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סחי א'מ ני ת א|פרק ְְִִָָ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ćסחים  ְְִִָָמ òני₣ת

' א ּפ רק ֶ◌ֶ◌
ׁש איןא מקוֹ ם כּ ל הנּ ר. לאוֹ ר החמץ את בּ וֹ דקין עשׂ ר, לארבּ עה אוֹ ר

ׁש וּ רוֹ ת ׁש ּת י אמרוּ  ולּמ ה בּ דיקה. צרי אין חמץ בּ וֹ  מכניסין
ׁש וּ רוֹ ת ׁש ּת י אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית חמץ. בּ וֹ  ׁש ּמ כניסין מקוֹ ם בּ ּמ רּת ף,
ׁש הן החיצוֹ נוֹ ת ׁש וּ רוֹ ת ׁש ּת י אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית הּמ רּת ף. כל ּפ ני על

העליוֹ נוֹ ת:
כּ ן,ב דּ אם למקוֹ ם, וּ מּמ קוֹ ם לבית מבּ ית חלדּ ה גררה ׁש ּמ א חוֹ ׁש ׁש ין אין

סוֹ ף: לדּ בר אין לעיר, וּ מעיר לחצר מחצר
ׁש חריתג עשׂ ר וּ בארבּ עה עשׂ ר ארבּ עה אוֹ ר בּ וֹ דקין אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י

יבדּ וֹ ק עשׂ ר, ארבּ עה אוֹ ר בדק א אוֹ מרים, וחכמים הבּ עוּ ר. וּ בׁש עת
בדק א הּמ וֹ עד.  ֹבּ תו יבדּ וֹ ק עשׂ ר, בּ ארבּ עה בדק א עשׂ ר. בּ ארבּ עה
כּ די בצנעא, ינּ יחנּ וּ  ּמ ׁש יּ ר, וּ מה הּמ וֹ עד. לאחר יבדּ וֹ ק הּמ וֹ עד,  ֹבּ תו

אחריו: בּ דיקה צרי יהא ׁש א
יהוּ דהד  ורבּ י ׁש ׁש . בּ תחלּ ת ושׂ וֹ רפין חמׁש  כּ ל אוֹ כלין אוֹ מר, מאיר רבּ י

ׁש ׁש : בּ תחלּ ת ושׂ וֹ רפין חמׁש , כּ ל ותוֹ לין ארבּ ע, כּ ל אוֹ כלין אוֹ מר,
גּ גה על מנּ חוֹ ת ּפ סוּ לוֹ ת ּת וֹ דה ׁש ל חלּ וֹ ת ׁש ּת י יהוּ דה, רבּ י אמר ועוֹ ד

א ּת וֹ לין, אחת, נטלה אוֹ כלים. העם כּ ל ׁש ּמ נּ חוֹ ת, זמן כּ ל האצטבא.
גּ מליאל רבּ ן שוֹ רפין. העם כּ ל התחילוּ  ׁש ּת יהן נטלוּ  שׂ וֹ רפין. וא אוֹ כלין

ארבּ  כּ ל נאכלין חלּ ין ׁש ׁש :אוֹ מר, בּ תחלּ ת ושׂ וֹ רפין חמׁש , כּ ל וּ תרוּ מה ע, 
מלּ שׂ רוֹ ףו  נמנעוּ  א כּ הנים ׁש ל מימהם אוֹ מר, הכּ הנים סגן חנינא רבּ י

הּט מאה, באב ׁש נּ טמא הבּ שׂ ר עם הּט מאה בולד ׁש נּ טמא הבּ שׂ ר את
ואמר, עקיבא רבּ י הוֹ סיף טמאתוֹ . על טמאה ׁש ּמ וֹ סיפין ּפ י על אף
יוֹ ם בּ טבוּ ל ׁש נּ פסל המן את מלּ הדליק נמנעוּ  א כּ הנים ׁש ל מימהם

טמאתוֹ : על טמאה ׁש ּמ וֹ סיפין ּפ י על אף מת, בטמא ׁש נּ טמא בּ נר
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ćסחים  ְְִִָָמ òני₣ת

' א ּפ רק ֶ◌ֶ◌
ׁש איןא מקוֹ ם כּ ל הנּ ר. לאוֹ ר החמץ את בּ וֹ דקין עשׂ ר, לארבּ עה אוֹ ר

ׁש וּ רוֹ ת ׁש ּת י אמרוּ  ולּמ ה בּ דיקה. צרי אין חמץ בּ וֹ  מכניסין
ׁש וּ רוֹ ת ׁש ּת י אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית חמץ. בּ וֹ  ׁש ּמ כניסין מקוֹ ם בּ ּמ רּת ף,
ׁש הן החיצוֹ נוֹ ת ׁש וּ רוֹ ת ׁש ּת י אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית הּמ רּת ף. כל ּפ ני על

העליוֹ נוֹ ת:
כּ ן,ב דּ אם למקוֹ ם, וּ מּמ קוֹ ם לבית מבּ ית חלדּ ה גררה ׁש ּמ א חוֹ ׁש ׁש ין אין

סוֹ ף: לדּ בר אין לעיר, וּ מעיר לחצר מחצר
ׁש חריתג עשׂ ר וּ בארבּ עה עשׂ ר ארבּ עה אוֹ ר בּ וֹ דקין אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י

יבדּ וֹ ק עשׂ ר, ארבּ עה אוֹ ר בדק א אוֹ מרים, וחכמים הבּ עוּ ר. וּ בׁש עת
בדק א הּמ וֹ עד.  ֹבּ תו יבדּ וֹ ק עשׂ ר, בּ ארבּ עה בדק א עשׂ ר. בּ ארבּ עה
כּ די בצנעא, ינּ יחנּ וּ  ּמ ׁש יּ ר, וּ מה הּמ וֹ עד. לאחר יבדּ וֹ ק הּמ וֹ עד,  ֹבּ תו

אחריו: בּ דיקה צרי יהא ׁש א
יהוּ דהד  ורבּ י ׁש ׁש . בּ תחלּ ת ושׂ וֹ רפין חמׁש  כּ ל אוֹ כלין אוֹ מר, מאיר רבּ י

ׁש ׁש : בּ תחלּ ת ושׂ וֹ רפין חמׁש , כּ ל ותוֹ לין ארבּ ע, כּ ל אוֹ כלין אוֹ מר,
גּ גה על מנּ חוֹ ת ּפ סוּ לוֹ ת ּת וֹ דה ׁש ל חלּ וֹ ת ׁש ּת י יהוּ דה, רבּ י אמר ועוֹ ד

א ּת וֹ לין, אחת, נטלה אוֹ כלים. העם כּ ל ׁש ּמ נּ חוֹ ת, זמן כּ ל האצטבא.
גּ מליאל רבּ ן שוֹ רפין. העם כּ ל התחילוּ  ׁש ּת יהן נטלוּ  שׂ וֹ רפין. וא אוֹ כלין

ארבּ  כּ ל נאכלין חלּ ין ׁש ׁש :אוֹ מר, בּ תחלּ ת ושׂ וֹ רפין חמׁש , כּ ל וּ תרוּ מה ע, 
מלּ שׂ רוֹ ףו  נמנעוּ  א כּ הנים ׁש ל מימהם אוֹ מר, הכּ הנים סגן חנינא רבּ י

הּט מאה, באב ׁש נּ טמא הבּ שׂ ר עם הּט מאה בולד ׁש נּ טמא הבּ שׂ ר את
ואמר, עקיבא רבּ י הוֹ סיף טמאתוֹ . על טמאה ׁש ּמ וֹ סיפין ּפ י על אף
יוֹ ם בּ טבוּ ל ׁש נּ פסל המן את מלּ הדליק נמנעוּ  א כּ הנים ׁש ל מימהם

טמאתוֹ : על טמאה ׁש ּמ וֹ סיפין ּפ י על אף מת, בטמא ׁש נּ טמא בּ נר



ב'|ב סחיפרק ְְִִָָמ ני ת
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עםז  טהוֹ רה ּת רוּ מה ׁש וֹ רפין למדנוּ , מדּ בריהם מאיר, רבּ י אמר
רבּ י וּ מוֹ דים הּמ ידה. היא אינה יוֹ סי, רבּ י לוֹ  אמר בּפ סח. הּט מאה
על נחלקוּ , מה על לעצמּה . וזוֹ  לעצמּה  זוֹ  ׁש וֹ רפין יהוֹ ׁש ע, ורבּ י אליעזר
וזוֹ  לעצמּה  זוֹ  ּת רף אוֹ מר, אליעזר ׁש רבּ י הּט מאה, ועל הּת לוּ יה

כּ אחת: ׁש ּת יהן אוֹ מר, יהוֹ ׁש ע ורבּ י לעצמּה .

' ב ּפ רק ֶ◌ֶ◌
וּ מוֹ כרוֹ א ולעוֹ פוֹ ת, לחיּ ה לבּ המה מאכיל לאכוֹ ל, ׁש ּמ ּת ר ׁש עה כּ ל

ּת נּ וּ ר בּ וֹ  יּס יק וא בּ הנאתוֹ , אסוּ ר זמנּ וֹ , עבר בּ הנאתוֹ . וּ מּת ר לנּ כרי,
אוֹ מרים, וחכמים שׂ רפה. אלּ א חמץ בּ עוּ ר אין אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י וכירים.

ליּ ם: מּט יל אוֹ  לרוּ ח וזוֹ רה מפרר אף

אסוּ רב ישׂ ראל, וׁש ל בּ הנאה. מּת ר הּפ סח, עליו ׁש עבר נכרי ׁש ל חמץ
ׁש נּ אמר יג)בּ הנאה. ל(שמות יראה :(שׂ אר)א 

בּ ג מּת ר הּפ סח אחר חמצוֹ , על ישׂ ראל את ׁש הלוה וישׂ ראלנכרי הנאה. 
ׁש נּ פלה חמץ בּ הנאה. אסוּ ר הּפ סח אחר חמצוֹ , על הנּ כרי את ׁש הלוה
יכוֹ ל הכּ לב ׁש אין כּ ל אוֹ מר, גּ מליאל רבּ ן כמבער. הוּ א הרי מּפ לת, עליו

אחריו: לחּפ שׂ 

פטוּ רד  בּ מזיד, וחמׁש . קרן מׁש לם בּ ׁש וֹ גג, בּ ּפ סח חמץ ּת רוּ מת האוֹ כל
עצים: וּ מדּ מי מּת ׁש לוּ מים

בּ עוֹ רים,ה בּ חּט ים, בּפ סח, חוֹ בתוֹ  ידי בהן יוֹ צא ׁש אדם דברים אלּ וּ 
ראׁש וֹ ן וּ במעשׂ ר בּ דּ מאי ויוֹ צאין ׁש וּ על. וּ בׁש בּ לת וּ ביפוֹ ן בּ כּ ּס מין
בּ חלּ ה והכּ הנים ׁש נּ פדּ וּ , והקדּ ׁש  ׁש ני וּ במעשׂ ר תרוּ מתוֹ , ׁש נּ ּט לה
תרוּ מתוֹ , נּט לה ׁש א ראׁש וֹ ן במעשׂ ר וא בּט בל, א אבל וּ בּת רוּ מה.
עשׂ אן נזיר, וּ רקיקי ּת וֹ דה חלּ וֹ ת נפדוּ . ׁש א והקדּ ׁש  ׁש ני במעשׂ ר וא

בּ הן: יוֹ צאין בּ וּ ק, למכּ וֹ ר עשׂ אן בּ הן. יוֹ צאין אין לעצמוֹ ,

וּ בעלׁש יןו  בּ חזרת בּפ סח, חוֹ בתוֹ  ידי בהן יוֹ צא ׁש אדם ירקוֹ ת ואלּ וּ 
אבל יבׁש ין, בּ ין לחין בּ ין בּ הן יוֹ צאין וּ בּמ רוֹ ר. וּ בחרחבינא וּ בּת מכא
בּ ּק לח ויוֹ צאין לכזּ ית. וּ מצטרפין מבלין. וא ׁש לוּ קין וא כבוּ ׁש ין א

סחי ג'מ ני ת ג|פרק ְְִִָָ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

והקדּ ש ׁש ני וּ במעשׂ ר תרוּ מתוֹ , ׁש נּ ּט לה ראׁש וֹ ן וּ במעשׂ ר וּ בדּ מאי, ׁש לּ הן,
ׁש נּ פדּ וּ :

אתז תׁש רה א האה חוֹ לטין. אבל לּת רנגוֹ לים, הּמ רסן את ׁש וֹ רין אין
א יבׁש . בּ בשׂ רּה  היא ׁש פה אבל לּמ רחץ, בּ ידה ׁש ּת וֹ לי הּמ רסן

מחמיצוֹ ת: ׁש הן מּפ ני בּפ סח, מכּ תוֹ  על וינּ יח חּט ין אדם ילעוֹ ס
הּק מח  את נוֹ תנין יאכלאין נתן, ואם החרדּ ל,  ֹלתו אוֹ  החרסת  ֹלתו ח 

במי וא במׁש קין א הּפ סח, את מבלין אין אוֹ סר. מאיר ורבּ י מיּ ד,
יפכוּ , נחּת וֹ ם, ׁש ל תׁש מיׁש וֹ  מי בהן. אוֹ תוֹ  וּ מטבּ ילין סכין אבל פרוֹ ת,

מחמיצין: ׁש הן מּפ ני

'ג ּפ רק  ֶ◌ֶ◌
האדוֹ מי,א וחמץ הּמ די, וׁש כר הבּ בלי, כּ ּת ח בּ ּפ סח, עוֹ ברין אלּ וּ 

ׁש ל וקוֹ לן טבּ חים, ׁש ל ועמלן צבּ עים, ׁש ל וזוֹ מן הּמ צרי, וזיתוֹ ם
ׁש הוּ א כּ ל הכּ לל, זה נׁש ים. ּת כׁש יטי אף אוֹ מר, אליעזר רבּ י סוֹ פרים.
מוּ ם בּ הן ואין באזהרה, אלּ וּ  הרי בּ ּפ סח. עוֹ בר זה הרי דּ גן, מּמ ין

כּ רת:
א,ב  ואם לבער. חיּ ב אחד, בּ מקוֹ ם כּ זּ ית יׁש  אם ערבה, ׁש בּ סדקי בּ צק

רוֹ צה ואם חוֹ צץ. עליו, מקּפ יד אם הּט מאה, לענין וכן בּ מעוּ טוֹ . בּ טל
הרי ׁש החמיץ, בוֹ  כּ יּ וֹ צא יׁש  אם החרׁש , בּ צק כערבה. הוּ א הרי בקיּ וּ מוֹ ,

אסוּ ר: זה
אג  אוֹ מר, אליעזר רבּ י טוֹ ב, בּ יוֹ ם בטמאה חלּ ה מפריׁש ין כּ יצד

ּת ּט יל אוֹ מר, בּ תירא בּ ן יהוּ דה רבּ י ׁש ּת אפה. עד ׁש ם, לּה  תקרא
יראה בּ בל עליו ׁש ּמ זהרים חמץ הוּ א זה א יהוֹ ׁש ע, רבּ י אמר בּ צּ וֹ נן.
החמיצה, ואם הערב, עד וּ מנּ יחּת ה מפרׁש ּת ה אלּ א יּמ צא, וּ בבל

החמיצה:
זוֹ ד אחד, בּ תנּ וּ ר ואוֹ פוֹ ת כּ אחת לׁש וֹ ת נׁש ים ׁש ׁש  אוֹ מר, גּ מליאל רבּ ן

לׁש ה אחת בּ בּ צק, עוֹ סקוֹ ת נׁש ים ׁש ׁש  אוֹ מרים, וחכמים זוֹ . אחר
כל וא הנּ ׁש ים כל א אוֹ מר, עקיבא רבּ י אוֹ פה. ואחת עוֹ רכת ואחת

כ וא בּ צוֹ נן:העצים ּת לטוֹ ׁש  ּת פח, הכּ לל, זה ׁש וין. הּת נּ וּ רים ל 
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עםז  טהוֹ רה ּת רוּ מה ׁש וֹ רפין למדנוּ , מדּ בריהם מאיר, רבּ י אמר
רבּ י וּ מוֹ דים הּמ ידה. היא אינה יוֹ סי, רבּ י לוֹ  אמר בּפ סח. הּט מאה
על נחלקוּ , מה על לעצמּה . וזוֹ  לעצמּה  זוֹ  ׁש וֹ רפין יהוֹ ׁש ע, ורבּ י אליעזר
וזוֹ  לעצמּה  זוֹ  ּת רף אוֹ מר, אליעזר ׁש רבּ י הּט מאה, ועל הּת לוּ יה

כּ אחת: ׁש ּת יהן אוֹ מר, יהוֹ ׁש ע ורבּ י לעצמּה .

' ב ּפ רק ֶ◌ֶ◌
וּ מוֹ כרוֹ א ולעוֹ פוֹ ת, לחיּ ה לבּ המה מאכיל לאכוֹ ל, ׁש ּמ ּת ר ׁש עה כּ ל

ּת נּ וּ ר בּ וֹ  יּס יק וא בּ הנאתוֹ , אסוּ ר זמנּ וֹ , עבר בּ הנאתוֹ . וּ מּת ר לנּ כרי,
אוֹ מרים, וחכמים שׂ רפה. אלּ א חמץ בּ עוּ ר אין אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י וכירים.

ליּ ם: מּט יל אוֹ  לרוּ ח וזוֹ רה מפרר אף

אסוּ רב ישׂ ראל, וׁש ל בּ הנאה. מּת ר הּפ סח, עליו ׁש עבר נכרי ׁש ל חמץ
ׁש נּ אמר יג)בּ הנאה. ל(שמות יראה :(שׂ אר)א 

בּ ג מּת ר הּפ סח אחר חמצוֹ , על ישׂ ראל את ׁש הלוה וישׂ ראלנכרי הנאה. 
ׁש נּ פלה חמץ בּ הנאה. אסוּ ר הּפ סח אחר חמצוֹ , על הנּ כרי את ׁש הלוה
יכוֹ ל הכּ לב ׁש אין כּ ל אוֹ מר, גּ מליאל רבּ ן כמבער. הוּ א הרי מּפ לת, עליו

אחריו: לחּפ שׂ 

פטוּ רד  בּ מזיד, וחמׁש . קרן מׁש לם בּ ׁש וֹ גג, בּ ּפ סח חמץ ּת רוּ מת האוֹ כל
עצים: וּ מדּ מי מּת ׁש לוּ מים

בּ עוֹ רים,ה בּ חּט ים, בּפ סח, חוֹ בתוֹ  ידי בהן יוֹ צא ׁש אדם דברים אלּ וּ 
ראׁש וֹ ן וּ במעשׂ ר בּ דּ מאי ויוֹ צאין ׁש וּ על. וּ בׁש בּ לת וּ ביפוֹ ן בּ כּ ּס מין
בּ חלּ ה והכּ הנים ׁש נּ פדּ וּ , והקדּ ׁש  ׁש ני וּ במעשׂ ר תרוּ מתוֹ , ׁש נּ ּט לה
תרוּ מתוֹ , נּט לה ׁש א ראׁש וֹ ן במעשׂ ר וא בּט בל, א אבל וּ בּת רוּ מה.
עשׂ אן נזיר, וּ רקיקי ּת וֹ דה חלּ וֹ ת נפדוּ . ׁש א והקדּ ׁש  ׁש ני במעשׂ ר וא

בּ הן: יוֹ צאין בּ וּ ק, למכּ וֹ ר עשׂ אן בּ הן. יוֹ צאין אין לעצמוֹ ,

וּ בעלׁש יןו  בּ חזרת בּפ סח, חוֹ בתוֹ  ידי בהן יוֹ צא ׁש אדם ירקוֹ ת ואלּ וּ 
אבל יבׁש ין, בּ ין לחין בּ ין בּ הן יוֹ צאין וּ בּמ רוֹ ר. וּ בחרחבינא וּ בּת מכא
בּ ּק לח ויוֹ צאין לכזּ ית. וּ מצטרפין מבלין. וא ׁש לוּ קין וא כבוּ ׁש ין א
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והקדּ ש ׁש ני וּ במעשׂ ר תרוּ מתוֹ , ׁש נּ ּט לה ראׁש וֹ ן וּ במעשׂ ר וּ בדּ מאי, ׁש לּ הן,
ׁש נּ פדּ וּ :

אתז תׁש רה א האה חוֹ לטין. אבל לּת רנגוֹ לים, הּמ רסן את ׁש וֹ רין אין
א יבׁש . בּ בשׂ רּה  היא ׁש פה אבל לּמ רחץ, בּ ידה ׁש ּת וֹ לי הּמ רסן

מחמיצוֹ ת: ׁש הן מּפ ני בּפ סח, מכּ תוֹ  על וינּ יח חּט ין אדם ילעוֹ ס
הּק מח  את נוֹ תנין יאכלאין נתן, ואם החרדּ ל,  ֹלתו אוֹ  החרסת  ֹלתו ח 

במי וא במׁש קין א הּפ סח, את מבלין אין אוֹ סר. מאיר ורבּ י מיּ ד,
יפכוּ , נחּת וֹ ם, ׁש ל תׁש מיׁש וֹ  מי בהן. אוֹ תוֹ  וּ מטבּ ילין סכין אבל פרוֹ ת,

מחמיצין: ׁש הן מּפ ני

'ג ּפ רק  ֶ◌ֶ◌
האדוֹ מי,א וחמץ הּמ די, וׁש כר הבּ בלי, כּ ּת ח בּ ּפ סח, עוֹ ברין אלּ וּ 

ׁש ל וקוֹ לן טבּ חים, ׁש ל ועמלן צבּ עים, ׁש ל וזוֹ מן הּמ צרי, וזיתוֹ ם
ׁש הוּ א כּ ל הכּ לל, זה נׁש ים. ּת כׁש יטי אף אוֹ מר, אליעזר רבּ י סוֹ פרים.
מוּ ם בּ הן ואין באזהרה, אלּ וּ  הרי בּ ּפ סח. עוֹ בר זה הרי דּ גן, מּמ ין

כּ רת:
א,ב  ואם לבער. חיּ ב אחד, בּ מקוֹ ם כּ זּ ית יׁש  אם ערבה, ׁש בּ סדקי בּ צק

רוֹ צה ואם חוֹ צץ. עליו, מקּפ יד אם הּט מאה, לענין וכן בּ מעוּ טוֹ . בּ טל
הרי ׁש החמיץ, בוֹ  כּ יּ וֹ צא יׁש  אם החרׁש , בּ צק כערבה. הוּ א הרי בקיּ וּ מוֹ ,

אסוּ ר: זה
אג  אוֹ מר, אליעזר רבּ י טוֹ ב, בּ יוֹ ם בטמאה חלּ ה מפריׁש ין כּ יצד

ּת ּט יל אוֹ מר, בּ תירא בּ ן יהוּ דה רבּ י ׁש ּת אפה. עד ׁש ם, לּה  תקרא
יראה בּ בל עליו ׁש ּמ זהרים חמץ הוּ א זה א יהוֹ ׁש ע, רבּ י אמר בּ צּ וֹ נן.
החמיצה, ואם הערב, עד וּ מנּ יחּת ה מפרׁש ּת ה אלּ א יּמ צא, וּ בבל

החמיצה:
זוֹ ד אחד, בּ תנּ וּ ר ואוֹ פוֹ ת כּ אחת לׁש וֹ ת נׁש ים ׁש ׁש  אוֹ מר, גּ מליאל רבּ ן

לׁש ה אחת בּ בּ צק, עוֹ סקוֹ ת נׁש ים ׁש ׁש  אוֹ מרים, וחכמים זוֹ . אחר
כל וא הנּ ׁש ים כל א אוֹ מר, עקיבא רבּ י אוֹ פה. ואחת עוֹ רכת ואחת

כ וא בּ צוֹ נן:העצים ּת לטוֹ ׁש  ּת פח, הכּ לל, זה ׁש וין. הּת נּ וּ רים ל 
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איזהוּ ה  כּ רת. חיּ ב והאוֹ כלוֹ  ירף, סדּ וּ ק, ּפ טוּ ר. והאוֹ כלוֹ  ירף, שׂ אוּ ר,
רבּ י דּ ברי בזה, זה סדקיו ׁש נּ תערבוּ  סדּ וּ ק, חגבים. כּ קרני שׂ אוּ ר,
כּ ל שׂ אוּ ר, ואיזהוּ  כּ רת. חיּ ב האוֹ כלוֹ  וזה זה אוֹ מרים, וחכמים יהוּ דה.

שׂ ערוֹ תיו: ׁש עמדוּ  כּ אדם פניו ׁש הכסיפוּ 

הבּ ת,ו  מלּ פני הכּ ל את מבערים בּ בּ ת, להיוֹ ת ׁש חל עשׂ ר ארבּ עה
אוֹ מר, צדוֹ ק בּ ר אלעזר רבּ י בּ זמנּ ן. אוֹ מרים, וחכמים מאיר. רבּ י דּ ברי

בּ זמנּ ן: וחלּ ין הבּ ת מלּ פני ּת רוּ מה

בּ ביתז  ארוּ סין סעוּ דת ולאכוֹ ל בּ נוֹ , את ולמוּ ל ּפ סחוֹ , את לׁש חוֹ ט ההוֹ ל
ולחזוֹ ר וּ לבער לחזוֹ ר יכוֹ ל אם בּ יתוֹ ,  ֹבּ תו חמץ לוֹ  ׁש יּ ׁש  ונזכּ ר חמיו
וּ מן הנּ כרים, מן להצּ יל בלבּ וֹ . מבּט לוֹ  לאו, ואם ויבער. יחזוֹ ר למצותוֹ ,
ולׁש בּ וֹ ת בּ לבּ וֹ . יבּט ל הּמ ּפ לת, וּ מן הדּ לקה, וּ מן הלּ סטים, וּ מן הנּ הר,

מיּ ד: יחזוֹ ר הרׁש וּ ת, ׁש ביתת

צוֹ פים,ח עבר אם קדׁש , בּ שׂ ר בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  ונזכּ ר מירוּ ׁש לים ׁש יּ צא מי וכן
הּמ ערכה. מעצי הבּ ירה לפני ושוֹ רפוֹ  חוֹ זר לאו, ואם במקוֹ מוֹ . שׂ וֹ רפוֹ 
אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י בּ כבּ יצה. וזה זה אוֹ מר, מאיר רבּ י חוֹ זרין, הן כּ ּמ ה ועד

בּ כבּ יצה: וחמץ בּ כזּ ית, קדׁש  בשׂ ר אוֹ מרים, וחכמים בכזּ ית. וזה זה

' ד ּפ רק ֶ◌ֶ◌

מקוֹ םא  עוֹ שׂ ין. חצוֹ ת, עד פסחים בּ ערבי מלאכה לעשׂ וֹ ת ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם
ׁש אין למקוֹ ם ׁש עוֹ שׂ ין מּמ קוֹ ם ההוֹ ל עוֹ שׂ ין. אין לעשׂ וֹ ת, ׁש א ׁש נּ הגוּ 
מקוֹ ם חמרי עליו נוֹ תנין ׁש עוֹ שׂ ין, למקוֹ ם עוֹ שׂ ין ׁש אין מּמ קוֹ ם אוֹ  עוֹ שׂ ין,
הּמ חקת: מּפ ני אדם, יׁש נּ ה ואל לׁש ם. ׁש הל מקוֹ ם וחמרי מם ׁש יּ צא

אוֹ ב כלוּ , ׁש א למקוֹ ם ׁש כּ לוּ  מּמ קוֹ ם ׁש ביעית ּפ רוֹ ת הּמ וֹ לי בוֹ , כּ יּ וֹ צא
אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י לבער. חיּ ב ׁש כּ לוּ , למקוֹ ם כלוּ  ׁש א מּמ קוֹ ם

אּת ה: אף ל והבא צא לוֹ , אוֹ מרים

ׁש אג ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם מוֹ כרין. לגּ וֹ ים, דּק ה בּ המה למכּ וֹ ר ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם
עגלים גּס ה, בּ המה להם מוֹ כרין אין מקוֹ ם וּ בכל מוֹ כרין. אין למכּ וֹ ר,
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בּ תירה בּ ן בּ בוּ רה. מּת יר יהוּ דה רבּ י וּ ׁש בוּ רין. ׁש למים וּ סיחים
בּ ּס וּ ס: מּת יר

ׁש אד ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם אוֹ כלין. פסחים, בּ לילי צלי לאכוֹ ל ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם
יוֹ ם בּ לילי הנּ ר את להדליק ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם אוֹ כלין. אין לאכוֹ ל,
וּ מדליקין מדליקין. אין להדליק, ׁש א ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם מדליקין. הכּ ּפ וּ רים,
החוֹ לים: גּ בּ י ועל האפלים, וּ במבוֹ אוֹ ת מדרׁש וֹ ת, וּ בבּת י כנסיּ וֹ ת בּ בּת י

ׁש נּ הגוּ ה  מקוֹ ם עוֹ שׂ ין. באב, בּ תׁש עה מלאכה לעשׂ וֹ ת ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם
חכמים ּת למידי מקוֹ ם וּ בכל עוֹ שׂ ין. אין מלאכה, לעשׂ וֹ ת ׁש א
ּת למיד עצמוֹ  אדם יעשׂ ה לעוֹ לם אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן בּ טלים.
עד פסחים בערבי מלאכה עוֹ שׂ ין היוּ  בּ יהוּ דה אוֹ מרים, וחכמים חכם.
וּ בית אוֹ סרין, ׁש ּמ אי בּ ית הלּ ילה, עּק ר. כּ ל עוֹ שׂ ין היוּ  א וּ בגּ ליל חצוֹ ת,

החּמ ה: הנץ עד מּת ירין הלּ ל
עשׂ ר,ו  לארבּ עה קדם בּ ּה  ׁש התחיל מלאכה כּ ל אוֹ מר, מאיר רבּ י

עשׂ ר, בארבּ עה בּ ּת חלּ ה בּ ּה  יתחיל א אבל עשׂ ר. בּ ארבּ עה גּ וֹ מרּה 
מלאכה עוֹ שׂ ין אּמ ניּ וֹ ת ׁש ׁש  אוֹ מרים, וחכמים לגמרּה . ׁש יּ כוֹ ל ּפ י על אף
יוֹ סי רבּ י והכּ וֹ בסין. והּס ּפ רים החיּ טים הן, ואלּ וּ  חצוֹ ת, עד פסחים בערבי

הרצענים: אף אוֹ מר, יהוּ דה בּ ר
ׁש בּ רחה,ז ותרנגוֹ לת עשׂ ר. בּ ארבּ עה לּת רנגוֹ לים ׁש וֹ בכין מוֹ ׁש יבין

גּ וֹ רפין ּת חּת יה. אחרת מוֹ ׁש יבין מתה, ואם למקוֹ מּה . אוֹ תּה  מחזירין
מוֹ ליכין לצּ דדין. מסלּ קין וּ בּמ וֹ עד עשׂ ר, בארבּ עה בהמה רגלי מּת חת

הּמ וֹ עד: לצר ׁש אינם ּפ י על אף האּמ ן, מבּ ית כּ לים וּ מביאין
אח ׁש ׁש ה ועל בידם, מחוּ  ׁש ׁש ה על יריחוֹ , אנׁש י עשׂ וּ  דברים ׁש ה

היּ וֹ ם, כּ ל דּ קלים מרכּ יבין בידם, מחוּ  ׁש א הן ואלּ וּ  בידם. מחוּ 
ואלּ וּ  בידם. מחוּ  וא העמר, לפני וגוֹ דׁש ין וקוֹ צרין ׁש מע, את וכוֹ רכין
הנׁש רים מּת חת ואוֹ כלין הקדּ ׁש , ׁש ל גּ מזיּ וֹ ת מּת ירין בידם, ׁש ּמ חוּ 

חכמים: בידם וּ מחוּ  ליּ רק, ּפ אה ונוֹ תנין בּ בּ ת,
אט ׁש ׁש ה ועל לוֹ , הוֹ דוּ  ׁש ׁש ה על ,הּמ ל חזקיּ ה עשׂ ה דברים ׁש ה

נחׁש  כּ ּת ת לוֹ . והוֹ דוּ  חבלים, ׁש ל מּט ה על אביו עצמוֹ ת גּ רר לוֹ . הוֹ דוּ 
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איזהוּ ה  כּ רת. חיּ ב והאוֹ כלוֹ  ירף, סדּ וּ ק, ּפ טוּ ר. והאוֹ כלוֹ  ירף, שׂ אוּ ר,
רבּ י דּ ברי בזה, זה סדקיו ׁש נּ תערבוּ  סדּ וּ ק, חגבים. כּ קרני שׂ אוּ ר,
כּ ל שׂ אוּ ר, ואיזהוּ  כּ רת. חיּ ב האוֹ כלוֹ  וזה זה אוֹ מרים, וחכמים יהוּ דה.

שׂ ערוֹ תיו: ׁש עמדוּ  כּ אדם פניו ׁש הכסיפוּ 

הבּ ת,ו  מלּ פני הכּ ל את מבערים בּ בּ ת, להיוֹ ת ׁש חל עשׂ ר ארבּ עה
אוֹ מר, צדוֹ ק בּ ר אלעזר רבּ י בּ זמנּ ן. אוֹ מרים, וחכמים מאיר. רבּ י דּ ברי

בּ זמנּ ן: וחלּ ין הבּ ת מלּ פני ּת רוּ מה

בּ ביתז  ארוּ סין סעוּ דת ולאכוֹ ל בּ נוֹ , את ולמוּ ל ּפ סחוֹ , את לׁש חוֹ ט ההוֹ ל
ולחזוֹ ר וּ לבער לחזוֹ ר יכוֹ ל אם בּ יתוֹ ,  ֹבּ תו חמץ לוֹ  ׁש יּ ׁש  ונזכּ ר חמיו
וּ מן הנּ כרים, מן להצּ יל בלבּ וֹ . מבּט לוֹ  לאו, ואם ויבער. יחזוֹ ר למצותוֹ ,
ולׁש בּ וֹ ת בּ לבּ וֹ . יבּט ל הּמ ּפ לת, וּ מן הדּ לקה, וּ מן הלּ סטים, וּ מן הנּ הר,

מיּ ד: יחזוֹ ר הרׁש וּ ת, ׁש ביתת

צוֹ פים,ח עבר אם קדׁש , בּ שׂ ר בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  ונזכּ ר מירוּ ׁש לים ׁש יּ צא מי וכן
הּמ ערכה. מעצי הבּ ירה לפני ושוֹ רפוֹ  חוֹ זר לאו, ואם במקוֹ מוֹ . שׂ וֹ רפוֹ 
אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י בּ כבּ יצה. וזה זה אוֹ מר, מאיר רבּ י חוֹ זרין, הן כּ ּמ ה ועד

בּ כבּ יצה: וחמץ בּ כזּ ית, קדׁש  בשׂ ר אוֹ מרים, וחכמים בכזּ ית. וזה זה

' ד ּפ רק ֶ◌ֶ◌

מקוֹ םא  עוֹ שׂ ין. חצוֹ ת, עד פסחים בּ ערבי מלאכה לעשׂ וֹ ת ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם
ׁש אין למקוֹ ם ׁש עוֹ שׂ ין מּמ קוֹ ם ההוֹ ל עוֹ שׂ ין. אין לעשׂ וֹ ת, ׁש א ׁש נּ הגוּ 
מקוֹ ם חמרי עליו נוֹ תנין ׁש עוֹ שׂ ין, למקוֹ ם עוֹ שׂ ין ׁש אין מּמ קוֹ ם אוֹ  עוֹ שׂ ין,
הּמ חקת: מּפ ני אדם, יׁש נּ ה ואל לׁש ם. ׁש הל מקוֹ ם וחמרי מם ׁש יּ צא

אוֹ ב כלוּ , ׁש א למקוֹ ם ׁש כּ לוּ  מּמ קוֹ ם ׁש ביעית ּפ רוֹ ת הּמ וֹ לי בוֹ , כּ יּ וֹ צא
אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י לבער. חיּ ב ׁש כּ לוּ , למקוֹ ם כלוּ  ׁש א מּמ קוֹ ם

אּת ה: אף ל והבא צא לוֹ , אוֹ מרים

ׁש אג ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם מוֹ כרין. לגּ וֹ ים, דּק ה בּ המה למכּ וֹ ר ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם
עגלים גּס ה, בּ המה להם מוֹ כרין אין מקוֹ ם וּ בכל מוֹ כרין. אין למכּ וֹ ר,
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בּ תירה בּ ן בּ בוּ רה. מּת יר יהוּ דה רבּ י וּ ׁש בוּ רין. ׁש למים וּ סיחים
בּ ּס וּ ס: מּת יר

ׁש אד ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם אוֹ כלין. פסחים, בּ לילי צלי לאכוֹ ל ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם
יוֹ ם בּ לילי הנּ ר את להדליק ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם אוֹ כלין. אין לאכוֹ ל,
וּ מדליקין מדליקין. אין להדליק, ׁש א ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם מדליקין. הכּ ּפ וּ רים,
החוֹ לים: גּ בּ י ועל האפלים, וּ במבוֹ אוֹ ת מדרׁש וֹ ת, וּ בבּת י כנסיּ וֹ ת בּ בּת י

ׁש נּ הגוּ ה  מקוֹ ם עוֹ שׂ ין. באב, בּ תׁש עה מלאכה לעשׂ וֹ ת ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם
חכמים ּת למידי מקוֹ ם וּ בכל עוֹ שׂ ין. אין מלאכה, לעשׂ וֹ ת ׁש א
ּת למיד עצמוֹ  אדם יעשׂ ה לעוֹ לם אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן בּ טלים.
עד פסחים בערבי מלאכה עוֹ שׂ ין היוּ  בּ יהוּ דה אוֹ מרים, וחכמים חכם.
וּ בית אוֹ סרין, ׁש ּמ אי בּ ית הלּ ילה, עּק ר. כּ ל עוֹ שׂ ין היוּ  א וּ בגּ ליל חצוֹ ת,

החּמ ה: הנץ עד מּת ירין הלּ ל
עשׂ ר,ו  לארבּ עה קדם בּ ּה  ׁש התחיל מלאכה כּ ל אוֹ מר, מאיר רבּ י

עשׂ ר, בארבּ עה בּ ּת חלּ ה בּ ּה  יתחיל א אבל עשׂ ר. בּ ארבּ עה גּ וֹ מרּה 
מלאכה עוֹ שׂ ין אּמ ניּ וֹ ת ׁש ׁש  אוֹ מרים, וחכמים לגמרּה . ׁש יּ כוֹ ל ּפ י על אף
יוֹ סי רבּ י והכּ וֹ בסין. והּס ּפ רים החיּ טים הן, ואלּ וּ  חצוֹ ת, עד פסחים בערבי

הרצענים: אף אוֹ מר, יהוּ דה בּ ר
ׁש בּ רחה,ז ותרנגוֹ לת עשׂ ר. בּ ארבּ עה לּת רנגוֹ לים ׁש וֹ בכין מוֹ ׁש יבין

גּ וֹ רפין ּת חּת יה. אחרת מוֹ ׁש יבין מתה, ואם למקוֹ מּה . אוֹ תּה  מחזירין
מוֹ ליכין לצּ דדין. מסלּ קין וּ בּמ וֹ עד עשׂ ר, בארבּ עה בהמה רגלי מּת חת

הּמ וֹ עד: לצר ׁש אינם ּפ י על אף האּמ ן, מבּ ית כּ לים וּ מביאין
אח ׁש ׁש ה ועל בידם, מחוּ  ׁש ׁש ה על יריחוֹ , אנׁש י עשׂ וּ  דברים ׁש ה

היּ וֹ ם, כּ ל דּ קלים מרכּ יבין בידם, מחוּ  ׁש א הן ואלּ וּ  בידם. מחוּ 
ואלּ וּ  בידם. מחוּ  וא העמר, לפני וגוֹ דׁש ין וקוֹ צרין ׁש מע, את וכוֹ רכין
הנׁש רים מּת חת ואוֹ כלין הקדּ ׁש , ׁש ל גּ מזיּ וֹ ת מּת ירין בידם, ׁש ּמ חוּ 

חכמים: בידם וּ מחוּ  ליּ רק, ּפ אה ונוֹ תנין בּ בּ ת,
אט ׁש ׁש ה ועל לוֹ , הוֹ דוּ  ׁש ׁש ה על ,הּמ ל חזקיּ ה עשׂ ה דברים ׁש ה

נחׁש  כּ ּת ת לוֹ . והוֹ דוּ  חבלים, ׁש ל מּט ה על אביו עצמוֹ ת גּ רר לוֹ . הוֹ דוּ 
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לוֹ , הוֹ דוּ  א ׁש ׁש ה על לוֹ . והוֹ דוּ  רפוּ אוֹ ת, ספר גּ נז לוֹ . והוֹ דוּ  הנּ חׁש ת,
גיחוֹ ן מי סתם לוֹ . הוֹ דוּ  וא אוּ ר, למל וׁש גּ רן היכל ׁש ל דּ לתוֹ ת קצּ ץ

לוֹ : הוֹ דוּ  וא בּ ניסן, ניסן עבּ ר לוֹ . הוֹ דוּ  וא העליוֹ ן,

' ה ּפ רק ֶ◌ֶ◌
פסחיםא  בּ ערבי וּ מחצה. בּ תׁש ע וקרב וּ מחצה בּ ׁש מוֹ נה נׁש חט ּת מיד

בּ בּ ת. בּ ין בּ חל בּ ין וּ מחצה, בּ ׁש מוֹ נה וקרב וּ מחצה בּ ׁש בע נׁש חט
בּ ׁש בע וקרב וּ מחצה בּ ׁש ׁש  נׁש חט ׁש בּ ת, בּ ערב להיוֹ ת ּפ סח ערב חל

אחריו: והּפ סח וּ מחצה,

לׁש מוֹ ב אוֹ  לׁש מוֹ , ׁש א וזרק  ּוהל וקבּ ל לׁש מוֹ , ׁש א ׁש חטוֹ  הּפ סח
לׁש מוֹ , וׁש א לׁש מוֹ  כּ יצד ּפ סוּ ל. ולׁש מוֹ , לׁש מוֹ  ׁש א אוֹ  לׁש מוֹ , וׁש א
ּפ סח: וּ לׁש ם ׁש למים לׁש ם ולׁש מוֹ , לׁש מוֹ  ׁש א ׁש למים. וּ לׁש ם ּפ סח לׁש ם

לאוֹ כליוג  ּפ סוּ ל. ולטמאים, לערלים למנוּ ייו, וׁש א לאוֹ כליו ׁש א ׁש חטוֹ 
לּט מאים ולערלים, לּמ וּ לים למנוּ ייו, וׁש א למנוּ ייו לאוֹ כליו, וׁש א

ׁש נּ אמר מוּ ם ּפ סוּ ל, חצוֹ ת, קדם ׁש חטוֹ  כּ ׁש ר. יב)ולּט הוֹ רים, בּ ין(שמות 
בּ דמוֹ , ממרס אחד ׁש יּ הא וּ בלבד כּ ׁש ר, לּת מיד, קדם ׁש חטוֹ  הערבּ ים.

כּ ׁש ר: נזרק, ואם הּת מיד. דּ ם ׁש יּ זּ רק עד

אוֹ מר,ד יהוּ דה רבּ י תעשׂ ה. בּ א עוֹ בר החמץ, על הּפ סח את הוֹ חט
חיּ ב, לׁש מוֹ  עשר, בּ ארבּ עה הּפ סח אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י הּת מיד. אף
ּפ טוּ ר. לׁש מן, ׁש א וּ בין לׁש מן בּ ין הזּ בחים, כּ ל וּ ׁש אר ּפ טוּ ר. לׁש מוֹ  וׁש א
לׁש מן בּ ין הזּ בחים, כּ ל וּ ׁש אר חיּ ב, לׁש מוֹ  וׁש א ּפ טוּ ר, לׁש מוֹ  וּ בּמ וֹ עד,

לׁש מּה : ׁש א ׁש חטּה  החּט את מן חוּ ץ חיּ ב, לׁש מן, ׁש א וּ בין

ׁש נּ אמרה  כּ ּת וֹ ת, בּ ׁש ׁש  נׁש חט יב)הּפ סח קהל(שמות כּ ל אתוֹ  וׁש חטוּ  
ו ועדה קהל ישׂ ראל, נתמלּ אתעדת הראׁש וֹ נה, כּ ת נכנסה ישׂ ראל. 

עוֹ מדים הכּ הנים ותקעוּ . והריעוּ  ּת קעוּ  העזרה. דלתוֹ ת נעלוּ  העזרה,
כּ סף, כּ סף ׁש כּ לּ ה ׁש וּ רה זהב. וּ בזיכי כסף בּ זיכי וּ בידיהם שוּ רוֹ ת, ׁש וּ רוֹ ת
ׁש ּמ א ׁש וּ לים, לבּ זיכין היוּ  וא מעוֹ רבין. היוּ  א זהב. זהב ׁש כּ לּ ּה  וׁש וּ רה

הדּ ם: ויקרׁש  ינּ יחוּ ם
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אתו  וּ מקבּ ל לחברוֹ , וחברוֹ  לחברוֹ  נוֹ תנוֹ  הכּ הן, וקבּ ל ישׂ ראל ׁש חט
אחת זריקה זוֹ רקוֹ  הּמ זבּ ח אצל הּק רוֹ ב כּ הן הריקן. את וּ מחזיר הּמ לא

היסוֹ ד: כּ נגד

ׁש ליׁש ית.ז  נכנסה ׁש ניּ ה, יצתה ׁש ניּ ה. כּ ת ונכנסה ראׁש וֹ נה כּ ת יצתה
ההלּ ל. את קראוּ  והליׁש ית. הניּ ה מעשׂ ה  ּכ הראׁש וֹ נה כּ מעשׂ ה
רבּ י מימיהם. ׁש לּ ׁש וּ  ׁש א ּפ י על אף ׁש לּ ׁש וּ , ׁש נוּ  ואם ׁש נוּ , גּ מרוּ  אם
ה', יׁש מע כּ י לאהבּת י הגיע א ׁש ליׁש ית כּ ת ׁש ל מימיהם אוֹ מר, יהוּ דה

מעטין: ׁש עּמ ּה  מּפ ני

אתח מדיחים ׁש הכּ הנים אלּ א בבּ ת, מעשׂ הוּ   ּכ בחל כּ מעשׂ הוּ 
מדּ ם ממלּ א היה כּ וֹ ס אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י חכמים. ברצוֹ ן ׁש א העזרה
חכמים: לוֹ  הוֹ דוּ  וא הּמ זבּ ח, גּ בּ י על אחת זריקה זרקוֹ  הּת ערוֹ בוֹ ת,

בּ כּ תליםט קבוּ עים היוּ  בּ רזל ׁש ל אנקליוֹ ת וּ מפׁש יטין, ּת וֹ לין כּ יצד
לתלוֹ ת מקוֹ ם לוֹ  ׁש אין מי וכל וּ מפׁש יטין. ּת וֹ לין ׁש בּ הן וּ בעּמ וּ דים
כּ תף ועל כּ תפוֹ  על וּ מניח ׁש ם, היוּ  חלקים דּ ּק ים מקלוֹ ת וּ להפׁש יט,
להיוֹ ת ׁש חל עשׂ ר ארבּ עה אוֹ מר, אליעזר רבּ י וּ מפׁש יט. ותוֹ לה חברוֹ ,

כּ ת על חברוֹ  ויד חברוֹ , כּ תף על ידוֹ  מנּ יח וּ מפׁש יט:בּ בּ ת, ותוֹ לה פוֹ , 

כּ תי  יצתה הּמ זבּ ח. גּ בּ י על והקטירן בּמ גיס נתנוֹ  אמוּ ריו, והוֹ ציא קרעוֹ 
בּ מקוֹ מּה  והליׁש ית בחיל, ׁש ניּ ה הבּ ית, בּ הר לּה  ויׁש בה ראׁש וֹ נה

ּפ סחיהן: את וצלוּ  יצאוּ  חׁש כה, עוֹ מדת.

'ו ּפ רק  ֶ◌ֶ◌
דבא וּ מחוּ יריםאלּ וּ  דּ מוֹ  וּ זריקת ׁש חיטתוֹ  הבּ ת, את דּ וֹ חין בּ ּפ סח 

הבּ ת. את דּ וֹ חין אינן קרביו והדחת צליּ תוֹ  אבל חלביו, והקטר קרביו

הבּ ת. את דּ וֹ חין אין יבּ לּת וֹ , וחתיכת לּת חוּ ם, מחוּ ץ והבאתוֹ  הרכּ בתוֹ 
דּ וֹ חין: אוֹ מר, אליעזר רבּ י

מוּ םב ׁש היא ׁש חיטה אם מה הוּ א, דין והא אליעזר, רבּ י אמר
את ידחוּ  א ׁש בוּ ת מוּ ם ׁש הן אלּ וּ  הבּ ת, את דּ וֹ חה מלאכה
מלאכה, מוּ ם בוֹ  ׁש הּת ירוּ  יוֹ כיח, טוֹ ב יוֹ ם יהוֹ ׁש ע, רבּ י לוֹ  אמר הבּ ת.
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לוֹ , הוֹ דוּ  א ׁש ׁש ה על לוֹ . והוֹ דוּ  רפוּ אוֹ ת, ספר גּ נז לוֹ . והוֹ דוּ  הנּ חׁש ת,
גיחוֹ ן מי סתם לוֹ . הוֹ דוּ  וא אוּ ר, למל וׁש גּ רן היכל ׁש ל דּ לתוֹ ת קצּ ץ

לוֹ : הוֹ דוּ  וא בּ ניסן, ניסן עבּ ר לוֹ . הוֹ דוּ  וא העליוֹ ן,

' ה ּפ רק ֶ◌ֶ◌
פסחיםא  בּ ערבי וּ מחצה. בּ תׁש ע וקרב וּ מחצה בּ ׁש מוֹ נה נׁש חט ּת מיד

בּ בּ ת. בּ ין בּ חל בּ ין וּ מחצה, בּ ׁש מוֹ נה וקרב וּ מחצה בּ ׁש בע נׁש חט
בּ ׁש בע וקרב וּ מחצה בּ ׁש ׁש  נׁש חט ׁש בּ ת, בּ ערב להיוֹ ת ּפ סח ערב חל

אחריו: והּפ סח וּ מחצה,

לׁש מוֹ ב אוֹ  לׁש מוֹ , ׁש א וזרק  ּוהל וקבּ ל לׁש מוֹ , ׁש א ׁש חטוֹ  הּפ סח
לׁש מוֹ , וׁש א לׁש מוֹ  כּ יצד ּפ סוּ ל. ולׁש מוֹ , לׁש מוֹ  ׁש א אוֹ  לׁש מוֹ , וׁש א
ּפ סח: וּ לׁש ם ׁש למים לׁש ם ולׁש מוֹ , לׁש מוֹ  ׁש א ׁש למים. וּ לׁש ם ּפ סח לׁש ם

לאוֹ כליוג  ּפ סוּ ל. ולטמאים, לערלים למנוּ ייו, וׁש א לאוֹ כליו ׁש א ׁש חטוֹ 
לּט מאים ולערלים, לּמ וּ לים למנוּ ייו, וׁש א למנוּ ייו לאוֹ כליו, וׁש א

ׁש נּ אמר מוּ ם ּפ סוּ ל, חצוֹ ת, קדם ׁש חטוֹ  כּ ׁש ר. יב)ולּט הוֹ רים, בּ ין(שמות 
בּ דמוֹ , ממרס אחד ׁש יּ הא וּ בלבד כּ ׁש ר, לּת מיד, קדם ׁש חטוֹ  הערבּ ים.

כּ ׁש ר: נזרק, ואם הּת מיד. דּ ם ׁש יּ זּ רק עד

אוֹ מר,ד יהוּ דה רבּ י תעשׂ ה. בּ א עוֹ בר החמץ, על הּפ סח את הוֹ חט
חיּ ב, לׁש מוֹ  עשר, בּ ארבּ עה הּפ סח אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י הּת מיד. אף
ּפ טוּ ר. לׁש מן, ׁש א וּ בין לׁש מן בּ ין הזּ בחים, כּ ל וּ ׁש אר ּפ טוּ ר. לׁש מוֹ  וׁש א
לׁש מן בּ ין הזּ בחים, כּ ל וּ ׁש אר חיּ ב, לׁש מוֹ  וׁש א ּפ טוּ ר, לׁש מוֹ  וּ בּמ וֹ עד,

לׁש מּה : ׁש א ׁש חטּה  החּט את מן חוּ ץ חיּ ב, לׁש מן, ׁש א וּ בין

ׁש נּ אמרה  כּ ּת וֹ ת, בּ ׁש ׁש  נׁש חט יב)הּפ סח קהל(שמות כּ ל אתוֹ  וׁש חטוּ  
ו ועדה קהל ישׂ ראל, נתמלּ אתעדת הראׁש וֹ נה, כּ ת נכנסה ישׂ ראל. 

עוֹ מדים הכּ הנים ותקעוּ . והריעוּ  ּת קעוּ  העזרה. דלתוֹ ת נעלוּ  העזרה,
כּ סף, כּ סף ׁש כּ לּ ה ׁש וּ רה זהב. וּ בזיכי כסף בּ זיכי וּ בידיהם שוּ רוֹ ת, ׁש וּ רוֹ ת
ׁש ּמ א ׁש וּ לים, לבּ זיכין היוּ  וא מעוֹ רבין. היוּ  א זהב. זהב ׁש כּ לּ ּה  וׁש וּ רה

הדּ ם: ויקרׁש  ינּ יחוּ ם
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אתו  וּ מקבּ ל לחברוֹ , וחברוֹ  לחברוֹ  נוֹ תנוֹ  הכּ הן, וקבּ ל ישׂ ראל ׁש חט
אחת זריקה זוֹ רקוֹ  הּמ זבּ ח אצל הּק רוֹ ב כּ הן הריקן. את וּ מחזיר הּמ לא

היסוֹ ד: כּ נגד

ׁש ליׁש ית.ז  נכנסה ׁש ניּ ה, יצתה ׁש ניּ ה. כּ ת ונכנסה ראׁש וֹ נה כּ ת יצתה
ההלּ ל. את קראוּ  והליׁש ית. הניּ ה מעשׂ ה  ּכ הראׁש וֹ נה כּ מעשׂ ה
רבּ י מימיהם. ׁש לּ ׁש וּ  ׁש א ּפ י על אף ׁש לּ ׁש וּ , ׁש נוּ  ואם ׁש נוּ , גּ מרוּ  אם
ה', יׁש מע כּ י לאהבּת י הגיע א ׁש ליׁש ית כּ ת ׁש ל מימיהם אוֹ מר, יהוּ דה

מעטין: ׁש עּמ ּה  מּפ ני

אתח מדיחים ׁש הכּ הנים אלּ א בבּ ת, מעשׂ הוּ   ּכ בחל כּ מעשׂ הוּ 
מדּ ם ממלּ א היה כּ וֹ ס אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י חכמים. ברצוֹ ן ׁש א העזרה
חכמים: לוֹ  הוֹ דוּ  וא הּמ זבּ ח, גּ בּ י על אחת זריקה זרקוֹ  הּת ערוֹ בוֹ ת,

בּ כּ תליםט קבוּ עים היוּ  בּ רזל ׁש ל אנקליוֹ ת וּ מפׁש יטין, ּת וֹ לין כּ יצד
לתלוֹ ת מקוֹ ם לוֹ  ׁש אין מי וכל וּ מפׁש יטין. ּת וֹ לין ׁש בּ הן וּ בעּמ וּ דים
כּ תף ועל כּ תפוֹ  על וּ מניח ׁש ם, היוּ  חלקים דּ ּק ים מקלוֹ ת וּ להפׁש יט,
להיוֹ ת ׁש חל עשׂ ר ארבּ עה אוֹ מר, אליעזר רבּ י וּ מפׁש יט. ותוֹ לה חברוֹ ,

כּ ת על חברוֹ  ויד חברוֹ , כּ תף על ידוֹ  מנּ יח וּ מפׁש יט:בּ בּ ת, ותוֹ לה פוֹ , 

כּ תי  יצתה הּמ זבּ ח. גּ בּ י על והקטירן בּמ גיס נתנוֹ  אמוּ ריו, והוֹ ציא קרעוֹ 
בּ מקוֹ מּה  והליׁש ית בחיל, ׁש ניּ ה הבּ ית, בּ הר לּה  ויׁש בה ראׁש וֹ נה

ּפ סחיהן: את וצלוּ  יצאוּ  חׁש כה, עוֹ מדת.

'ו ּפ רק  ֶ◌ֶ◌
דבא וּ מחוּ יריםאלּ וּ  דּ מוֹ  וּ זריקת ׁש חיטתוֹ  הבּ ת, את דּ וֹ חין בּ ּפ סח 

הבּ ת. את דּ וֹ חין אינן קרביו והדחת צליּ תוֹ  אבל חלביו, והקטר קרביו

הבּ ת. את דּ וֹ חין אין יבּ לּת וֹ , וחתיכת לּת חוּ ם, מחוּ ץ והבאתוֹ  הרכּ בתוֹ 
דּ וֹ חין: אוֹ מר, אליעזר רבּ י

מוּ םב ׁש היא ׁש חיטה אם מה הוּ א, דין והא אליעזר, רבּ י אמר
את ידחוּ  א ׁש בוּ ת מוּ ם ׁש הן אלּ וּ  הבּ ת, את דּ וֹ חה מלאכה
מלאכה, מוּ ם בוֹ  ׁש הּת ירוּ  יוֹ כיח, טוֹ ב יוֹ ם יהוֹ ׁש ע, רבּ י לוֹ  אמר הבּ ת.
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ראיה מה יהוֹ ׁש ע, זּ ה, מה אליעזר, רבּ י לוֹ  אמר ׁש בוּ ת. מוּ ם בוֹ  ואסרוּ 
והיא מצוה ׁש היא תוֹ כיח, הזּ אה ואמר, עקיבא רבּ י הׁש יב לּמ צוה. רׁש וּ ת
אלּ וּ , על ּת תמּה  אל אּת ה אף הבּ ת. את דּ וֹ חה ואינּה  ׁש בוּ ת מוּ ם
לוֹ  אמר הבּ ת. את ידחוּ  א ׁש בוּ ת, מוּ ם והן מצוה ׁש הן ּפ י על ׁש אף
דּ וֹ חה מלאכה, מוּ ם ׁש היא ׁש חיטה אם וּ מה דן, אני ועליה אליעזר, רבּ י
הבּ ת. את ׁש דּ וֹ חה דין אינוֹ  ׁש בוּ ת, מוּ ם ׁש היא הזּ אה הבּ ת. את
אינּה  ׁש בוּ ת, מוּ ם ׁש היא הזּ אה אם מה חלּ וּ ף, אוֹ  עקיבא, רבּ י לוֹ  אמר
תדחה ׁש א דין אינוֹ  מלאכה, מוּ ם ׁש היא ׁש חיטה הבּ ת. את דּ וֹ חה
בּ ּת וֹ רה, כּ תוּ ב מה עקרּת  עקיבא, אליעזר, רבּ י לוֹ  אמר הבּ ת. את

הערבּ ים) בּ מוֹ עדוֹ (בּ ין ט), בּ (במדבר בּ חל הבאבּ ין רבּ י, לוֹ , אמר בּ בּ ת. ין 
מלאכה כּ ל עקיבא, רבּ י אמר כּ לל לחיטה. כּ ּמ וֹ עד לאלּ וּ  מוֹ עד לי
ׁש אי ׁש חיטה הבּ ת. את דּ וֹ חה אינּה  ׁש בּ ת, מערב לעשׂ וֹ תּה  ׁש אפׁש ר

הבּ ת: את דּ וֹ חה ׁש בּ ת, מערב לעשׂ וֹ תּה  אפׁש ר

וּ בזמןג  וּ במעט. בּ טהרה בּ חל בא ׁש הוּ א בּ זמן עּמ וֹ , חגיגה מביא אימתי
חגיגה: עּמ וֹ  מביאין אין וּ בטמאה, בּ בּ תבּ מרבּ ה בא ׁש הוּ א

מןד  העזּ ים, וּ מן הכּ בשׂ ים מן הבּ קר, מן הצּ אן, מן באה היתה חגיגה
אחד: ולילה ימים לׁש ני ונאכלת הנּ קבוֹ ת. וּ מן הזּ כרים

כּ לה וּ ׁש אר חּט את. עליו חיּ ב בבּ ת, לׁש מוֹ  ׁש א ׁש חטוֹ  הּפ סח
הן, ראוּ יין ואם חיּ ב. ראוּ יין, אינן אם ּפ סח, לׁש ם ׁש חטן הזּ בחים
אם מה אליעזר, רבּ י אמר ּפ וֹ טר. יהוֹ ׁש ע ורבּ י חּט את, מחיּ ב אליעזר רבּ י
אסוּ רין ׁש הן זבחים חיּ ב. ׁש מוֹ , את כּ ׁש נּ ה לׁש מוֹ , מּת ר ׁש הוּ א הּפ סח
א, יהוֹ ׁש ע, רבּ י לוֹ  אמר חיּ ב. ׁש יּ הא דין אינוֹ  ׁש מן, את כּ ׁש נּ ה לׁש מן,
לדבר ׁש נּ ן בּ זּ בחים ּת אמר אסוּ ר, לדבר ׁש נּ הוּ  בּ ּפ סח אמרּת  אם
לׁש מן, מּת רין ׁש הן יוֹ כיחוּ , צבּ וּ ר אמוּ רי אליעזר, רבּ י לוֹ  אמר הּמ ּת ר.
צבּ וּ ר בּ אמוּ רי אמרּת  אם א, יהוֹ ׁש ע, רבּ י לוֹ  אמר חיּ ב. לׁש מן, והוֹ חט
אף אוֹ מר, מאיר רבּ י קצבה. לוֹ  ׁש אין בּ ּפ סח ּת אמר קצבה, להן ׁש יּ ׁש 

ּפ טוּ ר: צבּ וּ ר, אמוּ רי לׁש ם הוֹ חט
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לאוֹ כליוו חיּ ב. ולּט מאין, לערלין למנוּ ייו, וׁש א לאוֹ כליו ׁש א ׁש חטוֹ 
לּט הוֹ ר ולערלין, לּמ וּ לין למנוּ ייו, וׁש א למנוּ ייו לאוֹ כליו, יםוׁש א 

טרפה ונמצא ׁש חטוֹ  חיּ ב. מוּ ם, בעל ונמצא ׁש חטוֹ  ּפ טוּ ר. ולּט מאים,
אוֹ  ׁש ּמ תוּ  אוֹ  ידם, את הבּ עלים ׁש ּמ ׁש כוּ  ונוֹ דע ׁש חטוֹ  ּפ טוּ ר. בּס תר,

בּ רׁש וּ ת: ׁש חט מּפ ני ּפ טוּ ר, ׁש נּ טמאוּ ,

'ז ּפ רק  ֶ◌ֶ◌

ּפ יוא  ֹמּת ו ּת וֹ חבוֹ  רּמ וֹ ן, ׁש ל ׁש ּפ וּ ד מביאין הּפ סח, את צוֹ לין כּ יצד
רבּ י דּ ברי לתוֹ כוֹ , מעיו בּ ני ואת כּ רעיו את ונוֹ תן נקוּ בתוֹ , בּ ית עד
חוּ צה תוֹ לין אלּ א זה, הוּ א בּ וּ ל כּ מין אוֹ מר, עקיבא רבּ י הגּ לילי. יוֹ סי

לוֹ :

צדוֹ ק,ב רבּ י אמר האסכּ לא. על וא הּפ וּ ד על א הּפ סח את צוֹ לין אין
על הּפ סח את לנוּ  וּ צלה צא עבדּ וֹ , לטבי ׁש אמר גּ מליאל בּ רבּ ן מעשׂ ה
על מרטבּ וֹ  נטף מקוֹ מוֹ . את יקלוֹ ף ּת נּ וּ ר, ׁש ל בּ חרסוֹ  נגע האסכּ לא.
את יקמוֹ ץ הּס לת, על מרטבּ וֹ  נטף מקוֹ מוֹ . את יּט וֹ ל עליו, וחזר החרס

מקוֹ מוֹ :

חיג אם ישׂ ראל, אם יאכלוּ . כּ הנים, חבוּ רת אם ּת רוּ מה, בׁש מן סכוֹ 
ׁש ל בׁש מן סכוֹ  החיצוֹ ן. את יקלוֹ ף הוּ א, צלי ואם ידיחנּ וּ . הוּ א,
ׁש ני מעשׂ ר ּפ וֹ דין ׁש אין חבוּ רה, בּ ני על דמים יעשׂ נּ וּ  א ׁש ני, מעשׂ ר

בירוּ ׁש לים:

וּ ׁש ּת יד העמר, בּ טמאה, נאכלין ואינן בּ טמאה בּ אין דברים חמה
חדׁש ים. ראׁש י וּ ׁש עירי צבּ וּ ר, ׁש למי וזבחי הּפ נים, ולחם הלּ חם,
אלּ א מּת חלּ תוֹ  בא ׁש א בּ טמאה, נאכל בטמאה, ׁש בּ א הּפ סח

לאכילה:

אה  זוֹ רק אינוֹ  קים, והחלב הבּ שׂ ר והבּ שׂ רנטמא החלב נטמא הדּ ם. ת 
ׁש נּ טמא ּפ י על אף אלּ א כן, אינוֹ  וּ בּמ קדּ ׁש ין הדּ ם. את זוֹ רק קיּ ם,

הדּ ם: את זוֹ רק קיּ ם, והחלב הבּ שר
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ראיה מה יהוֹ ׁש ע, זּ ה, מה אליעזר, רבּ י לוֹ  אמר ׁש בוּ ת. מוּ ם בוֹ  ואסרוּ 
והיא מצוה ׁש היא תוֹ כיח, הזּ אה ואמר, עקיבא רבּ י הׁש יב לּמ צוה. רׁש וּ ת
אלּ וּ , על ּת תמּה  אל אּת ה אף הבּ ת. את דּ וֹ חה ואינּה  ׁש בוּ ת מוּ ם
לוֹ  אמר הבּ ת. את ידחוּ  א ׁש בוּ ת, מוּ ם והן מצוה ׁש הן ּפ י על ׁש אף
דּ וֹ חה מלאכה, מוּ ם ׁש היא ׁש חיטה אם וּ מה דן, אני ועליה אליעזר, רבּ י
הבּ ת. את ׁש דּ וֹ חה דין אינוֹ  ׁש בוּ ת, מוּ ם ׁש היא הזּ אה הבּ ת. את
אינּה  ׁש בוּ ת, מוּ ם ׁש היא הזּ אה אם מה חלּ וּ ף, אוֹ  עקיבא, רבּ י לוֹ  אמר
תדחה ׁש א דין אינוֹ  מלאכה, מוּ ם ׁש היא ׁש חיטה הבּ ת. את דּ וֹ חה
בּ ּת וֹ רה, כּ תוּ ב מה עקרּת  עקיבא, אליעזר, רבּ י לוֹ  אמר הבּ ת. את

הערבּ ים) בּ מוֹ עדוֹ (בּ ין ט), בּ (במדבר בּ חל הבאבּ ין רבּ י, לוֹ , אמר בּ בּ ת. ין 
מלאכה כּ ל עקיבא, רבּ י אמר כּ לל לחיטה. כּ ּמ וֹ עד לאלּ וּ  מוֹ עד לי
ׁש אי ׁש חיטה הבּ ת. את דּ וֹ חה אינּה  ׁש בּ ת, מערב לעשׂ וֹ תּה  ׁש אפׁש ר

הבּ ת: את דּ וֹ חה ׁש בּ ת, מערב לעשׂ וֹ תּה  אפׁש ר

וּ בזמןג  וּ במעט. בּ טהרה בּ חל בא ׁש הוּ א בּ זמן עּמ וֹ , חגיגה מביא אימתי
חגיגה: עּמ וֹ  מביאין אין וּ בטמאה, בּ בּ תבּ מרבּ ה בא ׁש הוּ א

מןד  העזּ ים, וּ מן הכּ בשׂ ים מן הבּ קר, מן הצּ אן, מן באה היתה חגיגה
אחד: ולילה ימים לׁש ני ונאכלת הנּ קבוֹ ת. וּ מן הזּ כרים

כּ לה וּ ׁש אר חּט את. עליו חיּ ב בבּ ת, לׁש מוֹ  ׁש א ׁש חטוֹ  הּפ סח
הן, ראוּ יין ואם חיּ ב. ראוּ יין, אינן אם ּפ סח, לׁש ם ׁש חטן הזּ בחים
אם מה אליעזר, רבּ י אמר ּפ וֹ טר. יהוֹ ׁש ע ורבּ י חּט את, מחיּ ב אליעזר רבּ י
אסוּ רין ׁש הן זבחים חיּ ב. ׁש מוֹ , את כּ ׁש נּ ה לׁש מוֹ , מּת ר ׁש הוּ א הּפ סח
א, יהוֹ ׁש ע, רבּ י לוֹ  אמר חיּ ב. ׁש יּ הא דין אינוֹ  ׁש מן, את כּ ׁש נּ ה לׁש מן,
לדבר ׁש נּ ן בּ זּ בחים ּת אמר אסוּ ר, לדבר ׁש נּ הוּ  בּ ּפ סח אמרּת  אם
לׁש מן, מּת רין ׁש הן יוֹ כיחוּ , צבּ וּ ר אמוּ רי אליעזר, רבּ י לוֹ  אמר הּמ ּת ר.
צבּ וּ ר בּ אמוּ רי אמרּת  אם א, יהוֹ ׁש ע, רבּ י לוֹ  אמר חיּ ב. לׁש מן, והוֹ חט
אף אוֹ מר, מאיר רבּ י קצבה. לוֹ  ׁש אין בּ ּפ סח ּת אמר קצבה, להן ׁש יּ ׁש 

ּפ טוּ ר: צבּ וּ ר, אמוּ רי לׁש ם הוֹ חט
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לאוֹ כליוו חיּ ב. ולּט מאין, לערלין למנוּ ייו, וׁש א לאוֹ כליו ׁש א ׁש חטוֹ 
לּט הוֹ ר ולערלין, לּמ וּ לין למנוּ ייו, וׁש א למנוּ ייו לאוֹ כליו, יםוׁש א 

טרפה ונמצא ׁש חטוֹ  חיּ ב. מוּ ם, בעל ונמצא ׁש חטוֹ  ּפ טוּ ר. ולּט מאים,
אוֹ  ׁש ּמ תוּ  אוֹ  ידם, את הבּ עלים ׁש ּמ ׁש כוּ  ונוֹ דע ׁש חטוֹ  ּפ טוּ ר. בּס תר,

בּ רׁש וּ ת: ׁש חט מּפ ני ּפ טוּ ר, ׁש נּ טמאוּ ,

'ז ּפ רק  ֶ◌ֶ◌

ּפ יוא  ֹמּת ו ּת וֹ חבוֹ  רּמ וֹ ן, ׁש ל ׁש ּפ וּ ד מביאין הּפ סח, את צוֹ לין כּ יצד
רבּ י דּ ברי לתוֹ כוֹ , מעיו בּ ני ואת כּ רעיו את ונוֹ תן נקוּ בתוֹ , בּ ית עד
חוּ צה תוֹ לין אלּ א זה, הוּ א בּ וּ ל כּ מין אוֹ מר, עקיבא רבּ י הגּ לילי. יוֹ סי

לוֹ :

צדוֹ ק,ב רבּ י אמר האסכּ לא. על וא הּפ וּ ד על א הּפ סח את צוֹ לין אין
על הּפ סח את לנוּ  וּ צלה צא עבדּ וֹ , לטבי ׁש אמר גּ מליאל בּ רבּ ן מעשׂ ה
על מרטבּ וֹ  נטף מקוֹ מוֹ . את יקלוֹ ף ּת נּ וּ ר, ׁש ל בּ חרסוֹ  נגע האסכּ לא.
את יקמוֹ ץ הּס לת, על מרטבּ וֹ  נטף מקוֹ מוֹ . את יּט וֹ ל עליו, וחזר החרס

מקוֹ מוֹ :

חיג אם ישׂ ראל, אם יאכלוּ . כּ הנים, חבוּ רת אם ּת רוּ מה, בׁש מן סכוֹ 
ׁש ל בׁש מן סכוֹ  החיצוֹ ן. את יקלוֹ ף הוּ א, צלי ואם ידיחנּ וּ . הוּ א,
ׁש ני מעשׂ ר ּפ וֹ דין ׁש אין חבוּ רה, בּ ני על דמים יעשׂ נּ וּ  א ׁש ני, מעשׂ ר

בירוּ ׁש לים:

וּ ׁש ּת יד העמר, בּ טמאה, נאכלין ואינן בּ טמאה בּ אין דברים חמה
חדׁש ים. ראׁש י וּ ׁש עירי צבּ וּ ר, ׁש למי וזבחי הּפ נים, ולחם הלּ חם,
אלּ א מּת חלּ תוֹ  בא ׁש א בּ טמאה, נאכל בטמאה, ׁש בּ א הּפ סח

לאכילה:

אה  זוֹ רק אינוֹ  קים, והחלב הבּ שׂ ר והבּ שׂ רנטמא החלב נטמא הדּ ם. ת 
ׁש נּ טמא ּפ י על אף אלּ א כן, אינוֹ  וּ בּמ קדּ ׁש ין הדּ ם. את זוֹ רק קיּ ם,

הדּ ם: את זוֹ רק קיּ ם, והחלב הבּ שר
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יעשׂ הו  טהוֹ רים, והּק הל טמאים הכּ הנים ׁש היוּ  אוֹ  רבּ וֹ , אוֹ  הּק הל נטמא
והּט מאין הראׁש וֹ ן, את עוֹ שׂ ין הּט הוֹ רין הּק הל, מעוּ ט נטמא בטמאה.

הני: את עוֹ שׂ ין

נטמאז  מרצּ ה. הצּ יץ טמא, ׁש הוּ א נוֹ דע  ּכ ואחר דּ מוֹ , ׁש נּ זרק הּפ סח
מרצּ ה הצּ יץ פסח, ועוֹ שׂ ה הנּ זיר ׁש אמרוּ , מּפ ני מרצּ ה, הצּ יץ אין הגּ וּ ף,
טמאת נטמא הגּ וּ ף. ּט מאת על מרצּ ה הצּ יץ ואין הדּ ם, ּט מאת על

מרצּ ה: הצּ יץ הּת הוֹ ם,

הּמ ערכה.ח  מעצי הבּ ירה לפני אוֹ תוֹ  שׂ וֹ רפין רבּ וֹ , אוֹ  ׁש לם נטמא
גּ גּ וֹ תיהן על אוֹ  בחצרוֹ תיהן אוֹ תוֹ  שׂ וֹ רפין והנּ וֹ תר, מעוּ טוֹ , נטמא
מעצי להנוֹ ת בּ ׁש ביל הבּ ירה לפני אוֹ תוֹ  שׂ וֹ רפין הצּ יקנין עצמן. מעצי

הּמ ערכה:

ׁש ּמ תוּ ,ט אוֹ  הבּ עלים נטמאוּ  מיּ ד. ירף ׁש נּ טמא, אוֹ  ׁש יּ צא הּפ סח
אף אוֹ מר, בּ רוֹ קה בּ ן יוֹ חנן רבּ י עשׂ ר. בּ ׁש ה וירף צוּ רתוֹ  ּת עבּ ר

אוֹ כלין: לוֹ  ׁש אין לפי מיּ ד, ירף זה

להיוֹ תי  עשׂ ר ׁש ה חל עשׂ ר. בׁש ה ירפוּ  והנּ וֹ תר, והגּ ידין, העצמוֹ ת,
וא הבּ ת את א דּ וֹ חין ׁש אינן לפי עשׂ ר, בּ ׁש בעה ירפוּ  בּ בּ ת,

טוֹ ב: יוֹ ם את

בּ גדיא יאכל הגּ דוֹ ל, בּ ׁש וֹ ר הנּ אכל והּס חוּ סים.כּ ל כנפים וראׁש י ,הר י 
אבל ארבּ עים. לוֹ קה זה הרי הּט הוֹ ר, בּ ּפ סח העצם את הוֹ בר

הארבּ עים: את לוֹ קה אינוֹ  בּ ּט מא, והוֹ בר בּ ּט הוֹ ר הּמ וֹ תיר

ׁש ּמ גּ יעיב עד וקוֹ לף לעצם, ׁש ּמ גּ יע עד חוֹ ת מקצתוֹ , ׁש יּ צא אבר
ׁש בירת מוּ ם בּ וֹ  ׁש אין בּ ּק וֹ פיץ, קוֹ צץ וּ בּמ קדּ ׁש ין .וחוֹ ת לּפ רק,
החלּ וֹ נוֹ ת, כּ לחוּ ץ. ולחוּ ץ האגף מן כּ לפנים, ולפנים האגף מן העצם.

כּ לפנים: החוֹ מה, ועוֹ בי

היליג ּפ ניהם את הוֹ פכין אלּ וּ  אחד, בּ בית אוֹ כלוֹ ת ׁש היוּ  חבוּ רוֹ ת ׁש ּת י
בּ אמצע. והּמ חם ואוֹ כלין, היל ּפ ניהם את הוֹ פכין ואלּ וּ  ואוֹ כלין,

סחי ח 'מ ני ת יא|פרק  ְְִִָָ
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אצל ׁש ּמ גּ יע עד ּפ ניו את וּ מחזיר ּפ יו את קוֹ פץ למזוֹ ג, עוֹ מד וּ כׁש הּמ ׁש 
ואוֹ כלת: ּפ ניה הוֹ פכת והכּ לּ ה, ואוֹ כל. חבוּ רתוֹ 

' ח ּפ רק ֶ◌ֶ◌

עליהא  וׁש חט בּ עלה עליה ׁש חט בּ עלּה , בּ בית ׁש היא בּ זמן האה
אביה, בּ בית לעשׂ וֹ ת ראׁש וֹ ן רגל הלכה בּ עלּה . מל ּת אכל אביה,
יתוֹ ם רוֹ צה. ׁש היא בּ מקוֹ ם ּת אכל בּ עלּה , עליה וׁש חט אביה עליה ׁש חט
ׁש ני ׁש ל עבד רוֹ צה. ׁש הוּ א בּ מקוֹ ם יאכל אּפ טרוֹ ּפ סים, עליו ׁש חטוּ 
יאכל א חוֹ רין, בן וחציוֹ  עבד ׁש חציוֹ  מי ׁש ניהן. מל יאכל א ׁש ּת פין

רבּ וֹ : מל

ׁש חטב יאכל. גּ די, ׁש חט הּפ סח, את עלי וּ ׁש חוֹ ט צא לעבדּ וֹ , האוֹ מר
לוֹ  אמר מה ׁש כח הראׁש וֹ ן. מן יאכל וטלה, גּ די ׁש חט יאכל. טלה,

וּ  טלה יׁש חוֹ ט יעשׂ ה, כּ יצד גּ דירבּ וֹ , רבּ י, לי אמר גּ די אם ויאמר, גדי 
רבּ וֹ  ׁש כח ׁש לּ י. וּ גדי ׁש לּ וֹ  הּט לה רבּ י לי אמר טלה ואם ׁש לי. וטלה ׁש לוֹ 
ׁש ני: ּפ סח וּ פטוּ ריןמלּ עשׂ וֹ ת הרפה, לבית יצאוּ  ׁש ניהם לוֹ , אמר מה

ראׁש וֹ ןג מכּ ם ׁש יּ עלה מי על הּפ סח את ׁש וֹ חט הריני לבניו, האוֹ מר
את וּ מזכּ ה בחלקוֹ  זכה ורבּ וֹ , ראׁש וֹ  הראׁש וֹ ן ׁש הכניס כּ יון לירוּ ׁש לים,
נמנין ואחד. אחד לכל כזּ ית בוֹ  ׁש יּ הא עד עליו נמנין לעוֹ לם עּמ וֹ . אחיו
ׁש יּ זרוֹ ק עד אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש יּ ׁש חוֹ ט. עד מּמ נּ וּ  ידיהן את וּ מוֹ ׁש כין

הדּ ם: את עליו

והוּ אד ׁש לּ וֹ , את לוֹ  לּת ן חבוּ רה בּ ני ראין בּ חלקוֹ , אחרים עּמ וֹ  הממנּ ה
מלּ הן: אוֹ כלין והן מלּ וֹ , אוֹ כל

ׁש וֹ חטיןה  ׁש ׁש , ראה בּ ביעי. עליו ׁש וֹ חטין ראיּ וֹ ת, ׁש ּת י ׁש ראה זב
ׁש לּ ּה . בּ ני עליה ׁש וֹ חטין יוֹ ם, כּ נגד יוֹ ם ׁש וֹ מרת ׁש לּ וֹ . בּ מיני עליו
בּ מיני: עליה ׁש וֹ חטין והזּ בה בליׁש י. עליה ׁש וֹ חטין ימים, ׁש ני ראתה

מבּ יתו להוֹ ציאוֹ  ׁש הבטיחוּ הוּ  מי וכן הגּ ל, את והמפּק ח האוֹ נן,
על עליהן. ׁש וֹ חטין כּ זּ ית, לאכוֹ ל יכוֹ לין ׁש הן והזּ קן והחוֹ לה האסוּ רים,
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יעשׂ הו  טהוֹ רים, והּק הל טמאים הכּ הנים ׁש היוּ  אוֹ  רבּ וֹ , אוֹ  הּק הל נטמא
והּט מאין הראׁש וֹ ן, את עוֹ שׂ ין הּט הוֹ רין הּק הל, מעוּ ט נטמא בטמאה.

הני: את עוֹ שׂ ין

נטמאז  מרצּ ה. הצּ יץ טמא, ׁש הוּ א נוֹ דע  ּכ ואחר דּ מוֹ , ׁש נּ זרק הּפ סח
מרצּ ה הצּ יץ פסח, ועוֹ שׂ ה הנּ זיר ׁש אמרוּ , מּפ ני מרצּ ה, הצּ יץ אין הגּ וּ ף,
טמאת נטמא הגּ וּ ף. ּט מאת על מרצּ ה הצּ יץ ואין הדּ ם, ּט מאת על

מרצּ ה: הצּ יץ הּת הוֹ ם,

הּמ ערכה.ח  מעצי הבּ ירה לפני אוֹ תוֹ  שׂ וֹ רפין רבּ וֹ , אוֹ  ׁש לם נטמא
גּ גּ וֹ תיהן על אוֹ  בחצרוֹ תיהן אוֹ תוֹ  שׂ וֹ רפין והנּ וֹ תר, מעוּ טוֹ , נטמא
מעצי להנוֹ ת בּ ׁש ביל הבּ ירה לפני אוֹ תוֹ  שׂ וֹ רפין הצּ יקנין עצמן. מעצי

הּמ ערכה:

ׁש ּמ תוּ ,ט אוֹ  הבּ עלים נטמאוּ  מיּ ד. ירף ׁש נּ טמא, אוֹ  ׁש יּ צא הּפ סח
אף אוֹ מר, בּ רוֹ קה בּ ן יוֹ חנן רבּ י עשׂ ר. בּ ׁש ה וירף צוּ רתוֹ  ּת עבּ ר

אוֹ כלין: לוֹ  ׁש אין לפי מיּ ד, ירף זה

להיוֹ תי  עשׂ ר ׁש ה חל עשׂ ר. בׁש ה ירפוּ  והנּ וֹ תר, והגּ ידין, העצמוֹ ת,
וא הבּ ת את א דּ וֹ חין ׁש אינן לפי עשׂ ר, בּ ׁש בעה ירפוּ  בּ בּ ת,

טוֹ ב: יוֹ ם את

בּ גדיא יאכל הגּ דוֹ ל, בּ ׁש וֹ ר הנּ אכל והּס חוּ סים.כּ ל כנפים וראׁש י ,הר י 
אבל ארבּ עים. לוֹ קה זה הרי הּט הוֹ ר, בּ ּפ סח העצם את הוֹ בר

הארבּ עים: את לוֹ קה אינוֹ  בּ ּט מא, והוֹ בר בּ ּט הוֹ ר הּמ וֹ תיר

ׁש ּמ גּ יעיב עד וקוֹ לף לעצם, ׁש ּמ גּ יע עד חוֹ ת מקצתוֹ , ׁש יּ צא אבר
ׁש בירת מוּ ם בּ וֹ  ׁש אין בּ ּק וֹ פיץ, קוֹ צץ וּ בּמ קדּ ׁש ין .וחוֹ ת לּפ רק,
החלּ וֹ נוֹ ת, כּ לחוּ ץ. ולחוּ ץ האגף מן כּ לפנים, ולפנים האגף מן העצם.

כּ לפנים: החוֹ מה, ועוֹ בי

היליג ּפ ניהם את הוֹ פכין אלּ וּ  אחד, בּ בית אוֹ כלוֹ ת ׁש היוּ  חבוּ רוֹ ת ׁש ּת י
בּ אמצע. והּמ חם ואוֹ כלין, היל ּפ ניהם את הוֹ פכין ואלּ וּ  ואוֹ כלין,

סחי ח 'מ ני ת יא|פרק  ְְִִָָ
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אצל ׁש ּמ גּ יע עד ּפ ניו את וּ מחזיר ּפ יו את קוֹ פץ למזוֹ ג, עוֹ מד וּ כׁש הּמ ׁש 
ואוֹ כלת: ּפ ניה הוֹ פכת והכּ לּ ה, ואוֹ כל. חבוּ רתוֹ 

' ח ּפ רק ֶ◌ֶ◌

עליהא  וׁש חט בּ עלה עליה ׁש חט בּ עלּה , בּ בית ׁש היא בּ זמן האה
אביה, בּ בית לעשׂ וֹ ת ראׁש וֹ ן רגל הלכה בּ עלּה . מל ּת אכל אביה,
יתוֹ ם רוֹ צה. ׁש היא בּ מקוֹ ם ּת אכל בּ עלּה , עליה וׁש חט אביה עליה ׁש חט
ׁש ני ׁש ל עבד רוֹ צה. ׁש הוּ א בּ מקוֹ ם יאכל אּפ טרוֹ ּפ סים, עליו ׁש חטוּ 
יאכל א חוֹ רין, בן וחציוֹ  עבד ׁש חציוֹ  מי ׁש ניהן. מל יאכל א ׁש ּת פין

רבּ וֹ : מל

ׁש חטב יאכל. גּ די, ׁש חט הּפ סח, את עלי וּ ׁש חוֹ ט צא לעבדּ וֹ , האוֹ מר
לוֹ  אמר מה ׁש כח הראׁש וֹ ן. מן יאכל וטלה, גּ די ׁש חט יאכל. טלה,

וּ  טלה יׁש חוֹ ט יעשׂ ה, כּ יצד גּ דירבּ וֹ , רבּ י, לי אמר גּ די אם ויאמר, גדי 
רבּ וֹ  ׁש כח ׁש לּ י. וּ גדי ׁש לּ וֹ  הּט לה רבּ י לי אמר טלה ואם ׁש לי. וטלה ׁש לוֹ 
ׁש ני: ּפ סח וּ פטוּ ריןמלּ עשׂ וֹ ת הרפה, לבית יצאוּ  ׁש ניהם לוֹ , אמר מה

ראׁש וֹ ןג מכּ ם ׁש יּ עלה מי על הּפ סח את ׁש וֹ חט הריני לבניו, האוֹ מר
את וּ מזכּ ה בחלקוֹ  זכה ורבּ וֹ , ראׁש וֹ  הראׁש וֹ ן ׁש הכניס כּ יון לירוּ ׁש לים,
נמנין ואחד. אחד לכל כזּ ית בוֹ  ׁש יּ הא עד עליו נמנין לעוֹ לם עּמ וֹ . אחיו
ׁש יּ זרוֹ ק עד אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש יּ ׁש חוֹ ט. עד מּמ נּ וּ  ידיהן את וּ מוֹ ׁש כין

הדּ ם: את עליו

והוּ אד ׁש לּ וֹ , את לוֹ  לּת ן חבוּ רה בּ ני ראין בּ חלקוֹ , אחרים עּמ וֹ  הממנּ ה
מלּ הן: אוֹ כלין והן מלּ וֹ , אוֹ כל

ׁש וֹ חטיןה  ׁש ׁש , ראה בּ ביעי. עליו ׁש וֹ חטין ראיּ וֹ ת, ׁש ּת י ׁש ראה זב
ׁש לּ ּה . בּ ני עליה ׁש וֹ חטין יוֹ ם, כּ נגד יוֹ ם ׁש וֹ מרת ׁש לּ וֹ . בּ מיני עליו
בּ מיני: עליה ׁש וֹ חטין והזּ בה בליׁש י. עליה ׁש וֹ חטין ימים, ׁש ני ראתה

מבּ יתו להוֹ ציאוֹ  ׁש הבטיחוּ הוּ  מי וכן הגּ ל, את והמפּק ח האוֹ נן,
על עליהן. ׁש וֹ חטין כּ זּ ית, לאכוֹ ל יכוֹ לין ׁש הן והזּ קן והחוֹ לה האסוּ רים,
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פסוּ ל. לידי הּפ סח את יביאוּ  ׁש ּמ א עצמן, בּ פני עליהן ׁש וֹ חטין אין כּ לּ ן
המפּק ח מן חוּ ץ ׁש ני, ּפ סח מלּ עשׂ וֹ ת ּפ טוּ רין ּפ סוּ ל, בּ הן ארע אם לפיכ

מּת חלתוֹ : טמא ׁש הוּ א בּ גּ ל

ורבּ ז  יהוּ דה. רבּ י דּ ברי היּ חיד, על הּפ סח את ׁש וֹ חטין מּת יר.אין יוֹ סי י 
עליהן. ׁש וֹ חטין אין כּ זּ ית, לאכוֹ ל יכוֹ לין ׁש אין מאה ׁש ל חבוּ רה אפלּ וּ 

וּ קטנּ ים: ועבדים נׁש ים חבוּ רת עוֹ שׂ ין ואין

עלח  הוֹ מע בּק דׁש ים. א אבל לערב, ּפ סחוֹ  את ואוֹ כל טוֹ בל אוֹ נן
בּ ערב ׁש נּ תגּ יּ ר גּ ר בּ ּק דׁש ים. ואוֹ כל טוֹ בל עצמוֹ ת, לוֹ  והמלּק ט מתוֹ ,
הלּ ל וּ בית לערב. ּפ סחוֹ  את ואוֹ כל טוֹ בל אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית ּפ סח,

הּק בר: מן כּ פוֹ רׁש  הערלה מן הּפ וֹ רׁש  אוֹ מרים,

' ט ּפ רק ֶ◌ֶ◌

אתא יעשׂ ה הראׁש וֹ ן, את עשׂ ה וא רחוֹ קה בדר אוֹ  טמא ׁש היה מי
כּ ן, אם הני. את יעשׂ ה הראׁש וֹ ן, את עשׂ ה וא נאנס אוֹ  ׁש גג הני.
ההכּ רת, מן ּפ טוּ רין ׁש אלּ וּ  רחוֹ קה, בדר ׁש היה אוֹ  טמא נאמר לּמ ה

בּ הכּ רת: חיּ בין ואלּ וּ 

דּ בריב רוּ ח, לכל וּ כמדּ תּה  ולחוּ ץ, הּמ וֹ דיעים מן רחוֹ קה, דר היא איזוֹ 
א אליעזר רבּ י עקיבא. רבּ ירבּ י אמר ולחוּ ץ. העזרה מאסקּפ ת וֹ מר, 

מאסקּפ ת אלּ א ודּ אי, ׁש רחוֹ קה מּפ ני א לוֹ מר, ה' על נקוּ ד לפיכ יוֹ סי,
ולחוּ ץ: העזרה

יּמ צא,ג וּ בל יראה בבל אסוּ ר הראׁש וֹ ן לני, ראׁש וֹ ן ּפ סח בּ ין מה
והני בּ אכילתוֹ , הלּ ל טעוּ ן הראׁש וֹ ן בבּ ית. עּמ וֹ  וחמץ מצּ ה והני,
על צלי ונאכלין בּ עשׂ יּ תן, הלּ ל טעוּ ן וזה זה בּ אכילתוֹ . הלּ ל טעוּ ן אינוֹ 

הבּ ת: את ודוֹ חין וּ מרוֹ רים, מצּ וֹ ת

ויוֹ לדוֹ ת.ד  נדּ וֹ ת וזבוֹ ת זבין מּמ נּ וּ  יאכלוּ  א בטמאה, ׁש בּ א הּפ סח
בּ יאת על אף ּפ וֹ טר אליעזר רבּ י מכּ רת. ּפ טוּ רים אכלוּ , ואם

מקדּ ׁש :

ג הזוהרהקדמהנשמת

הקדמה 

ועד הנות� ובורא השתבחי  האדמה על  היותי מיו�  אותי ו�ומ� עומד  אשר תורה,

ונ�תרי� . גלויי�  ני�י�  שמו , יתבר� הבורא  השגחת  בעי�  עי�  לראות וזיכני הזה, היו� 

עמדי  יהיה ד ' א�  בתמי� , לפניו  התהלכו  אבותי  אשר ישראל  אלוקי לד ' נדר ואדור

ד'. לש�  להודות  כדי "נשמת ", ענייני על  ה�פר בעריכת  אבוא  גלויי�  ח�די�  ויראני

כא�  אי�  אשר ונפלאות  ני�י�  השתא , שבט  בחודש לראות  שנוכחתי אחרי כ�  על 

ג ' ביו�  ההודאה ב�עודת  בעזהשי"ת שאשמיע  [וכפי ה�  רבי�  כי לפרט� , המקו� 

עלי. הטובה ד' כיד �פר במגילת  באתי תשע "ב] אדר ה' תצוה פרשת

פעמי�  ארבע  זה בעדי ועכבו  עלי קמו  רבי�  כי אכחד , ולא  אגיד האמת  והנה 

נעלמו ) חיבורי�  הרבה שעוד כמו מידי, ה�פר נעל�  שני�  שבע  לפני לער�  שהדפ�תי רבי� (שאחרי ,

שקט ולא  חיבורי, לנגד  עמד והשט�  "נשמת", על  חיבור לאור להוציא  לנפשי אמרו 

עול�  לאור זה חיבור יצא  שלא  כדי נח, בהקדמה ולא  דוד תהילות  זוהר ליקוטי  �פר (עיי� 

מרומי� באריכות) ליושב כפי אפרוש  המוגמר, על  וברכתי בשער , בעברי ועתה ,

אלוקינו  ד תטשינו  ואל  העתיד , על  ובתפילה היו�  עד  שעזרני העבר על  בהודאה

אמ� . בימינו  במהרה עלינו  שמי�  כבוד התגלה עד לנצח,
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וטעוּ ןה מבּ עשׂ וֹ ר, מקחוֹ  מצרים ּפ סח דּ וֹ רוֹ ת, לפסח מצרים ּפ סח בּ ין מה
בּ חּפ זוֹ ן ונאכל מזוּ זוֹ ת, ׁש ּת י ועל הּמ ׁש קוֹ ף על אזוֹ ב בּ אגדּ ת הזּ אה

ׁש בעה: כּ ל נוֹ הג דּ וֹ רוֹ ת וּ פסח אחד, בּ לילה

הּפ סחו  וּ תמוּ רת קרבה, הּפ סח ׁש ּת מוּ רת ׁש מעּת י יהוֹ ׁש ע, רבּ י אמר
הּפ סח אפרׁש . אני עקיבא, רבּ י אמר לפרׁש . לי ואין קרבה, אינּה 
בּ דמיו ויּק ח ויּמ כר, ׁש יּ סּת אב, עד ירעה הּפ סח, ׁש חיטת קדם ׁש נּ מצא
ּת מוּ רתוֹ : וכן ׁש למים, קרב הּפ סח, ׁש חיטת אחר ּת מוּ רתוֹ . וכן ׁש למים,

ׁש יּ סּת אב,ז  עד ירעה ׁש נים, ׁש ּת י בּ ן זכר אוֹ  לפסחוֹ  נקבה הּמ פריׁש 
אחריו בנוֹ  יביאנּ וּ  א ומת, ּפ סחוֹ  הּמ פריׁש  לנדבה. דמיו ויּפ לוּ  ויּמ כר,

ׁש למים: לׁש ם אלּ א ּפ סח, לׁש ם

ויביאח ויּמ כרוּ , ׁש יּ סּת אבוּ , עד ירעוּ  כּ לּ ן בּ זּ בחים, ׁש נּ תערב הּפ סח
ויפסיד זה, מּמ ין ׁש בּ הן היּ פה וּ בדמי זה, מּמ ין ׁש בּ הן היּ פה בּ דמי
כּ הנים, חבוּ רת אם אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ בּ כוֹ רוֹ ת, נתערב מבּ יתוֹ . הּמ וֹ תר

יאכלוּ :

והלט  עלינוּ , וּ ׁש חוֹ ט וּ בּק ׁש  צא לאחד, ואמרה ּפ סחּה , ׁש אבד חבוּ רה
אוֹ כל הוּ א ראׁש וֹ ן, נׁש חט ׁש לּ וֹ  אם וׁש חטוּ , לקחוּ  והם וׁש חט, וּ מצא
אוֹ כלין הם ראׁש וֹ ן, נׁש חט ׁש לּ הן ואם מלּ וֹ , עּמ וֹ  אוֹ כלים והם מלּ וֹ ,
אוֹ  ראׁש וֹ ן, נׁש חט מהן איזה ידוּ ע אינוֹ  ואם מלּ וֹ . אוֹ כל והוּ א מלּ הן,
וׁש לּ הן עּמ וֹ , אוֹ כלים אינם והם מלּ וֹ , אוֹ כל הוּ א כּ אחד, ׁש ניהן ׁש חטוּ 
אחרּת י, אם להן, אמר ׁש ני. ּפ סח מלּ עשׂ וֹ ת וּ פטוּ רין הרפה, לבית יצא
נׁש חט ׁש לּ הן אם וׁש חטו. לקחוּ  והן וׁש חט, וּ מצא הל עלי. וׁש חטוּ  צאוּ 
ראׁש וֹ ן, נׁש חט ׁש לּ וֹ  ואם עּמ הן. אוֹ כל והוּ א מלּ הן, אוֹ כלין הן ראׁש וֹ ן,
נׁש חט מהם איזה ידוּ ע אינוֹ  ואם מלּ הן. אוֹ כלין והן אוֹ כלמלּ וֹ , הוּ א

אוֹ כלין הן כּ אחד, ׁש ניהם ׁש חטוּ  אוֹ  אוֹ כלראׁש וֹ ן, אינוֹ  והוּ א מלּ הן, 
ׁש ני. ּפ סח מלּ עשׂ וֹ ת וּ פטוּ ר הרפה, לבית יצא וׁש לּ וֹ  להןעּמ הן, אמר 

נׁש חט מהן איזה ידוּ ע אין ואם הראׁש וֹ ן. מן כּ לּ ם אוֹ כלין לוֹ , ואמרוּ 
אינן לוֹ , אמרוּ  וא להן אמר א הרפה. לבית יוֹ צאין ׁש ניהן ראׁש וֹ ן,

לזה: זה אחראין
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פסוּ ל. לידי הּפ סח את יביאוּ  ׁש ּמ א עצמן, בּ פני עליהן ׁש וֹ חטין אין כּ לּ ן
המפּק ח מן חוּ ץ ׁש ני, ּפ סח מלּ עשׂ וֹ ת ּפ טוּ רין ּפ סוּ ל, בּ הן ארע אם לפיכ

מּת חלתוֹ : טמא ׁש הוּ א בּ גּ ל

ורבּ ז  יהוּ דה. רבּ י דּ ברי היּ חיד, על הּפ סח את ׁש וֹ חטין מּת יר.אין יוֹ סי י 
עליהן. ׁש וֹ חטין אין כּ זּ ית, לאכוֹ ל יכוֹ לין ׁש אין מאה ׁש ל חבוּ רה אפלּ וּ 

וּ קטנּ ים: ועבדים נׁש ים חבוּ רת עוֹ שׂ ין ואין

עלח  הוֹ מע בּק דׁש ים. א אבל לערב, ּפ סחוֹ  את ואוֹ כל טוֹ בל אוֹ נן
בּ ערב ׁש נּ תגּ יּ ר גּ ר בּ ּק דׁש ים. ואוֹ כל טוֹ בל עצמוֹ ת, לוֹ  והמלּק ט מתוֹ ,
הלּ ל וּ בית לערב. ּפ סחוֹ  את ואוֹ כל טוֹ בל אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית ּפ סח,

הּק בר: מן כּ פוֹ רׁש  הערלה מן הּפ וֹ רׁש  אוֹ מרים,

' ט ּפ רק ֶ◌ֶ◌

אתא יעשׂ ה הראׁש וֹ ן, את עשׂ ה וא רחוֹ קה בדר אוֹ  טמא ׁש היה מי
כּ ן, אם הני. את יעשׂ ה הראׁש וֹ ן, את עשׂ ה וא נאנס אוֹ  ׁש גג הני.
ההכּ רת, מן ּפ טוּ רין ׁש אלּ וּ  רחוֹ קה, בדר ׁש היה אוֹ  טמא נאמר לּמ ה

בּ הכּ רת: חיּ בין ואלּ וּ 

דּ בריב רוּ ח, לכל וּ כמדּ תּה  ולחוּ ץ, הּמ וֹ דיעים מן רחוֹ קה, דר היא איזוֹ 
א אליעזר רבּ י עקיבא. רבּ ירבּ י אמר ולחוּ ץ. העזרה מאסקּפ ת וֹ מר, 

מאסקּפ ת אלּ א ודּ אי, ׁש רחוֹ קה מּפ ני א לוֹ מר, ה' על נקוּ ד לפיכ יוֹ סי,
ולחוּ ץ: העזרה

יּמ צא,ג וּ בל יראה בבל אסוּ ר הראׁש וֹ ן לני, ראׁש וֹ ן ּפ סח בּ ין מה
והני בּ אכילתוֹ , הלּ ל טעוּ ן הראׁש וֹ ן בבּ ית. עּמ וֹ  וחמץ מצּ ה והני,
על צלי ונאכלין בּ עשׂ יּ תן, הלּ ל טעוּ ן וזה זה בּ אכילתוֹ . הלּ ל טעוּ ן אינוֹ 

הבּ ת: את ודוֹ חין וּ מרוֹ רים, מצּ וֹ ת

ויוֹ לדוֹ ת.ד  נדּ וֹ ת וזבוֹ ת זבין מּמ נּ וּ  יאכלוּ  א בטמאה, ׁש בּ א הּפ סח
בּ יאת על אף ּפ וֹ טר אליעזר רבּ י מכּ רת. ּפ טוּ רים אכלוּ , ואם

מקדּ ׁש :

ג הזוהרהקדמהנשמת

הקדמה 

ועד הנות� ובורא השתבחי  האדמה על  היותי מיו�  אותי ו�ומ� עומד  אשר תורה,

ונ�תרי� . גלויי�  ני�י�  שמו , יתבר� הבורא  השגחת  בעי�  עי�  לראות וזיכני הזה, היו� 

עמדי  יהיה ד ' א�  בתמי� , לפניו  התהלכו  אבותי  אשר ישראל  אלוקי לד ' נדר ואדור

ד'. לש�  להודות  כדי "נשמת ", ענייני על  ה�פר בעריכת  אבוא  גלויי�  ח�די�  ויראני

כא�  אי�  אשר ונפלאות  ני�י�  השתא , שבט  בחודש לראות  שנוכחתי אחרי כ�  על 

ג ' ביו�  ההודאה ב�עודת  בעזהשי"ת שאשמיע  [וכפי ה�  רבי�  כי לפרט� , המקו� 

עלי. הטובה ד' כיד �פר במגילת  באתי תשע "ב] אדר ה' תצוה פרשת

פעמי�  ארבע  זה בעדי ועכבו  עלי קמו  רבי�  כי אכחד , ולא  אגיד האמת  והנה 

נעלמו ) חיבורי�  הרבה שעוד כמו מידי, ה�פר נעל�  שני�  שבע  לפני לער�  שהדפ�תי רבי� (שאחרי ,

שקט ולא  חיבורי, לנגד  עמד והשט�  "נשמת", על  חיבור לאור להוציא  לנפשי אמרו 

עול�  לאור זה חיבור יצא  שלא  כדי נח, בהקדמה ולא  דוד תהילות  זוהר ליקוטי  �פר (עיי� 

מרומי� באריכות) ליושב כפי אפרוש  המוגמר, על  וברכתי בשער , בעברי ועתה ,

אלוקינו  ד תטשינו  ואל  העתיד , על  ובתפילה היו�  עד  שעזרני העבר על  בהודאה

אמ� . בימינו  במהרה עלינו  שמי�  כבוד התגלה עד לנצח,
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וטעוּ ןה מבּ עשׂ וֹ ר, מקחוֹ  מצרים ּפ סח דּ וֹ רוֹ ת, לפסח מצרים ּפ סח בּ ין מה
בּ חּפ זוֹ ן ונאכל מזוּ זוֹ ת, ׁש ּת י ועל הּמ ׁש קוֹ ף על אזוֹ ב בּ אגדּ ת הזּ אה

ׁש בעה: כּ ל נוֹ הג דּ וֹ רוֹ ת וּ פסח אחד, בּ לילה

הּפ סחו  וּ תמוּ רת קרבה, הּפ סח ׁש ּת מוּ רת ׁש מעּת י יהוֹ ׁש ע, רבּ י אמר
הּפ סח אפרׁש . אני עקיבא, רבּ י אמר לפרׁש . לי ואין קרבה, אינּה 
בּ דמיו ויּק ח ויּמ כר, ׁש יּ סּת אב, עד ירעה הּפ סח, ׁש חיטת קדם ׁש נּ מצא
ּת מוּ רתוֹ : וכן ׁש למים, קרב הּפ סח, ׁש חיטת אחר ּת מוּ רתוֹ . וכן ׁש למים,

ׁש יּ סּת אב,ז  עד ירעה ׁש נים, ׁש ּת י בּ ן זכר אוֹ  לפסחוֹ  נקבה הּמ פריׁש 
אחריו בנוֹ  יביאנּ וּ  א ומת, ּפ סחוֹ  הּמ פריׁש  לנדבה. דמיו ויּפ לוּ  ויּמ כר,

ׁש למים: לׁש ם אלּ א ּפ סח, לׁש ם

ויביאח ויּמ כרוּ , ׁש יּ סּת אבוּ , עד ירעוּ  כּ לּ ן בּ זּ בחים, ׁש נּ תערב הּפ סח
ויפסיד זה, מּמ ין ׁש בּ הן היּ פה וּ בדמי זה, מּמ ין ׁש בּ הן היּ פה בּ דמי
כּ הנים, חבוּ רת אם אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ בּ כוֹ רוֹ ת, נתערב מבּ יתוֹ . הּמ וֹ תר

יאכלוּ :

והלט  עלינוּ , וּ ׁש חוֹ ט וּ בּק ׁש  צא לאחד, ואמרה ּפ סחּה , ׁש אבד חבוּ רה
אוֹ כל הוּ א ראׁש וֹ ן, נׁש חט ׁש לּ וֹ  אם וׁש חטוּ , לקחוּ  והם וׁש חט, וּ מצא
אוֹ כלין הם ראׁש וֹ ן, נׁש חט ׁש לּ הן ואם מלּ וֹ , עּמ וֹ  אוֹ כלים והם מלּ וֹ ,
אוֹ  ראׁש וֹ ן, נׁש חט מהן איזה ידוּ ע אינוֹ  ואם מלּ וֹ . אוֹ כל והוּ א מלּ הן,
וׁש לּ הן עּמ וֹ , אוֹ כלים אינם והם מלּ וֹ , אוֹ כל הוּ א כּ אחד, ׁש ניהן ׁש חטוּ 
אחרּת י, אם להן, אמר ׁש ני. ּפ סח מלּ עשׂ וֹ ת וּ פטוּ רין הרפה, לבית יצא
נׁש חט ׁש לּ הן אם וׁש חטו. לקחוּ  והן וׁש חט, וּ מצא הל עלי. וׁש חטוּ  צאוּ 
ראׁש וֹ ן, נׁש חט ׁש לּ וֹ  ואם עּמ הן. אוֹ כל והוּ א מלּ הן, אוֹ כלין הן ראׁש וֹ ן,
נׁש חט מהם איזה ידוּ ע אינוֹ  ואם מלּ הן. אוֹ כלין והן אוֹ כלמלּ וֹ , הוּ א

אוֹ כלין הן כּ אחד, ׁש ניהם ׁש חטוּ  אוֹ  אוֹ כלראׁש וֹ ן, אינוֹ  והוּ א מלּ הן, 
ׁש ני. ּפ סח מלּ עשׂ וֹ ת וּ פטוּ ר הרפה, לבית יצא וׁש לּ וֹ  להןעּמ הן, אמר 

נׁש חט מהן איזה ידוּ ע אין ואם הראׁש וֹ ן. מן כּ לּ ם אוֹ כלין לוֹ , ואמרוּ 
אינן לוֹ , אמרוּ  וא להן אמר א הרפה. לבית יוֹ צאין ׁש ניהן ראׁש וֹ ן,

לזה: זה אחראין
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מוֹ ׁש כיןי  ואלּ וּ  אחד להם מוֹ ׁש כין אלּ וּ  פסחיהן, ׁש נּ תערבוּ  חבוּ רוֹ ת ׁש ּת י
אלּ וּ , אצל לוֹ  בּ א מאלּ וּ  ואחד אלּ וּ , אצל לוֹ  בּ א מאלּ וּ  אחד אחד, להן
 ּלמ מׁש וּ כוֹ ת ידי הזּ ה, הּפ סח הוּ א ׁש לּ נוּ  אם אוֹ מרים, הם וכ

מלּ  מׁש וּ כוֹ ת ידינוּ  הזּ ה, הּפ סח הוּ א  ּׁש ל ואם ׁש לּ נוּ , על נוּ ונמנית 
עשׂ רה וׁש ל חמה, חמה ׁש לּ  חבוּ רוֹ ת חמׁש  וכן . ּׁש ל על ונמנינוּ 

אוֹ מרים: הם וכן וחבוּ רה, חבוּ רה מכּ ל אחד להן מוֹ ׁש כין עשׂ רה,

זהיא אחד, לוֹ   מוֹ ׁש וזה אחד, לוֹ   מוֹ ׁש זה פסחיהם, ׁש נּ תערבוּ  ׁש נים
בא זה הוּ ק, מן אחד עּמ וֹ  ממנּ ה וזה הוּ ק, מן אחד עּמ וֹ  ממנּ ה
ידי זה, ּפ סח הוּ א ׁש לּ י אם אוֹ מרים, הם וכ זה, אצל בא וזה זה, אצל
מׁש וּ כוֹ ת ידי זה, ּפ סח הוּ א  ּׁש ל ואם ׁש לּ י. על ונמנית  ּלמ מׁש וּ כוֹ ת

: ּׁש ל על ונמניתי מלּ י

'י ּפ רק  ֶ◌ֶ◌
עניא ואפלּ וּ  . ׁש ּת חׁש עד אדם יאכל א לּמ נחה,  ּסמו פסחים ערבי

ׁש ל כוֹ סוֹ ת מארבּ עה לוֹ  יפחתוּ  וא ׁש יּ סב. עד יאכל א ׁש בּ ישׂ ראל
הּת מחוּ י: מן ואפלּ וּ  יין,

כּ ב ואחר היּ וֹ ם, על מבר אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית ראׁש וֹ ן, כוֹ ס לוֹ  מזגוּ 
מבר  ּכ ואחר היּ ין, על מבר אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית היּ ין. על מבר

היּ וֹ ם: על

לפניוג הביאוּ  הּפ ת. לפרּפ רת ׁש ּמ גּ יע עד בּ חזרת, מטבּ ל לפניו, הביאוּ 
מצוה. חרסת ׁש אין ּפ י על אף תבׁש ילין, וּ ׁש ני וחרסת וחזרת מצּ ה
גּ וּ פוֹ  לפניו מביאים היוּ  וּ בּמ קדּ ׁש  מצוה. אוֹ מר, צדוֹ ק בּ רבּ י אליעזר רבּ י

ּפ סח: ׁש ל

אביוד  בּ בּ ן, דּ עת אין ואם אביו. ׁש וֹ אל הבּ ן וכאן ׁש ני, כוֹ ס לוֹ  מזגוּ 
אנוּ  הלּ ילוֹ ת ׁש בּ כל הלּ ילוֹ ת, מכּ ל הזּ ה הלּ ילה נּ ׁש ּת נּ ה מה מלּמ דוֹ ,
אוֹ כלין אנּ וּ  הלּ ילוֹ ת ׁש בּ כל מצּ ה. כּ לּ וֹ  הזּ ה הלּ ילה וּ מצּ ה, חמץ אוֹ כלין
צלי, בּ שׂ ר אוֹ כלין אנוּ  הלּ ילוֹ ת ׁש בּ כל מרוֹ ר. הזּ ה הלּ ילה ירקוֹ ת, ׁש אר
ּפ עם מטבּ ילין אנוּ  הלּ ילוֹ ת ׁש בּ כל צלי. כּ לּ וֹ  הזּ ה הלּ ילה וּ מבל, ׁש לוּ ק,
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מתחיל מלּמ דוֹ . אביו בּ ן, ׁש לּ  דעּת וֹ  וּ לפי פעמים. ׁש ּת י הזּ ה הלּ ילה אחת,
הּפ רׁש ה כּ ל ׁש יּ גמוֹ ר עד אבי, אוֹ בד מארּמ י ודוֹ רׁש  בּ ׁש בח, וּ מסיּ ם בּ גנוּ ת

כלּ ּה :
אה בּפ סח, אלּ וּ  דברים ׁש ׁש ה אמר ׁש א כּ ל אוֹ מר, היה גּ מליאל רבּ ן

ׁש ּפ סח ׁש וּ ם על ּפ סח, וּ מרוֹ ר. מצּ ה, ּפ סח, הן, ואלּ וּ  חוֹ בתוֹ , ידי יצא
אבוֹ תינוּ  ׁש נּ גאלוּ  ׁש וּ ם על מצּ ה, במצרים. אבוֹ תינוּ  בּ ּת י על הּמ קוֹ ם
במצרים. אבוֹ תינוּ  חיּ י את הּמ צרים ׁש ּמ ררוּ  ׁש וּ ם על מרוֹ ר, מּמ צרים.
מּמ צרים, יצא הוּ א כּ אלּ וּ  עצמוֹ  את לראוֹ ת אדם חיּ ב ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל

יג)ׁש נּ אמר ה'(שמות עשׂ ה זה בּ עבוּ ר לאמר, ההוּ א בּ יּ וֹ ם לבנ והגּ דּת  , 
לפאר, לׁש בּ ח, להלּ ל, להוֹ דוֹ ת, חיּ בין אנחנוּ  לפיכ מּמ צרים. בּ צאתי לי
כּ ל את ולנוּ  לאבוֹ תינוּ  ׁש עשׂ ה למי וּ לקלּ ס, לעלּ ה, ,לבר להדּ ר, לרוֹ מם,
ליוֹ ם וּ מאבל לשׂ מחה, מיּ גוֹ ן לחרוּ ת, מעבדוּ ת הוֹ ציאנוּ  האלּ וּ , הנּ ּס ים

הללוּ יּה : לפניו, ונאמר לגאלּ ה. וּ מעבּ וּ ד גּ דוֹ ל, לאוֹ ר וּ מאפלה טוֹ ב,
וּ ביתו  ׁש מחה. הבּ נים אם עד אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית אוֹ מר, הוּ א היכן עד

טרפוֹ ן רבּ י בּ גאלּ ה. וחוֹ תם מים. למעינוֹ  חלּ מיׁש  עד אוֹ מרים, הלּ ל
רבּ י חוֹ תם. היה וא מּמ צרים, אבוֹ תינוּ  את וגאל גּ אלנוּ  אׁש ר אוֹ מר,
ולרגלים למוֹ עדים יגּ יענוּ  אבוֹ תינוּ  ואהי אהינוּ  ה' כּ ן אוֹ מר, עקיבא
,בּ עבוֹ דת ושׂ שׂ ים עיר בּ בנין שׂ מחים לׁש לוֹ ם, לקראתנוּ  הבּ אים אחרים

בּ רוּ  עד כו', הּפ סחים וּ מן הזּ בחים מן ׁש ם ישׂ ראל:ונאכל גּ אל ה', אּת ה  
ההלּ ל,ז  את עליו גוֹ מר רביעי, מזוֹ נוֹ . על מבר ׁש ליׁש י, כוֹ ס לוֹ  מזגוּ 

לׁש ּת וֹ ת, רוֹ צה אם הלּ לוּ , הכּ וֹ סוֹ ת בּ ין היר. בּ רכּ ת עליו ואוֹ מר
יׁש ּת ה: א לרביעי, ׁש ליׁש י בּ ין יׁש ּת ה.

אח כּ לּ ן, יאכלוּ . מקצתן, יׁש נוּ  אפיקוֹ מן. הּפ סח אחר מפטירין אין
יאכלוּ : א נרדּ מוּ , יאכלוּ . נתנמנמוּ , אוֹ מר, יוֹ סי רבּ י יאכלוּ .

אתט  מטמאין והנּ וֹ תר, הּפ גּ וּ ל היּ דים. את מטּמ א חצוֹ ת, אחר הּפ סח
א זבח, ׁש ל את בּ ר זבח. ׁש ל את ּפ טר הּפ סח בּ רכּ ת בּ ר היּ דים.
פוֹ טרת זוֹ  א אוֹ מר, עקיבא רבּ י יׁש מעאל. רבּ י דּ ברי ּפ סח, ׁש ל את פטר

זוֹ : פוֹ טרת זוֹ  וא זוֹ ,




י'|יד סחיפרק ְְִִָָמ ני ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

מוֹ ׁש כיןי  ואלּ וּ  אחד להם מוֹ ׁש כין אלּ וּ  פסחיהן, ׁש נּ תערבוּ  חבוּ רוֹ ת ׁש ּת י
אלּ וּ , אצל לוֹ  בּ א מאלּ וּ  ואחד אלּ וּ , אצל לוֹ  בּ א מאלּ וּ  אחד אחד, להן
 ּלמ מׁש וּ כוֹ ת ידי הזּ ה, הּפ סח הוּ א ׁש לּ נוּ  אם אוֹ מרים, הם וכ

מלּ  מׁש וּ כוֹ ת ידינוּ  הזּ ה, הּפ סח הוּ א  ּׁש ל ואם ׁש לּ נוּ , על נוּ ונמנית 
עשׂ רה וׁש ל חמה, חמה ׁש לּ  חבוּ רוֹ ת חמׁש  וכן . ּׁש ל על ונמנינוּ 

אוֹ מרים: הם וכן וחבוּ רה, חבוּ רה מכּ ל אחד להן מוֹ ׁש כין עשׂ רה,

זהיא אחד, לוֹ   מוֹ ׁש וזה אחד, לוֹ   מוֹ ׁש זה פסחיהם, ׁש נּ תערבוּ  ׁש נים
בא זה הוּ ק, מן אחד עּמ וֹ  ממנּ ה וזה הוּ ק, מן אחד עּמ וֹ  ממנּ ה
ידי זה, ּפ סח הוּ א ׁש לּ י אם אוֹ מרים, הם וכ זה, אצל בא וזה זה, אצל
מׁש וּ כוֹ ת ידי זה, ּפ סח הוּ א  ּׁש ל ואם ׁש לּ י. על ונמנית  ּלמ מׁש וּ כוֹ ת

: ּׁש ל על ונמניתי מלּ י

'י ּפ רק  ֶ◌ֶ◌
עניא ואפלּ וּ  . ׁש ּת חׁש עד אדם יאכל א לּמ נחה,  ּסמו פסחים ערבי

ׁש ל כוֹ סוֹ ת מארבּ עה לוֹ  יפחתוּ  וא ׁש יּ סב. עד יאכל א ׁש בּ ישׂ ראל
הּת מחוּ י: מן ואפלּ וּ  יין,

כּ ב ואחר היּ וֹ ם, על מבר אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית ראׁש וֹ ן, כוֹ ס לוֹ  מזגוּ 
מבר  ּכ ואחר היּ ין, על מבר אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית היּ ין. על מבר

היּ וֹ ם: על

לפניוג הביאוּ  הּפ ת. לפרּפ רת ׁש ּמ גּ יע עד בּ חזרת, מטבּ ל לפניו, הביאוּ 
מצוה. חרסת ׁש אין ּפ י על אף תבׁש ילין, וּ ׁש ני וחרסת וחזרת מצּ ה
גּ וּ פוֹ  לפניו מביאים היוּ  וּ בּמ קדּ ׁש  מצוה. אוֹ מר, צדוֹ ק בּ רבּ י אליעזר רבּ י

ּפ סח: ׁש ל

אביוד  בּ בּ ן, דּ עת אין ואם אביו. ׁש וֹ אל הבּ ן וכאן ׁש ני, כוֹ ס לוֹ  מזגוּ 
אנוּ  הלּ ילוֹ ת ׁש בּ כל הלּ ילוֹ ת, מכּ ל הזּ ה הלּ ילה נּ ׁש ּת נּ ה מה מלּמ דוֹ ,
אוֹ כלין אנּ וּ  הלּ ילוֹ ת ׁש בּ כל מצּ ה. כּ לּ וֹ  הזּ ה הלּ ילה וּ מצּ ה, חמץ אוֹ כלין
צלי, בּ שׂ ר אוֹ כלין אנוּ  הלּ ילוֹ ת ׁש בּ כל מרוֹ ר. הזּ ה הלּ ילה ירקוֹ ת, ׁש אר
ּפ עם מטבּ ילין אנוּ  הלּ ילוֹ ת ׁש בּ כל צלי. כּ לּ וֹ  הזּ ה הלּ ילה וּ מבל, ׁש לוּ ק,

סחי י'מ ני ת טו|פרק ְְִִָָ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

מתחיל מלּמ דוֹ . אביו בּ ן, ׁש לּ  דעּת וֹ  וּ לפי פעמים. ׁש ּת י הזּ ה הלּ ילה אחת,
הּפ רׁש ה כּ ל ׁש יּ גמוֹ ר עד אבי, אוֹ בד מארּמ י ודוֹ רׁש  בּ ׁש בח, וּ מסיּ ם בּ גנוּ ת

כלּ ּה :
אה בּפ סח, אלּ וּ  דברים ׁש ׁש ה אמר ׁש א כּ ל אוֹ מר, היה גּ מליאל רבּ ן

ׁש ּפ סח ׁש וּ ם על ּפ סח, וּ מרוֹ ר. מצּ ה, ּפ סח, הן, ואלּ וּ  חוֹ בתוֹ , ידי יצא
אבוֹ תינוּ  ׁש נּ גאלוּ  ׁש וּ ם על מצּ ה, במצרים. אבוֹ תינוּ  בּ ּת י על הּמ קוֹ ם
במצרים. אבוֹ תינוּ  חיּ י את הּמ צרים ׁש ּמ ררוּ  ׁש וּ ם על מרוֹ ר, מּמ צרים.
מּמ צרים, יצא הוּ א כּ אלּ וּ  עצמוֹ  את לראוֹ ת אדם חיּ ב ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל

יג)ׁש נּ אמר ה'(שמות עשׂ ה זה בּ עבוּ ר לאמר, ההוּ א בּ יּ וֹ ם לבנ והגּ דּת  , 
לפאר, לׁש בּ ח, להלּ ל, להוֹ דוֹ ת, חיּ בין אנחנוּ  לפיכ מּמ צרים. בּ צאתי לי
כּ ל את ולנוּ  לאבוֹ תינוּ  ׁש עשׂ ה למי וּ לקלּ ס, לעלּ ה, ,לבר להדּ ר, לרוֹ מם,
ליוֹ ם וּ מאבל לשׂ מחה, מיּ גוֹ ן לחרוּ ת, מעבדוּ ת הוֹ ציאנוּ  האלּ וּ , הנּ ּס ים

הללוּ יּה : לפניו, ונאמר לגאלּ ה. וּ מעבּ וּ ד גּ דוֹ ל, לאוֹ ר וּ מאפלה טוֹ ב,
וּ ביתו  ׁש מחה. הבּ נים אם עד אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית אוֹ מר, הוּ א היכן עד

טרפוֹ ן רבּ י בּ גאלּ ה. וחוֹ תם מים. למעינוֹ  חלּ מיׁש  עד אוֹ מרים, הלּ ל
רבּ י חוֹ תם. היה וא מּמ צרים, אבוֹ תינוּ  את וגאל גּ אלנוּ  אׁש ר אוֹ מר,
ולרגלים למוֹ עדים יגּ יענוּ  אבוֹ תינוּ  ואהי אהינוּ  ה' כּ ן אוֹ מר, עקיבא
,בּ עבוֹ דת ושׂ שׂ ים עיר בּ בנין שׂ מחים לׁש לוֹ ם, לקראתנוּ  הבּ אים אחרים

בּ רוּ  עד כו', הּפ סחים וּ מן הזּ בחים מן ׁש ם ישׂ ראל:ונאכל גּ אל ה', אּת ה  
ההלּ ל,ז  את עליו גוֹ מר רביעי, מזוֹ נוֹ . על מבר ׁש ליׁש י, כוֹ ס לוֹ  מזגוּ 

לׁש ּת וֹ ת, רוֹ צה אם הלּ לוּ , הכּ וֹ סוֹ ת בּ ין היר. בּ רכּ ת עליו ואוֹ מר
יׁש ּת ה: א לרביעי, ׁש ליׁש י בּ ין יׁש ּת ה.

אח כּ לּ ן, יאכלוּ . מקצתן, יׁש נוּ  אפיקוֹ מן. הּפ סח אחר מפטירין אין
יאכלוּ : א נרדּ מוּ , יאכלוּ . נתנמנמוּ , אוֹ מר, יוֹ סי רבּ י יאכלוּ .

אתט  מטמאין והנּ וֹ תר, הּפ גּ וּ ל היּ דים. את מטּמ א חצוֹ ת, אחר הּפ סח
א זבח, ׁש ל את בּ ר זבח. ׁש ל את ּפ טר הּפ סח בּ רכּ ת בּ ר היּ דים.
פוֹ טרת זוֹ  א אוֹ מר, עקיבא רבּ י יׁש מעאל. רבּ י דּ ברי ּפ סח, ׁש ל את פטר

זוֹ : פוֹ טרת זוֹ  וא זוֹ ,




ְיֹבַאר ְסֻגַּלת ּוַמֲעַלת ֲאִמיַרת "ִנְׁשַמת  ּבֹו 
ָּכל ַחי" ִלּקּוִטים ִמן ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוִכְתֵבי 
האריז"ל, ְוִסְפֵרי ַקָּבָלה, ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם 
טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְוַתְלִמיָדיו, ּוְׁשָאר ספה"ק, 
ְוִעיַקִרים  ְיסֹוִדִּיים  ְּכָלִלים  ַהַּמִּקיִפים 
ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּתִפָּלה  ַלֲאִמיַרת  ַהּנֹוְגִעים 

ַהָּלזֹו.

ְּבִלי  ִאְמרֹוֵּתיֶהם  ְּבִבְתֵרי  ְוַהְּמַעֵּין 
ְוִנְפָלָאה  ְּגדֹוָלה  ּתֹוֶעֶלת  ְיַקֵּבל  ָסֵפק 
ְלִהְתַאֵּמץ  ְּגבּול  ִּבְלִּתי  ְּבִהְתעֹוְררּות 
ַהְּקדֹוָׁשה  ְּתִפָּלה  ְלִהְתַּפֵּלל  ּוְלִהְתַחֵּזק 

ַהָּלזֹו.




