיה ַהפ  הוֹּ :  והלוים שחטו במקומולֹּא ט  יש  ַלְיי  י  )יח(ְלַהְקד ִ כל כ ִ

ית  מלכות יהודה נטהרו לקרבן הפסח, אבל ם  ריבויַמְרב ִ ע  ת  היהה   הרבה מהםַרב ַ

ר ו ְזֻבלו ן  שכ  ה ִיש    ֶ רו   והםֵמֶאְפַרִים ו ְמַנש   ה  ֶ להטהר לפני הפסח )כי לא הספיקו לֹּא ִהט 

ְכלו   לא באו רק ע"י התעוררות האגרות, ולא הכינו את עצמם לקרבן הפסח(, אלא י א  כ ִ

ַסח  ֶ תו ב  בטומאהֶאת ַהפ  לֹּא ַככ   שלא כעיקר דינו וצורתו )ולכן אכלו את הפסח ב ְ

בטומאת ציבור, ואפ"ה הקרבת הפסח עשו בטהרה, ולכן הלוים שחטו עבורם(, ואעפ"כ 

ב  ה' להם וקיבל הקרבן באהבהנתרצה  וֹּ הו  ֲעֵליֶהם ֵלאמֹּר ְיי  ַהט  ל ְיִחְזִקי   ֵ ל  ַ י ִהְתפ  כ ִ

ַעד  ר ב ְ ֵ ל  ה' יכפר בעד)יט( :  -ְיַכפ  ֱאלִֹּהים ְיי   איש אשרכ   ש  ה  בוֹּ ֵהִכין ִלְדרוֹּ ְלב 

יו  ת  ֶֹּדש   ובא לעשות הפסח, ואע"פ שהיה בטומאהֱאלֵֹּהי ֲאבוֹּ ֳהַרת ַהק  ט  מ"מ  ,ְולֹּא כ ְ

ַמע ְיי  ֶאל  )כ(: הכין לבבו לדרוש את ה', ולכן יכפר ה' עליו ש ְ א  תפילתַוי ִ ְרפ   הו  ַוי ִ ְיִחְזִקי  

ם  ע   :כיפר להם על זה ונתקבל קרבנםֶאת ה 
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יו ת  ֳהַרת ְולֹּא ֲאבוֹּ ט  ֶֹּדש   כ ְ ַמע (כ) ס: ַהק  ש ְ הו   ֶאלְיי   ַוי ִ א ְיִחְזִקי   ְרפ    ֶאת ַוי ִ

ם ע    :ה 

 

 ל"ה.פרק דברי הימים ב' 

ַעש   (א) הו   ַוי ַ י   ם יֹּאש ִ ַלִ ש   ַסח ִבירו  ֶ ֲחטו   ַלְיי   פ  ש ְ ַסח ַוי ִ ֶ ה ַהפ  ע  ַאְרב   ר ב ְ ש    ע 

ן ַלחֶֹּדש   וֹּ ִראש  ֲעֵמד (ב): ה  ֲֹּהִנים ַוי ַ ם ַעל ַהכ  ת  ְמרוֹּ ֵקם ִמש ְ ַדת ַוְיַחז ְ  ַלֲעבוֹּ

ית ֵ ֹּאֶמר (ג): ְיי   ב  ם ַוי  ִביִנים )המבונים( ַלְלִוי ִ ְ ל ַהמ  ֵאל ְלכ  ר  ים ִיש ְ ש ִ דוֹּ  ַהק ְ

נו   ַלְיי   ן ֶאת ת ְ ֶֹּדש   ֲארוֹּ ִית ַהק  ַ ב  ַ ר ב  ֶ ה ֲאש  נ  לֹּמֹּה ב   ִויד ֶבן ש ְ ֵאל ֶמֶלךְ  ד   ר   ִיש ְ

ֶכם ֵאין א ל  ֵתף ַמש    כ   ַ ה ב  וֹּ  ְוֵאת ֱאלֵֹּהיֶכםְיי   ֶאת ִעְבדו   ַעת   ֵאל ַעמ  ר  : ִיש ְ

ִכינו   )והכונו( (ד) ֵתיֶכם ְלֵבית ְוה  ֵתיֶכם ֲאבוֹּ ַמְחְלקוֹּ ב כ ְ ְכת  ִויד ב ִ  ֶמֶלךְ  ד  

ֵאל ר  ב ִיש ְ ַ ְבִמְכת  לֹּמֹּה ו  ֶֹּדש   ְוִעְמדו   (ה): ְבנוֹּ  ש ְ ת ַבק  וֹּ ית ִלְפֻלג  ֵ ת ב  בוֹּ א   ה 

יו  ת  ֶֹּדש   ובא לעשות הפסח, ואע"פ שהיה בטומאהֱאלֵֹּהי ֲאבוֹּ ֳהַרת ַהק  ט  מ"מ  ,ְולֹּא כ ְ

ַמע ְיי  ֶאל  )כ(: לבבו לדרוש את ה', ולכן יכפר ה' עליוהכין  ש ְ א  תפילתַוי ִ ְרפ   הו  ַוי ִ ְיִחְזִקי  

ם  ע   :כיפר להם על זה ונתקבל קרבנםֶאת ה 

 דברי הימים ב' פרק ל"ה.

ַסח  )א( יאשיהו המלך חידש את ביהמ"ק וחיזק את בדק הבית ֶ ם פ  ַלִ הו  ִבירו ש   י   ַעש  יֹּאש ִ ַוי ַ

ֲחטו   ַלְיי   ש ְ ן:  את קרבןַוי ִ וֹּ ִראש  ר ַלחֶֹּדש  ה  ש   ה ע  ע  ַאְרב   ַסח ב ְ ֶ ֲעֵמד  )ב(ַהפ   אתַוי ַ

ֲֹּהִנים  ֵקם  כל אחד ואחדַהכ  ם ַוְיַחז ְ ת  ְמרוֹּ ית  להתחדש ולהתחזקַעל ִמש ְ ֵ ַדת ב  ַלֲעבוֹּ

 : ֹּאֶמר  )ג(ְיי  ם  יאשיהו המלךַוי  ִביִנים  )המבונים(ַלְלִוי ִ ְ ל  תורה ובינההמלמדים ַהמ  ְלכ 

ים ַלְיי   בני ש ִ דוֹּ ֵאל ַהק ְ ר  נו   ,ִיש ְ ִית  החזירות ְ ַ ב  ַ ֶֹּדש  ב  ן ַהק  ר  קודש הקדשיםֶאת ֲארוֹּ ֶ ֲאש 

ֵאל  ר  ִויד ֶמֶלְך ִיש ְ לֹּמֹּה ֶבן ד   ה ש ְ נ  )אחר שהמלכים הקודמים הרשעים הוציאו את ב  

ֶכם  הארון והניחו תחתיו פסל(, ומיד כשתסיימו ֵתף  עבודתעוד ֵאין ל  כ   ַ א ב  ותהיו ַמש   

ֵאל  פנוים ממלאכה, ר  וֹּ ִיש ְ ה ִעְבדו  ֶאת ְיי  ֱאלֵֹּהיֶכם ְוֵאת ַעמ  לעסוק בעבודת ַעת  

ִכינו   )והכונו( )ד(: הקרבנות ֵתיֶכם  וסדרו את יחוס עצמכםְוה  ַמְחְלקוֹּ ֵתיֶכם כ ְ ְלֵבית ֲאבוֹּ

ִויד ֶמֶלְך  כחלוקת המשמרות כפי שחילק ב ד   ְכת  לֹּמֹּה ְבנוֹּ ב ִ ב ש ְ ַ ֵאל ו ְבִמְכת  ר  ִיש ְ

שחילק דוד המלך את הכהנים והלוים לכ"ד משמרות, והתחילו בעבודתם כשבנה שלמה 

ֶֹּדש   מוכנים ומזומניםְוִעְמדו   )ה(: המלך את ביהמ"ק ת  בעזרה מחולקיםַבק  וֹּ ִלְפֻלג 

ת  כחלוקת בוֹּ א  ית ה  ֵ ֵני לַ  המשמרות, כל משמר לבדו, לעשות את העבודהב  ֲאֵחיֶכם ב ְ

ם  ע  הישראלים שיתחלקו גם הם לבתי אב, וכל משמרת כהנים יעשו את העבודה לבית ה 
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ֵני ַלֲאֵחיֶכם ם ב ְ ע  ת ה  ית ַוֲחֻלק ַ ֵ ב ב  ם א  ֲחטו   (ו): ַלְלִוי ִ ַ ַסח ְוש  ו   ַהפ   ש   ְוִהְתַקד ְ

ִכינו   ת ַלֲאֵחיֶכם ְוה  וֹּ ְדַבר ַלֲעש  ַידְיי   כ ִ ה ב ְ ֶ ֶרם (ז) פ: מֹּש  הו   ַוי   י    ִלְבֵני יֹּאש ִ

ם ע  ים צֹּאן ה  ש ִ ב  ְבֵני כ ְ ים ו  ֹּל ִעז ִ ִחים ַהכ  ס  ְ ל ַלפ  א ְלכ  ְמצ  ר ַהנ ִ ַ  ְלִמְספ 

ים לֹּש ִ ר ֶאֶלף ש ְ ק  ב  ת ו  ֶ לֹּש  ִפים ש ְ ה ֲאל  ֶ ֶלךְ  ֵמְרכו ש   ֵאל  ֶ יו (ח) ס: ַהמ  ר   ְוש  

ה ב  ם ִלְנד  ע  ֲֹּהִנים ל  ם ַלכ  ה ֵהִרימו   ְוַלְלִוי ִ הו   ִחְלִקי   ְזַכְרי   ְנִגיֵדי ִויִחיֵאל ו 

ית ֵ ֱאלִֹּהים ב  ֲֹּהִנים ה  ְתנו   ַלכ  ִחים נ  ס  ְ ִים ַלפ  ַ ש   ַאְלפ  ֵ ת ְוש  ר ֵמאוֹּ ק  ב  לֹּש   ו   ש ְ

ת הו   )וכונניהו( (ט): ֵמאוֹּ ַנְני  הו   ְוכ  ַמְעי  ש ְ ְנתַ  ו  יו ְנֵאלו  הו   ֶאח  ְבי  ַ  ִויִעיֵאל ַוֲחש 

ד ב  ז  ֵרי ְויוֹּ ם ש   ם ֵהִרימו   ַהְלִוי ִ ִחים ַלְלִוי ִ ס  ְ ת ַלפ  ֶ ִפים ֲחֵמש  ר ֲאל  ק  ב   ֲחֵמש   ו 

ת ן (י): ֵמאוֹּ וֹּ כ  ה ַות ִ ד  ֲעבוֹּ ַעְמדו   ה  ֲֹּהִנים ַוי ַ ם ַעל ַהכ  ְמד  ם ע   ַעל ְוַהְלִוי ִ

ם ת  ִמְצַות ַמְחְלקוֹּ ֶלךְ  כ ְ ֶ ֲחטו   (יא): ַהמ  ש ְ ַסח ַוי ִ ְזְרקו   ַהפ   ֲֹּהִנים ַוי ִ ם ַהכ  ד   ִמי  

ֶֹּדש   מוכנים ומזומניםְוִעְמדו   )ה(: המלך את ביהמ"ק ת  בעזרה מחולקיםַבק  וֹּ ִלְפֻלג 

ת  כחלוקת בוֹּ א  ית ה  ֵ ֵני  המשמרות, כל משמר לבדו, לעשות את העבודהב  ַלֲאֵחיֶכם ב ְ

ם  ע  הם לבתי אב, וכל משמרת כהנים יעשו את העבודה לבית הישראלים שיתחלקו גם ה 

ם  אב מישראל, וכן יתחלקו גם ב ַלְלִוי ִ ית א  ֵ ת ב  כי תפקידכם  )ו(: כמשמרותםַוֲחֻלק ַ

ַסח  יהיה ֲחטו  ַהפ   ַ ו   עבור ישראל, ולכןְוש  ש  ִכינו   ותטהרו את עצמכםְוִהְתַקד ְ  ותזרזוְוה 

ת לַ  הישראלים שיטהרו גם הםַלֲאֵחיֶכם  וֹּ ה:  את קרבן הפסחֲעש  ֶ ַיד מֹּש  ְדַבר ְיי  ב ְ  )ז(כ ִ

הו   י   ֶרם יֹּאש ִ ם  תרומה ונדבהַוי   ע  ֹּל  הישראליםִלְבֵני ה  ים ַהכ  ים ו ְבֵני ִעז ִ ש ִ ב  צֹּאן כ ְ

ִחים  ס  ְ ל  עבור קרבנות הפסחַלפ  א  העםְלכ  ְמצ  ר  בירושלים, והיה סך הכלַהנ ִ ַ ְלִמְספ 

ים ֶאֶלף לֹּש ִ ר  תן להםגם נ ,ש ְ ק  ִפים לחגיגת י"דו ב  ת ֲאל  ֶ לֹּש  ֶלְך:  ,ש ְ ֶ ה ֵמְרכו ש  ַהמ  ֶ ֵאל 

יו  )ח( ר  ם  שרי המלך נתנוְוש   ע  ה ל  ב  ם דהיינוִלְנד  ֲֹּהִנים ְוַלְלִוי ִ ואלו שמות השרים  ,ַלכ 

הו  ִויִחיֵאל ְנִגיֵדי  אשר ְזַכְרי  ה ו  ֱאלִֹּהי השרים הממונים עלֵהִרימו  ִחְלִקי   ית ה  ֵ  הםם ב 

ִחים ס  ְ ְתנו  ַלפ  ֲֹּהִנים נ  ת  והיה סך הכל עבור הכהנים ,ַלכ  ש  ֵמאוֹּ ֵ ִים ְוש  ַ צאן ועיזים ַאְלפ 

ת  לקרבן פסח, לֹּש  ֵמאוֹּ ר ש ְ ק  הו   )וכונניהו( ועבור הלוים)ט( : לחגיגת י"דו ב  ַנְני  ְוכ 

ד  ב  ז  הו  ִויִעיֵאל ְויוֹּ ְבי  ַ יו ַוֲחש  הו  ו ְנַתְנֵאל ֶאח  ַמְעי  ם ו ש ְ ֵרי ַהְלִוי ִ ֵהִרימו   הם אשרש  

ם  ִחים צאן ועיזיםַלְלִוי ִ ס  ְ ִפים  והיה סך הכל עבור הלוים ,ַלפ  ת ֲאל  ֶ  לקרבן פסח,ֲחֵמש 

ת  ר ֲחֵמש  ֵמאוֹּ ק  ה  )י(: לחגיגת י"דו ב  ד  ֲעבוֹּ ן ה  וֹּ כ  ֲֹּהִנים  נעשית כתיקונהַות ִ ַעְמדו  ַהכ  ַוי ַ

ם  ְמד  ם  מקומם -ַעל ע  ת  ם ַעל ַמְחְלקוֹּ ֶלְך  כחלוקת משמרותיהםְוַהְלִוי ִ ֶ ִמְצַות ַהמ  כ ְ

ֲחטו   )יא(: שיעמוד כל משמר לבדו ש ְ ַסח הלוים אתַוי ִ ֲֹּהִנים  וקיבלו ,ַהפ   ְזְרקו  ַהכ  את ַוי ִ

ם הדם ד  יִטים  ,ִמי   ם ַמְפש ִ  :את עור הפסחיםְוַהְלִוי ִ
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ם יִטים ְוַהְלִוי ִ סִ  (יב): ַמְפש ִ ה ירו  ַוי   עֹּל  ם ה  ת ְלִתת   וֹּ ת ְלֵבית ְלִמְפַלג  בוֹּ  א 

ם ִלְבֵני ע  תו ב ַלְיי   ְלַהְקִריב ה  כ   ַ ֵסֶפר כ  ה ב ְ ֶ ר ְוֵכן מֹּש  ק  לו   (יג): ַלב   ְ   ַוְיַבש  

ַסח ֶ ֵאש   ַהפ  ט ב   פ   ש ְ ִ מ  ַ ים כ  ש ִ ד  ֳ לו   ְוַהק  ְ ש   ת ב ִ ירוֹּ ס ִ ַ ִדים ב  ו  ַבד ְ ת ו  חוֹּ ל  ַבצ ֵ  ו 

ִריצו   ל ַוי   ֵני ְלכ  ם ב ְ ע  ֶהם ֵהִכינו   ְוַאַחר (יד): ה  ֲֹּהִנים ל  י ְוַלכ  ֲֹּהִנים כ ִ ֵני ַהכ   ב ְ

ת ַאֲהרֹּן ַהֲעלוֹּ ה ב ְ ל  עוֹּ ִבים ה  ה ַעד ְוַהֲחל  ְיל  ם ל  ֶהם ֵהִכינו   ְוַהְלִוי ִ  ל 

ֲֹּהִנים ֵני ְוַלכ  ֲֹּרִרים (טו): ַאֲהרֹּן ב ְ ֵני ְוַהְמש  ף ב ְ ס  ם ַעל א  ד  ִמְצַות ַמֲעמ   כ ְ

ִויד ף ד   ס  ן ְוא  ן ְוֵהימ  ֵזה ִויֻדתו  ֶלךְ  חוֹּ ֶ ֲֹּעִרים ַהמ  ַער ְוַהש   ַ ַער ְלש  ש   ֶהם ֵאין ו   ל 

סו ר ם ֵמַעל ל  ת  י ֲעבֹּד  ם ֲאֵחיֶהם כ ִ ֶהם ֵהִכינו   ַהְלִוי ִ ן (טז): ל  וֹּ כ  ל ַות ִ  כ  

ַדת םְיי   ֲעבוֹּ וֹּ י  ַ ת ַההו א ב  וֹּ ַסח ַלֲעש  ֶ ת ַהפ  ת ְוַהֲעלוֹּ ח ַעל עֹּלוֹּ ַ ְיי   ִמְזב 

ִמְצַות ֶלךְ  כ ְ ֶ הו   ַהמ  י   ו   (יז): יֹּאש ִ ֲעש  ֵאל ְבֵני ַוי ַ ר  ְמְצִאים ִיש ְ ַסח ֶאת ַהנ ִ ֶ  ַהפ 

ם הדם ד  יִטים  ,ִמי   ם ַמְפש ִ ִסירו   והלוים ניתחו את הקרבן )יב(: את עור הפסחיםְוַהְלִוי ִ ַוי  

ה  ממנו את האימורים עֹּל  ת  למזבח, כדישצריכין להעלותם ה  וֹּ ם ְלִמְפַלג  הכהנים ְלִתת  

ם  כנגד חלוקת המחולקים ע  ת ִלְבֵני ה  בוֹּ  את האימוריםְלַהְקִריב  הישראלים,ְלֵבית א 

ה ֶ ֵסֶפר מֹּש  תו ב ב ְ כ   ַ ר  עשו גםְוֵכן  ,ַלְיי  כ  ק  של שלמי חגיגת י"ד, ניתחו הלוים ַלב  

לו   )יג( :והוציאו את האימורים לתתם לכהנים להעלותם למזבח ְ  הלוים את בשרַוְיַבש  

ַסח  ֶ ט לצלותוַהפ  פ   ש ְ מ ִ ַ ֵאש  כ  ים  ואת בשר ,ב   ש ִ ד  לו   חגיגת י"דְוַהק ֳ ְ ש    דרך בישולב ִ

ת  חוֹּ ל  ִדים ו ַבצ ֵ ו  ת ו ַבד ְ ירוֹּ ס ִ ַ ִריצו   ואחר שהכינום לאכילה מיני קדירות(, -)ב  הלוים ַוי  

ם  ות להחזירםאת בשר הקרבנ הוליכו במהירות ובמרוצה ע  ֵני ה  ל ב ְ לכאו"א את ְלכ 

ֶהם  הלויםֵהִכינו   שהכינו לכל ישראלְוַאַחר  )יד(: קרבנו ֲֹּהִנים לעצמםל  י  ,ְוַלכ  כ ִ

ֵני ַאֲהרֹּן  ֲֹּהִנים ב ְ ִבים  היו עסוקים בעבודהַהכ  ה ְוַהֲחל  ל  עוֹּ ת ה  ַהֲעלוֹּ ַעד  למזבחב ְ

ה  ְיל  ֶהם  ולכןולא היה להם פנאי לצלות את הקרבנות, ל  ם ֵהִכינו  ל   לעצמםְוַהְלִוי ִ

ֵני ַאֲהרֹּן:  ֲֹּהִנים ב ְ ֲֹּרִרים  וכן גם )טו(ְוַלכ  ף  הלויםְוַהְמש  ס  ֵני א  ם  עמדוב ְ ד  על ַעל ַמֲעמ 

ן ִויֻדתו ן  הדוכן לשורר את המזמורים שנתחברו ף ְוֵהימ  ס  ִויד ְוא  ִמְצַות ד    שכולם היוכ ְ

ֶלְך  ֶ ֵזה ַהמ  ֲֹּעִרים  למלך דוד, וכן גםהנביאים אשר חוֹּ ַער  הממוניםְוַהש   ש   ַער ו  ַ עמדו ְלש 

ֶהם  על מקומם, ם רשות ואין להם צורךֵאין ל  ת  סו ר ֵמַעל ֲעבֹּד  ם  ,ל  י ֲאֵחיֶהם ַהְלִוי ִ כ ִ

ֶהם  וצלו ובישלוֵהִכינו   ם ַההו א  )טז(: את בשר הקרבנותל  י וֹּ ַ ַדת ְיי  ב  ל ֲעבוֹּ ן כ   וֹּ כ  ַות ִ

ת לַ  כתיקונה, ת עֹּלוֹּ ַסח ְוַהֲעלוֹּ ֶ ת ַהפ  וֹּ ח ְיי   היינו הקטרת האימוריםֲעש  ַ ַעל ִמְזב 

הו :  י   ֶלְך יֹּאש ִ ֶ ִמְצַות ַהמ  ְמְצִאים  )יז(כ ְ ֵאל ַהנ ִ ר  ו  ְבֵני ִיש ְ ֲעש  קרבן ֶאת  בירושליםַוי ַ

ֵעת ַהִהיא  ַסח ב   ֶ ת  כתיקונוַהפ  וֹּ צ  ַ ִמים  קיימוְוֶאת ַחג ַהמ  ְבַעת י  ְולֹּא  )יח(: כהלכתוש ִ

ה  ֵאל  קרבןַנֲעש   ר  ִיש ְ מֹּהו  ב ְ שיהיו ישראל בלב שלם לעבוד את ה' ולבער את ֶפַסח כ  

ִביא הגילולים מו ֵאל ַהנ   ל  ואפילו ,ִמיֵמי ש ְ ו   ימיְוכ  ש  ֵאל לֹּא ע  ר  את קרבן ַמְלֵכי ִיש ְ

ֲֹּהִנים הפסח בשלימות כמו הו  ְוַהכ  י   ה יֹּאש ִ ש   ר ע  ֶ ַסח ֲאש  ֶ פ  ַ ה  כ  ל ְיהו ד  ם ְוכ  ְוַהְלִוי ִ
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ֵעת ת ַחג ְוֶאת ַהִהיא ב   וֹּ צ  ַ ְבַעת ַהמ  ִמים ש ִ ה ְולֹּא (יח): י  מֹּהו   ֶפַסח ַנֲעש    כ  

ֵאל ר  ִיש ְ ֵאל ִמיֵמי ב ְ מו  ִביא ש ְ ל ַהנ   ֵאל ַמְלֵכי ְוכ  ר  ו   לֹּא ִיש ְ ש  ַסח ע  ֶ פ  ַ ר כ  ֶ  ֲאש 

ה ש   הו   ע  י   ֲֹּהִנים יֹּאש ִ ם ְוַהכ  ל ְוַהְלִוי ִ ה ְוכ  ד  ֵאל ְיהו  ר  א ְוִיש ְ ְמצ  ֵבי ַהנ ִ ש ְ  ְויוֹּ

ם ל ִ ש   ֶנה (יט) ס: ְירו  מוֹּ ש ְ ֵרה ב ִ ה ֶעש ְ נ  הו   ְלַמְלכו ת ש   י   ה יֹּאש ִ ַסח ַנֲעש   ֶ  ַהפ 

ה   :ַהז ֶ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֵעת ַהִהיא  ַסח ב   ֶ ת  כתיקונוַהפ  וֹּ צ  ַ ִמים  קיימוְוֶאת ַחג ַהמ  ְבַעת י  ְולֹּא  )יח(: כהלכתוש ִ

ה  ֵאל  קרבןַנֲעש   ר  ִיש ְ מֹּהו  ב ְ שיהיו ישראל בלב שלם לעבוד את ה' ולבער את ֶפַסח כ  

בִ  הגילולים מו ֵאל ַהנ   ל  ואפילו ,יאִמיֵמי ש ְ ו   ימיְוכ  ש  ֵאל לֹּא ע  ר  את קרבן ַמְלֵכי ִיש ְ

ה  הפסח בשלימות כמו ל ְיהו ד  ם ְוכ  ֲֹּהִנים ְוַהְלִוי ִ הו  ְוַהכ  י   ה יֹּאש ִ ש   ר ע  ֶ ַסח ֲאש  ֶ פ  ַ כ 

ם:  ל ִ ֵבי ְירו ש   ש ְ א ְויוֹּ ְמצ  ֵאל ַהנ ִ ר  הו   )יט(ְוִיש ְ י   נ ה ְלַמְלכו ת יֹּאש ִ ֵרה ש   ֶנה ֶעש ְ מוֹּ ש ְ ב ִ

ה: ַסח ַהז ֶ ֶ ה ַהפ   ַנֲעש  
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ִמים ל  עוֹּ ן ה  וֹּ ה  ,ִרב  ע  ַאְרב   ֲעדוֹּ ב ְ מוֹּ ַסח ב ְ ֶ ן ַהפ  ַ ְרב  נו  ְלַהְקִריב ק  ית  ה ִצו ִ ַאת  

ן וֹּ ִראש  ר ְלחֶֹּדש  ה  שֹּ  נ ם  ,ע  כ  דו  ים ב ְ ְלִוי ִ ם ו  ת  ד  ֲעבוֹּ ַ ֲֹּהִנים ב  ת כ  ְוִלְהיוֹּ

ית  ֵ ַרב ב  ֵתינו  ח  נוֹּ ֲעוֹּ ַ ה ב  ל, ְוַעת   ֵ ְרִאים ֶאת ַהַהל  ם קוֹּ ד  ַמֲעמ  ֵאל ב ְ ר  ְוִישְֹּ

קְ  ִ תוֹּ ְולֹּא ֵלִוי ַהמ  ד  ֲעבוֹּ ַ נו  לֹּא כֵֹּהן ב  ַסח. ְוֵאין ל  ֶ ַבת ַהפ  ל ַהְקר  ַ ֻבט  ש  ו  ד  

 . ֵתינו  פ  ִרים שְֹּ ה פ  מ  ל ְ ַ ְנש  ַמְרת   ו  ה א  . ְוַאת   דוֹּ ַמֲעמ  ֵאל ב ְ ר  נוֹּ ְולֹּא ִישְֹּ כ  דו  ב ְ

ֶניך  ְיי   פ  ן ִמל ְ צוֹּ ֵכן ְיִהי ר  י ְ  ל  ֶ ֵתינו  ש  יַח ֱאלֵֹּהינו  ֵואלֵֹּהי ֲאבוֹּ ֵהא שִֹּ

ֶניך   ה ְלפ  ְמֻרצ ֶ ל ו  ְמֻקב   ו ב ו  ש  ֵתינו  ח  ְפתוֹּ ַסח  ,שִֹּ ֶ ו  ִהְקַרְבנו  ֶאת ַהפ  ִאל  כ ְ

ת  דוֹּ ל ְלהוֹּ ֵ יר ְוַהל  ש ִ ם ב ְ רו  ַהְלִוי ִ דוֹּ ְוִדב ְ ַמְדנו  ַעל ַמֲעמ  ֲעדוֹּ ְוע  מוֹּ  ,ַלְיי  ב ְ

נוֹּ ְוַנֲעֶלה ְונַ  ך  ַעל ְמכוֹּ ש ְ ֵנן ִמְקד   כוֹּ ה ת ְ ַסח ְוַאת   ֶ ֶניך  ֶאת ַהפ  ְקִריב ְלפ 

ֲעדוֹּ  מוֹּ ר: ,ב ְ מו  א  ך  כ   ה ַעְבד ְ ֶ ֶתך  ַעל ְיֵדי מֹּש  ר  תוֹּ ֵלינו  ב ְ ַתְבת   ע  כ   ֶ מוֹּ ש   כ ְ

ֶכם  ה ל  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹּר: ַהחֶֹּדש  ַהז ֶ ה ְוֶאל ַאֲהרֹּן ב ְ ֶ ֹּאֶמר ְיי  ֶאל מש  ַוי 

ְדש ֵ  ֶכם ְלח  ן הו א ל  וֹּ ים ִראש  ש ִ ל ֲעַדת רֹּאש  ֳחד  רו  ֶאל כ   ב ְ ה: ד ַ נ  י ַהש   

ה  בֹּת שֶֹּ ה ְלֵבית א  ֶהם ִאיש  שֶֹּ ה ְוִיְקחו  ל  שֹּר ַלחֶֹּדש  ַהז ֶ ע  ֶ ֵאל ֵלאמֹּר ב  ר  ִישְֹּ

רֹּב ֶאל  ֵכנוֹּ ַהק   ש ְ ַקח הו א ו  ה ְול  ֶ ת ִמש  ִית ִמְהיוֹּ ַ ִית: ְוִאם ִיְמַעט ַהב  ַלב  

ֹּת ִאיש  ְלִפי א   ש  ִמְכַסת ְנפ  יתוֹּ ב ְ ֵ ר ב  כ  ִמים ז  ה ת  ה: שֶֹּ ֶ ו  ַעל ַהש  כֹּס  ְכלוֹּ ת  
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ֶכם  ה ל  י  : ְוה  חו  ק   ים ת ִ ִעז ִ ִמן ה  ים ו  שִֹּ ב  ֶכם ִמן ַהכ ְ ה ִיְהֶיה ל  נ  ן ש   ֶ ב 

ל ְקַהל ֲעַדת  ֲחטו  אֹּתוֹּ כ   ה ְוש   ם ַלחֶֹּדש  ַהז ֶ ר יוֹּ שֹּ  ה ע  ע  ֶמֶרת ַעד ַאְרב   ְלִמש ְ

קְ  ִים: ְול  ַעְרב   ן ה  ֵ ֵאל ב  ר  זֹּת ְוַעל ִישְֹּ זו  ְ י ַהמ  ֵ ת  ְתנו  ַעל ש ְ ם ְונ  חו  ִמן ַהד  

ה  ְיל  ַ ל  ַ ר ב  שֹּ  ְכלו  ֶאת ַהב   ֶהם: ְוא  ר יֹּאְכלו  אֹּתוֹּ ב   ֶ ים ֲאש  ת ִ ף ַעל ַהב   קוֹּ ש ְ ַ ַהמ 

ל  ֵ ש  א ו ב  ו  נ  נ  ֶ ֹּאְכלו  ִממ  : ַאל ת  ת ַעל ְמרִֹּרים יֹּאְכֻלהו  וֹּ ַמצ  ה ְצִלי ֵאש  ו  ַהז ֶ

יִ  מ   ַ ל ב  ִתירו  ְמֻבש   : ְולֹּא תוֹּ וֹּ יו ְוַעל ִקְרב  ע  ר  וֹּ ַעל כ ְ י ִאם ְצִלי ֵאש  רֹּאש  ם כ ִ

ֹּאְכלו  אֹּתוֹּ  ה ת  כ  : ְוכ  רֹּפו  שְֹּ ֵאש  ת ִ ֶֹּקר ב   ו  ַעד ב  נ  ֶ ר ִממ  ֹּת  ֶֹּקר ְוַהנ  ו  ַעד ב  נ  ֶ ִממ 

ם  ֶ ֶיְדֶכם ַוֲאַכְלת  ְלֶכם ב ְ ַמק ֶ ַרְגֵליֶכם ו  ְתֵניֶכם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם ב ְ אֹּתוֹּ מ 

: ַסח הו א ַלְיי  ֶ ן פ  זוֹּ ִחפ    ב ְ

 

תוֹּ  ֲחִטין אוֹּ וֹּ ן, ֵאין ש  ִניס  ר ב ְ שֹּ  ה ע  ע  ַאְרב   ַסח ב ְ ֶ ן פ  ַ ְרב  ַדת ק  ה ֲעבוֹּ ְית  ְך ה  ַ כ 

ִים ַ ַעְרב  ין ה  ֵ ל ב  ֶ ִמיד ש  א ַאַחר ת   ת  .ֶאל  ב   ַ ש  ין ב ְ ֵ ל ב  חוֹּ ין ב ְ ֵ ַסח ב  ֶ ֶעֶרב פ 

בַ  ֶ ש  ַחט ב ְ ִמיד ִנש ְ ה ַהת   י  ל ה  ה, ְוִאם ח  ֶמֱחצ  ה ו  נ  מוֹּ ש ְ ֵרב ב ִ ה, ְוק  ֶמֱחצ  ע ו 

ֵרב  ה ְוק  ֶמֱחצ  ש  ו  ֵ ש  תוֹּ ב ְ ֲחִטין אוֹּ וֹּ יו  ש  ת ה  ב   ַ ת ֶעֶרב ש  ַסח ִלְהיוֹּ ֶ ֶעֶרב פ 

יו ַסח ַאֲחר  ֶ ה ְוַהפ  ֶמֱחצ  ַבע ו  ֶ ש  ד  .ב ְ ִאיש  ְוֶאח  ד ה  ֵאל ֶאח  ר  ם ִמִישְֹּ ד  ל א  כ  

יתוֹּ הַ  ֵ ֵני ב  ה ב ְ ִאש   וֹּ גְ ה  ִרים ְוִנמ  ִלים ְוַהְטהוֹּ תוֹּ דוֹּ ִמיל  ֶ ם ש  ֵ ש  כ ְ ִלים )ו 

ִמיַלת  יו ַהְקַטִנים ו  נ  ְך ִמיַלת ב   ַ , כ  וֹּ ל ב  ִמֶלֱאכוֹּ ַסח ו  ת ַהפ   ֶבת ִמַלֲעשֹּוֹּ ֶ ְמַעכ 

לִ  ין ְגדוֹּ ֵ יו ב  ד  ְטִביַלת ַאמְ ֲעב  ין ְקַטִנים ו  ֵ ל ים ב  כוֹּ י  ֶ ל ש  ֶבת( כ   ֶ יו ְמַעכ  ת  הוֹּ

ַסח: ְלַהִגיַע ִלירו   ֶ ן פ  ַ ְרב  ק  ב ב ְ ַסח ַחי  ֶ ִחיַטת ַהפ  ַעת ש ְ ש ְ ַלִים ב ִ  ש  

ן  עו  ה )ֵאינוֹּ ט  נ  ן ש   ֶ ִמים ב  ר ת   כ  ִעִזים ז  ים אוֹּ ִמן ה  שִֹּ ב  ְמִביאוֹּ ִמן ַהכ ְ

ה( ֶעֶרב  ,ְסִמיכ  ִמיד ה  ַדת ת   ה ַאַחר ְגַמר ֲעבוֹּ ר  ֲעז  ם ב   קוֹּ ל מ  כ  ֲחטוֹּ ב ְ וֹּ ְוש 

ַבת ַהֵנר ת,ְוַאַחר ַהט  ם ְולֹּא  וֹּ ְרִקין ַהד   ַסח ְולֹּא זוֹּ ֶ ֲחִטין ַהפ  וֹּ ְוֵאין ש 

ה כ ְ  ַמְקִטיִרין ַהֵחֶלב י  ֵמץ )ֲאִפילו  ה  ֵני ַעל ַהח  ד ִמב ְ ל ֶאח  ֶ תוֹּ ש  ו  ְרש  ַזִית ב ִ

ַסח  ֶ ֶקה ְוַהפ  ַסח, הו א לוֹּ ֶ ן פ  ַ ְרב  ל ק  ֶ ת ש  דוֹּ ֲעבוֹּ ַעת ַאַחת ֵמה  ש ְ ה ב ִ ר  ו  ַהֲחב 

ר(: ֵ ש   כ  
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ַחט  ֵחט )ש   וֹּ ֵרתז  ֲאִפילו  ַהש   ְכִלי ש   ה ב ִ ר  ו  רֹּאש  ַהש   ב ְ ֶ ֵֹּהן ש  מוֹּ כ  ל ד   ֵ , ר( ְוִקב 

ֵתן לַ  ה ַוֲחֵבירוֹּ לַ  ֲחֵבירוֹּ ְונוֹּ ְרקוֹּ ְזִריק  ַח זוֹּ ֵ ב ֵאֶצל ַהִמְזב  רוֹּ ֵֹּהן ַהק  , כ  ֲחֵבירוֹּ

ד ֶנֶגד ַהְיסוֹּ ן ַלֲחֵבירוֹּ ַוֲחֵבירוֹּ  ,ַאַחת כ ְ ִלי ֵריק  ֵזר ַהכ ְ ל לַ ְוחוֹּ ֵ , ְמַקב  ֲחֵבירוֹּ

ֹּ יו  ַהכ  ן, ְוה  ֵריק  ַמֲחִזיר ֶאת ה  ֵלא ו  ִביֶאת ַהמ  ת ו  רוֹּ ו  ְמִדים ש  ֵדיֶהם ֲהִנים עוֹּ

ב ה  ן ז  ל  ו  ֶסף אוֹּ כ  ֶ ן כ  ל  ו  כ  ֶ ִזיִכין ש  ִזיִכין  ,ב   יו  ְלב   ִבים, ְולֹּא ה  ר  יו  ְמעו  ְולֹּא ה 

ם ֵרש  ַהד   ֹּא ַיִניחו ם ְוִיק  ל  ֶ ַלִים ש  ו   .ש 

ת ַדִקים ֵמִניַח ַעל אַ  ַמְקלוֹּ ת )אוֹּ ב ְ יוֹּ ְנְקל  או  ַסח ב ְ ֶ ִלין ֶאת ַהפ  וֹּ ְך ת  ַ ַחר כ 

ֶזה  ת ַעד ַהח  ב   ַ ש  לוֹּ )ו ב ְ ו  תוֹּ כ  יט אוֹּ ַמְפש ִ ֶלה( ו  וֹּ , ת  ֶתף ֲחֵבירוֹּ ֶ ְתפוֹּ ְוַעל כ  כ ִ

ִציִאין  מוֹּ ְטנוֹּ ו  ְרִעין ב ִ א( ְוקוֹּ ְרז  ַ ב  ַקל ֵליה ב ְ ה ש   ם ְלַמט  ִמש    ִריםו   ,ֵאימו 

ַעֵליֶהן ֶ ת ְוֵחֶלב ש  יוֹּ ל  י ַהכ ְ ֵ ת  ֵבד ו ש ְ ֶתֶרת ַהכ   ֶרס ְויוֹּ ֶ ַעל ַהכ  ֶ  ,ַהֵחֶלב ש 

ֶצה ים ְלעו ַמת ֶהע  שִֹּ ב  ה ִמִמין ַהכ ְ י  ה ִאם ה  ַאְלי  ֵרת  .ְוה  ְכִלי ש   ֵתן ב ִ נוֹּ

ל ֶזַבח ְוֶזבַ  ה, ֶחְלֵבי כ   כ  ֵֹּהן ַעל ַהַמֲער  ן ַהכ  ַמְקִטיר  ן ו  ְלח  ל ו מוֹּ חוֹּ , ב ְ ח ְלַבדוֹּ

ת  ב   ַ ש  ַסח ב ְ ֶ ל ֶעֶרב פ  ל ִאם ח  ב, ֲאב  ם טוֹּ הו א יוֹּ ֶ ה ש  ַלְיל  ַ ם, ְולֹּא ב  יוֹּ ַ ב 

ה ל ַהַלְיל  ְלִכין כ   ֵמִסיר  .ַמְקִטיִרין ְוהוֹּ ֶ ן ַעד ש  ת  ְמַמֶחה אוֹּ יו ו  ב  ִציא ְקר  ו מוֹּ

ֵלהו  ִעמ   צוֹּ ֶ ש  ִיְהיו  ְנִקִיים כ ְ ֶ ֵדי ש  ֶרש  )כ ְ ֶ מוֹּ ֵמֶהן ַהפ  ְזִריַקת ד  תוֹּ ו  ִחיט  ם(, ש ְ

יו ֵאין  נ  ר ִעְני  א  ת, ו ש ְ ב   ַ ִחין ֶאת ַהש  יו דוֹּ ב  יו ְוֶהְקֵטר ֲחל  ב  י ְקר  ִמיחו  ו 

ִחין:   דוֹּ

ת  וֹּ ת  לֹּש  כ ִ ש   תב ְ ַ ַחט, ְוֵאין כ  ַסח ִנש ְ ֶ לש ִ  ַהפ  ה ִמש ְ חו ת  ְ ה פ  ים, ִנְכְנס  ש ִ ים ֲאנ 

ת ַ ה, כ  ר  ֲעז  ה ה  ֲחִטין  ַאַחת ִנְתַמְלא  וֹּ ֵהן ש  ֶ ד ש  עוֹּ ב ְ , ו  ה  ת  ֲעִלין אוֹּ נוֹּ

ַיְקִריבו  ֶאת  ֶ ֶדם ש  ְמרו  קוֹּ ִרין ֶאת ַהַהֵלל, ִאם ג  ם קוֹּ ַמְקִריִבין, ַהְלִוי ִ ו 

ְקעו  ֵהִר  ה ת   ל ְקִריא  , ַעל כ   ו  ְלש  , ש   נו  , ִאם ש   נו  ם, ש   ל  ֻ ה כ  ְמר  . ג  ְקעו  יעו  ְות  

ת ַ וֹּ  כ  תתְ ַאַחת ְלַהְקִריב, פ  ַ ה כ  ה, ִנְכְנס  נ  וֹּ ת ִראש  ַ ה כ  ְצא  ה י  ר  ֲעז   ִחין ה 

ית,  ִליש ִ ה ש ְ ה, ִנְכְנס  ִני  ה ש ְ ְצא  ה, י  ְמר  ה, ג  ר  ֲעז  ת ה  ֲעלו  ַדְלתוֹּ ה נ  ִני  ש ְ

ית ִליש ִ ה ְוַהש ְ ִני  ְ ה ַהש   ְך ַמֲעשֵֹּ ַ ה, כ  נ  וֹּ ִראש  ה ה  ַמֲעשֵֹּ ן  .כ ְ ל  ֻ ְצאו  כ  י  ֶ ַאַחר ש 

ה  ר  ֲעז  ֲחִצין ה  ה רוֹּ ְית  ת, ֲאַמת ַהַמִים ה  ב   ַ ש  ם ַוֲאִפילו  ב ְ ֵכי ַהד   ֵמִלְכלו 
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ם ְיִציַאת  ְתִמין ְמקוֹּ ה סוֹּ ִדיַח ַהִרְצפ   ִצין ְלה  רוֹּ ֶ ש  כ ְ ֶ ה, ש  ר  ֲעז  ֶבֶרת ב   עוֹּ

ִפין  ִלין ְוצ  ַהַמִים עוֹּ ֶ ֶתיה  ַעד ש  ל ְגדוֹּ ה ַעל כ   ַהַמִים ְוִהיא ִמְתַמְלא 

ל ִצין ֲאֵליֶהם כ   ְמַקב ְ ה, ו  ר  ֲעז  ב   ֶ ְך ש  ם ְוִלְכלו  ְתִחין ַהְסתִ  ד ַ וֹּ ְך פ  ַ ה ַאַחר כ  ימ 

ְצִאין ְך, ִנְמֵצא ְויוֹּ ִיתַהַמִים ִעם ַהִלְכלו  ַ ד ַהב  בוֹּ ה, ֶזהו  כ ְ ק  ה ְמנו  ִרְצפ    .ת ה 

תוֹּ  ִלין אוֹּ יַצד צוֹּ ֵ ם, כ  ת  לו  אוֹּ ( ְוצ  לוֹּ ֶ ר ש  ְסחוֹּ )ְועוֹּ ִ ד ִעם פ  ל ֶאח  ְצאו  כ   י 

ְך פ ִ ְמִביִאין  וֹּ ֲחבוֹּ ִמת  וֹּ ן ת  ל ִרמוֹּ ֶ ו ד ש  פ  ֵלהו  ש ְ , ְותוֹּ תוֹּ ית ְנקו ב  ֵ יו ַעד ב 

. ְוֵאין ְלת ה לוֹּ צ  יו חו  ְבֵני ֵמע  יו ו  ע  ר  ֶלה כ ְ וֹּ ה, ְות  ֵאש  ְלַמט  ר ְוה  נו  ַ ְך ַהת  וֹּ

ר שֹּ  ר ב   א  ש ְ ַסח כ ִ ֶ ַסח  .ְמַנְקִרין ֶאת ַהפ  ֶ ִליִכין ֶאת ַהפ  ת ֵאין מוֹּ ב   ַ ש  ב ְ

ְצִאיןְלבֵ  ה יוֹּ נ  וֹּ ִראש  ת ה  ַ א כ  ם, ֶאל  פִ  ית  ִית, ב ְ ַ ַהר ַהב  ִבין ב ְ ש ְ ְסֵחיֶהן ְויוֹּ

ה   מ  ְמקוֹּ ית ב ִ ִליש ִ ֵחיל, ַהש ְ ִבין ב ְ ש ְ ְסֵחיֶהן ְויוֹּ ִ ְצִאין ִעם פ  ה יוֹּ ִני  ַהש ְ

ְסֵחיֶהן: ִ לו  ֶאת פ  ְצאו  ְוצ  ה י  כ  ֵ ֶמֶדת, ֳחש    עוֹּ

ַסח ב    ֶ ַמְקִריִבין ֶאת ַהפ  ֶ ש  ִמים, כ ְ ל  ם י"ד ֶזַבח ש ְ יוֹּ ן, ַמְקִריִבין ִעמוֹּ ב ְ וֹּ ִראש 

ת, ְוִהיא  ִרים אוֹּ ְנֵקבוֹּ ִלים אוֹּ ְקַטִנים, ְזכ  ר אוֹּ ִמן ַהצֹּאן, ְגדוֹּ ק  ִמן ַהב  

ַסח ַלה'  ֶ ַבְחת   פ  ה ְוז  ר  וֹּ ת  ַ ר, ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ב  שֹּ  ה ע  ע  ִנְקֵראת ֲחִגיַגת ַאְרב  

ר, ְולֹּ  ק  ב  ל ֱאלֶֹּהיך  צֹּאן ו  ד, ִמכ   ְלב  ו ת ב ִ א ְרש  ה ֶאל  ב  תו ב חוֹּ ה  ַהכ   ְבע  א ק 

ל ַעל  ַסח ֶנֱאכ  ֶ ְיֵהא ַהפ  ֶ ֵדי ש  ְפִרים, כ ְ ה ִמִדְבֵרי סוֹּ ב  חוֹּ ם ִהיא כ ְ קוֹּ מ 

ה,  ַטֲהר  ל, ב ְ חוֹּ א ב ְ הו א ב  ֶ ְזַמן ש  ה, ב ִ ַתי ְמִביִאין ִעמוֹּ ֲחִגיג  ַבע, ֵאימ  ַהשֹּוֹּ

ט ְבמו ע  ַרת ִזְבֵחי ְוֶנֱאֶכֶלת ִלש ְ  .ו  וֹּ ל ת  כ  ה  כ ְ ד, ְוִדינ  ה ֶאח  ִמים ְוַלְיל  ֵני י 

ע,  ַ ֵהן ַאְרב  ֶ ִים ש  ַ ת  ִמים ש ְ ן ד  ַ ַמת  ִכים ו  ְנס  ה ו  ה ְסִמיכ  נ  ִמים, ְטעו  ל  ש ְ

ד יַרִים ַלְיסוֹּ ִפיַכת ש ִ ש ְ  .ו 

ֵבית ֱאלֹּ  ִעמוֹּ ב ְ ֶ ה ש  ַסח ַוֲחִגיג  ֶ ן פ  ַ ְרב  ַדת ק  ֶנה ינו  ש ֶ קֵ ֶזהו  ֵסֶדר ֲעבוֹּ ִיב  

ֵמן: ֵמינו  א  ה ְבי  ְמֵהר   ב ִ
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וצריך האדם הירא וחרד על דבר ה' לקרות אותו בזמנו שתעלה קריאתו במקום 

הקרבתו, וידאג על חורבן הבית ויתפלל לפני ה' בורא עולם שיבנה אותו במהרה 

 בימינו אמן:

. טוֹּ  ֵלינו  ן ַרֵחם ע  . ֶמֶלְך ַרֲחמ  ֵתינו  ֶרש  ֱאלֵֹּהינו  ֵואלֵֹּהי ֲאבוֹּ ֵמִטיב ִהד   ב ו 

ֵנה  . ב ְ ֶנך  שֹּו  ְרצוֹּ ע  ֶ ת ש  בוֹּ ְגַלל א  . ב ִ ן ַרֲחֶמיך  ֲהמוֹּ ַ ה ֵאֵלינו  ב  ו ב  . ש  נו  ל 

ֵחנו   ְ מ  נוֹּ ְושַֹּ ִבְני  . ְוַהְרֵאנו  ב ְ נוֹּ ך  ַעל ְמכוֹּ ש ְ ֵנן ִמְקד   ה ְוכוֹּ ִחל   ַבת ְ ֵביְתך  כ ְ

ם ו   ת  ד  ֲֹּהִנים ַלֲעבוֹּ ב כ  ֵ ש  . ְוה  נוֹּ ו  ִתק  ב ב ְ ֵ ש  ם. ְוה  ְלִזְמר  ם ו  יר  ם ְלש ִ ְלִוי ִ

ֲעֵמי  ַ לֹּש  פ  ש   ֶניך  ב ְ ֲחֶוה ְלפ  ַ ת  ֶאה ְוִנש ְ ם ַנֲעֶלה ְוֵנר  ֵאל ִלְנֵויֶהם. ְוש   ר  ִישְֹּ

ֵני  ְ ְרך  ֶאת פ  ל ְזכו  ֶאה כ  ה ֵיר  נ  ש    ַ ִמים ב  ע  ְ לֹּש  פ  . ש   ֶתך  ר  תוֹּ תו ב ב ְ כ   ַ ֵלינו  כ  ְרג 

ק מ   ַ ְבַחג ְיי  ֱאלֶֹּהיך  ב  ת. ו  ֻבעוֹּ ְבַחג ַהש    ת. ו  וֹּ צ  ַ ַחג ַהמ  ר. ב ְ ר ִיְבח  ֶ ם ֲאש  וֹּ

ת ְיי   ַ ִבְרכ  דוֹּ כ ְ ַנת י  ַמת ְ ם. ִאיש  כ ְ ֵני ְיי  ֵריק  ְ ֶאה ֶאת פ  ת. ְולא ֵיר  וֹּ כ  ֻ ַהס 

ְך: ַתן ל  ר נ  ֶ  ֱאלֶֹּהיך  ֲאש 
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ליל הסדר( ראוי להיות בעסק  -על השולחן הטהור לפני ה' בלילה הזה ) הלימוד

אכילת פסח, אחר שבעונותינו הרבים אי אפשר לקיימו בפועל, צריך לעשות דוגמא 

וזכר לדבר בשילום שפתינו, כדרך שאנו עושין בגלות בקריאת פרשיות קרבנות וסדרי 

ינהוג כך גם בזו, ויוציא בשפתיו  עבודות, שתעלה קריאתנו לרצון לפני אלוקינו, על כן

 ויאמר כך:

ַסח ב ְ  ֶ ר ַהפ  ש ַ ִביב, ִמְצַות ֲאִכיַלת ב ְ א  ֶדש  ה  ל חוֹּ ֶ ר ש  ש   ה ע  ֵליֵלי ֲחִמש   

ה ְצִלי ֵאש   ה ַהז ֶ ְיל  ַ ל  ַ ר ב  ש   ְכלו  ֶאת ַהב   ֱאַמר ְוא  ֶ נ  ֶ ה ש  ר  וֹּ ה ִמן ַהת  ֲעש ֵ

 . ִרים יֹּאְכלו הו  ת ַעל ְמרוֹּ וֹּ ַמצ  ַסח ו  ֶ ר ַהפ  ש ַ ל ב ְ ר ֶלֱאכוֹּ ְבח  ֻ ה ִמן ַהמ  ִמְצו 

ךְ  ַבע, ְלִפיכ  וֹּ ֵכל  ֲאִכיַלת ש  ר אוֹּ ש   ה ע  ע  ַאְרב   ה ב ְ ְלֵמי ֲחִגיג  ַ ִאם ִהְקִריב ש 

ֵכל ב ְ  ְך אוֹּ ַ ה, ַאַחר כ  ִחל   , ְוִאם לֹּא ֵמֶהן ת ְ ו  נ  ֶ ַע ִממ  וֹּ ב  ֵדי ִלש ְ ַסח כ ְ ֶ ר ַהפ  ש ַ

צ   ִית י  ז ַ א כ ְ ַכל ֶאל   , א  א ְצִלי ֵאש  ִלין ֶאל   ן ֶנֱאכ  ֵניֶהן ֵאינ  ש ְ ה, ו  ב  א ְיֵדי חוֹּ

נו   ש   ר ִקד ְ ֶ ֵמר ֲאש  ַסח אוֹּ ֶ , ַעל ַהפ  ְפֵני ַעְצמוֹּ ד ב ִ ל ֶאח  ה ְלכ  כ  ר  ְצִריִכין ב ְ ו 

ַסח ֶ ל ַהֶזַבח. ַהפ  ה ֶלֱאכוֹּ ַסח, ְוַעל ַהֲחִגיג  ֶ ל ַהפ  נו  ֶלֱאכוֹּ יו ְוִצו   ת  ִמְצוֹּ ן  ב ְ עו  ט 

ל ֵ א ַהל  ְסח  ִ א פ  ֵזית  יא כ ְ י ִחי  ו ם ַרב ִ ַמר ַרב ִמש  , ְוא  תוֹּ ֲאִכיל  ַ ַקע  ב  א פ   ְוַהֵליל 

א.   ִאיְגר 

ת, ְולֹּא כוֹּ ֵלי ַמת   ֵלי ֶאֶבן אוֹּ כ ְ י כ ְ ֵ ב  ַסח ַעל ג ַ ֶ ִלין ֶאת ַהפ  פו ד  ֵאין צוֹּ ש ִ ב ְ

ד ו  פ  , ְמִביִאין ש ִ תוֹּ ִלין אוֹּ יַצד צוֹּ ֵ ת, כ  כוֹּ ל ַמת   ֶ ל ִרמ    ש  ֶ ְך ש  וֹּ ֲחבוֹּ ִמת  וֹּ ן, ת  וֹּ

 

נוסח אמירת סדר אכילת קרבן פסח 

 ע"פ סידור היעב"ץ
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יו  ִ ה ִמפ  ו ד ְלַמְעל  פ  ש ִ ַ יו ב  ְבֵני ֵמע  יו ו  ע  ר  ֵחב כ ְ , ְותוֹּ תוֹּ ית ְנקו ב  ֵ יו ַעד ב  ִ פ 

ה. ֵאש  ְלַמט   ר ְוה  ו  נ  ַ ְך ַהת  ֵלהו  ְלתוֹּ ֶלה, ְותוֹּ ל ט  ֶ  ש 

ל, ְוֵאינוֹּ  ְמֻבש    א ו  ל נ  ַסח ֶנֱאכ  ֶ ת,  ֵאין ַהפ  רוֹּ י ֲחבו  ֵ ת  ש ְ ל ב ִ ִציִאין ֶנֱאכ  ְוֵאין מוֹּ

ה ְולֹּא ר  ה ְלֲחבו  ר  ֵאין ִנְמִנין  ֵמֲחבו  ִחים, ש ְ ס  ְ ֵני פ  ְ ל ִמש   אי ֶלֱאכוֹּ ַ ֵכל ַרש   אוֹּ ה 

ֵני ה.  ַעל ש ְ ִחיט  ַעת ש ְ ש ְ ו ב ִ י  א ִלְמנו  ל ֶאל   ַאַחת, ְוֵאינוֹּ ֶנֱאכ  ִחים כ ְ ס  ְ פ 

מ ִ  ֶ ם ש  ֵ ְכש  ִרית, ו  ן ב ְ ֶ ר ב  הוֹּ הו ל ט  ֵאל מ  ר  ְלִיש ְ יוו  ד  יו ַוֲעב  נ  וֹּ  יַלת ב   ְבת  ַ ְמַעכ 

. וֹּ ל ב  ֱאכוֹּ ֶ וֹּ ִמל  ְבת  ַ ְך ְמַעכ  ַ ַסח, כ  ֶ ט ַהפ  חוֹּ ש ְ  ִמל ִ

ֶקה, ַוֲאִפילו  ש ֶ  ר לוֹּ הוֹּ ַסח ַהט   ֶ פ  ַ ֵבר ֶעֶצם ב  וֹּ ְך ַהש   ַסח, ְלִפיכ  ֶ ֵליל פ  לֹּא ב ְ

ר ת  וֹּ ל ַהנ  ְכל  ַסח ב ִ ֶ ת ַהפ  ְרִפין ַעְצמוֹּ וֹּ ֵדי  ש  , כ ְ רוֹּ ש   ֶהן ִמב ְ או  ב   בוֹּ ֹּא י  ל  ֶ ש 

ר  וֹּ ש  ל ב ְ ֱאכ  ֶ נ  ֶ א ַמה ש   ַרְך ֶאל   ִדי ה  ל ִמג ְ ִאין ֶלֱאכוֹּ ה. ֵאין ַרש    ל  ק ַ  ַ ִליֵדי ת 

ל ַסח ֵאינוֹּ ֶנֱאכ  ֶ ל. ַהפ  דוֹּ ה  ַהג   ר ֲחִגיג  ש ַ ה. ב ְ ה ַהז ֶ ְיל  ַ ת ַהל  א ַעד ֲחצוֹּ ֶאל  

ל הַ  ן, ְוֵכן כ   ְלח  ֻ ַסח ַעל ַהש  ֶ ה ִעם ַהפ  ל  ע  ֶ , ש  וֹּ ִלין ִעמ  עוֹּ יִלין ה  ְבש ִ ַ ת 

ַסח. ֶ פ  ַ ת כ  א ַעד ֲחצוֹּ ִלין ֶאל   ן ֶנֱאכ  , ְוֵאינ  וֹּ ֲעִרין ִעמ  ַ  ִמְתב 

ה ִמְקחוֹּ  י  הו א ה  ֶ ִרים, ש  ב  ה ד ְ לֹּש  ש ְ ַסח ִמְצַרִים ב ִ ֶ ת ִמפ  רוֹּ וֹּ ַסח ד  ֶ ק פ  לו  ח 

ב ַעל ַהמ ַ  ַדת ֵאזוֹּ ֲאגו  ַ ם ב  ַעת ד ַ  ן ַהג   עו  ר, ְוט  וֹּ ש  ע  ֶ י ִמב  ֵ ת  ף ו ש ְ קוֹּ ש ְ

ִהי ִמְצַות ֲאִכיַלת  יו. זוֹּ ר  ן, ְולֹּא ִהְקִטירו  ֵאימו  זוֹּ ִחפ   ל ב ְ ֱאכ  ֶ נ  ֶ ת, ְוש  זוֹּ זו  ְ ַהמ 

ַסח. ֶ  ַהפ 

שכתוב )ישעיה  הרחמן יזכנו לאכלו בעיר מקדשנו במהרה בימינו, ויקוים בנו מקרא

', ומאספכם אלוקי לפניכם ה נב,יב( כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון, כי הולך

נפלאות, ודבר אלוקינו יקום לעולם, ימינו  ישראל7 כימי צאתנו מארץ מצרים יראנו

 רוממה עושה נוראות7
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ִים  ַ ַעְרב  ין ה  ֵ ל ב  ֶ ֶרת ש  ִהְקִטירו  ְקטוֹּ ֶ ַסח ַאַחר ש  ֶ ֶעֶרב פ  ת, ב ְ רוֹּ ֵ ֵהִטיבו  ַהנ  ֶ ְוש 

ה  נ  ן ש   ֶ ר ב  כ  ן ֵהִביאו  ֶכֶבש אוֹּ ֵעז ז  ח  לו  ַסח אוֹּ ש ְ ֶ ן פ  ַ ְרב  ִיים ַעל ק  ַהְמנו 

ים וְ  ש ִ ֲאנ  ד ה  ַסח, ְוֶאח  ֶ ן פ  ַ ְרב  .ְלק  וֹּ יִבים ב  ים ַחי  ש ִ ד ַהנ   ל  ֶאח  ֵ טוֹּ ְוִקב  ח  ש ְ

יו   ֲֹּהִנים ה  , ְוַהכ  מוֹּ ק ֶאת ד   ִמְזר  ֵֹּהן ב ְ ל ַהכ  ֵ ת, ְוַהְמַקב  רוֹּ ו  ת ש  רוֹּ ו  ְמִדים ש  עוֹּ

ְך  ֵלא ְוַאַחר כ   ק מ  ל ִמְזר  ֵ ְמַקב  , ו  ְך לוֹּ ַוֲחֵבירוֹּ ַלֲחֵבירוֹּ מו  ֵֹּהן ַהס   ְתנוֹּ ַלכ  נוֹּ

ְפכוֹּ  וֹּ ַח, ְוהו א ש  ֵ ְזב  ִ ב ַלמ  רוֹּ ֵֹּהן ַהק   ם ֵאֶצל כ  יַע ַהד   ַיג ִ ֶ ן, ַעד ש  ֵריק  ַמֲחִזיר ה 

ה ַאַחת ֶנֶגד הַ  ִפיכ  ְרקוֹּ ש ְ ְמִרים זוֹּ ד, ְוֵיש  אוֹּ ד. ְיסוֹּ ה ַאַחת ֶנֶגד ַהְיסוֹּ  ְזִריק 

ן ו ַמְקטִ  ְלח  יו, ו מוֹּ ר  ִציא ֵאימו  יו ו מוֹּ ב  ְמַמֶחה ְקר  עוֹּ ו  ֵֹּהן ַעל ְקר  ן ַהכ  יר 

ַח. ֵ ְזב  ִ ים  ַהמ  ְרִאים ַהְלִוי ִ תוֹּ קוֹּ ִחיט  ְבֵעת ש ְ ת, ו  וֹּ ת  לֹּש  כ ִ ש   ט ב ְ ח  ַסח ִנש ְ ֶ ַהפ 

ְקִעיֶאת ַהַהל ֵ  וֹּ ה ת  ל ְקִריא  , ְוַעל כ   ו  ש  ֵ ל  נו  ש ִ נו  ְוִאם ש   ְמרו  ש   ם ל, ִאם ג  

ה. ִקיע  ה ת ְ רו ע  ה ת ְ ִקיע  ְסחוֹּ ְלֵביתוֹּ  ת ְ ִ ִליְך פ  ד מוֹּ ל ֶאח  ְך כ   ְוַאַחר כ  

ת חוֹּ ִית ְלפ  ז ַ ַ ו  כ  נ  ֶ ֵכל ִממ  , ְואוֹּ ֵלהו  ה ַאַחת ַעל  ,ְוצוֹּ ר  ֲחבו  ַ ע ב  ב  ַעל ַהש   

יו ְוַעד ֲחצוֹּ ַמצוֹּ  י  א ִלְמנו  ל ֶאל   ִרים, ְוֵאינוֹּ ֶנֱאכ  ְמרוֹּ וֹּ ת ו  ְבִרים ב  וֹּ ת ְוֵאין ש 

תוֹּ  ֶעֶצם. ֵאין ְמִביִאים אוֹּ ֶ א ש  ת, ֶאל   ב   ַ ש  ַ הו  ב  ְך ַמֲעש ֵ ל כ   הו  ַבחוֹּ ֵ ַמֲעש  כ ְ

ה. ְיל  תוֹּ ַעד ַהל   ִלים אוֹּ ם ְוֵאין צוֹּ  ְלֵבית 

 

 

נוסח אמירת סדר הקרבת קרבן פסח 

 ע"פ הרמ"ע מפאנו
 )בספרו סדר עבודה(

 



 רכח ונקריב לפניך באהבה

 

 

 

לתוספת ביאור סדר קרבן פסח בזמן הבית, נביא בכאן מה שכתב 

בספר שבט יהודה )לרבי שלמה בן וירגא, מגולי ספרד( עדות בן 

נכר נציב הרומיים, שהיה עד ראיה בירושלים, ומאשר ומקיים כל 

הכתוב במשנה תורה שבעל פה על פי חכמינו זכרונם לברכה, עם 

 רהרחבה ותפארת בדברים שאינם מגופי הלכותיו, ממנו יראה הד

כבוד בית אלוקינו, ונדע מה שאבדנו בחטאינו ונתפלל בלב שלם 

 לה' יתברך שיחזיר עבודת בית מקדשנו במהרה בימינו7

 

וזה לשונו: כשמגיע ראש החודש הנקרא אצלם ניסן, יוצאים רצים 

ירושלים, שכל מי ושלוחים במאמר המלך והשופטים לכל סביבות 

שיש לו מקנה צאן ובקר ימהר להביא המקנה כדי שימצאו עולי 

רגלים די זבחיהם וגם למאכלם, כי העם רב מאוד, וכל מי שלא היה 

בא לזמן הקצוב היו מחרימין כל ממונו לקדשי הבית7 אז היו כל 

אנשי מקנה ממהרים ובאים, ובנחל סמוך לירושלים היו מעבירין 

שירחץ וינקה מכל לכלוך, ואמרו שלזה אמר  המקנה בנחל כדי

שלמה שעלו מן הרחצה, ובהגיעם להרים אשר סביב לירושלים היה 

הרבוי כל כך עד שלא נראה דשא, כי כולו הפך לבן מלבנינות 

ובהגיע יום העשור, כי בי"ד מן החדש היו עושין אותו קרבן,  7הצמר

\ 

פסח  תיאור הרומאי על הקרבת קרבן

 כפי שהובא בסידור היעב"ץ

 



 ונקריב לפניך באהבה רכט

 
ומתקנת היו יוצאין כולם לקנות את הזבח הנקרא אצלם פסח7 

היהודים שכשיוצאין לעבודה זו לא יאמר שום אדם לחבירו גש 

הלאה, או שיאמר הניחני ואעבור, אפילו היה האחרון שלמה או דוד 

מלכם, ושאלתי לכהנים כי זה אינו מדרך המוסר, והשיבו כי הוא 

להראות שאין גבהות לפני המקום בזמן הכנת עבודתו, כל שכן 

 לם שוים לטובה7וכבעבודתו ממש, ובאותם שעות 

ובהגיע יום י"ד לחודש, היו עולין במגדל גבוה שבמקדש, קראוהו 

העברים לול, וכבש שלו עשוי כמין קאנפריו שלנו, ושלשה חצוצרות 

של כסף בידם ותוקעים, ואחר תקיעה מכריזין ואומרים עם ה' שמעו 

הגיע זמן שחיטת הפסח לשם מי ששיכן שמו בבית הגדול והקדוש 

שר שמעו העם הקריאה היו לובשים בגדי מועד, כי מחצי הזה, וכא

 היום ולמטה היה יו"ט לכל היהודים, לפי שהוא זמן הקרבן7

ובפתח העזרה הגדולה היו עומדים י"ב לוים מבחוץ וגזרי כסף 

בידם, וי"ב מבפנים וגזרי זהב בידם, אלו שבחוץ ליישב ולהתרות 

, ושלא יכנסו בבאים שלא יזיקו זה לזה לרוב המהירות והפחז

בערבוביא ויבואו למחלוקת, וכבר אירע בפסח א' שמעכו שם זקן א' 

עם קרבנו לרוב הלחץ, והעומדים בפנים היו גם ליישב היוצאים 

שלא ידחקו זה לזה, וכן אלו היו נועלין שעת העזרה כאשר ראו 

 שנכנסו מה שיש בו די בפעם אחת7

ם היו וכפות של ובהגיע אל מקום השחיטה, שורות שורות של כהני

כסף וכפות של זהב בידם, ושורה שהתחלתה של כסף כולה של 

כסף ושל זהב כולה של זהב, וכל זה להדור ותפארת, וכל אחד מן 

הכהנים שבראש השורה מקבל כף אחת מדם השחיטה, ונותנה 

לחבירו וחבירו לחבירו עד מקום המזבח, ושבראש המזבח היה 

וחבירו לחבירו עד סוף, באופן שכל מחזיר הכף ריקם ונותנה לחבירו 



 רל ונקריב לפניך באהבה

 
כהן וכהן היה מקבל כף אחת מלאה ומחזיר כף אחרת ריקנית, ולא 

היה זה לזה עכוב כי היו כל כך זריזים בעבודה זו עד שהיו הכפות 

צים ביד גבור, ושלשים יום מקודם היו ינראות רצות ובאות כח

 מרגילים עצמם בעבודה זו, רואים מקום הטעות אשר אפשר או

 מכשול שיסופק להם7

ושני עמודים גדולים גבוהים ועליהם שני כהנים בחצוצרות של כסף 

בידם, ותוקעים בהתחלת קרבן כל כת וכת, כדי להשמיע לכהנים 

העומדים שם על דוכנם שיאמרו ההלל בקול רינה ותודה ובכל כלי 

אשר להם, וכל הכלים היו מוציאין שם ביום ההוא, וכן בעל  רשי

 ר ההלל, ואם עדיין לא נגמרה השחיטה חוזרין וקורין7הקרבן אומ

אחר השחיטה היו יוצאים אל העזרות, ושם כל הכותלים סביב 

משיני ברזל ומזלגות לתלות הקרבן ולהפשיט, ושם אגודות אגודות 

של מקלות, שכאשר לא ימצא מזלג פנוי לוקח מקל א' על כתף 

צא והולך בשמחה חבירו ומפשיט, ונותן מה שראוי לתת למזבח, ויו

וטוב לבב כמו שהולך למלחמה ונוצח, כי דופי וקלון מתמיד היה מי 

 שלא קרב קרבן הפסח במועדו7

)הגהות היעב"ץ: זה צריך  והכהנים בשעת אותה עבודה היו לובשים אדום

שהיו בגדי  )הלכות כלי המקדש פ"ח ה"א(יעיון, והוא שלא כדברי הר"מ, שבפירוש כתב בחבור

אמנם בגדי כהן גדול ביום כפור נקראו בכל מקום ימנין לו. יבנים, אמנם לא ידעתהדיוט ל כהן

)שלהי  ימדמקשי תלמודא עוד יש לי קצת ראיה לדבריויוהם כאותן של כהן הדיוט. בגדי לבן,

מפני שלא יראה דם אם יפול על  תמיד נשחט סה:( והא מיתווסי מאנייהו(

היעב"ץ: זה נראה קצת נגד התלמוד )הגהות  הבגד, והלבוש לבוש קצר עד השוק

על המכנסים נתכוין המספר, שהוא לבוש קצר עד י)שם( דבעינן שיהו כמדתו ממש, שמא

ועומדים יחפים ובתי היד עד הזרוע לבד, כדי שלא יעכב  ,השוק(

בשעת אותה עבודה, ועל ראשן כובע קטן ושלש אמות מצנפת קשור 



 ונקריב לפניך באהבה רלא

 
במצנפת כפי מה שספרו  סביבו, והכהן גדול היה לו ארבעים כריכות

 לי, והוא מצנפת לבן7

והתנורים שהיו צולין בהם הקרבן היו על ידי פתחיהם, ואמרו לי כי 

הצליה אוכלים בקול הלל  וא לפרסם האמונה ולשמחת החג, ואחרה

ורינה ונשמע קולם למרחוק7 ואין שער משערי ירושלים שינעל 

רבו, עד כאן הדלת בלילי הפסח מפני כבוד העוברים והשבים כי 

 לשון הרומיי7

 

וכשקרא מלך ספרד אלפונסו הגדול דברי האגרת הזאת, אמר כלשון 

וכתב בעל  הזה, היהודים ראוים לכבוד על אשר כך נמצא בהם7

הספר )שבט מיהודה( זה לשונו: ואני שלמה שלחוני לקבץ לפדיון 

שבויי מאלאגא, ושם בחצר המלך בקשו הגוים להגיש קרבן פסח, 

ים רועל מזבח ושורות כהנים עם כלי כסף ומשוררים אומועשו בפ

ההלל, ותמהו העם והמלך מאוד7 אמר המלך יהודים שכך ראו 

ונאבד מהם, טוב מותם מחייהם, עד כאן הספור ההוא7 והעתקתיו 

אולי יראו יקחו מוסר בני עמנו וילמדו קל וחומר להשתוקק אל 

עינינו ויתאוננו על העבודה הקדושה, מתי תשוב לציון ותחזינה 

חורבן בית חמדתינו ויתפללו ויתחננו בלב שלם לאלוקינו, ישיב 

שבותנו ויעלנו לארצנו, יבנה עירנו ויכונן מקדשנו, ובעבודתו 

 ע"כ נעתק מסידור היעב"ץ7 במהרה נשמח כולנו, אמן כן יהי רצון7
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