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רי"ד  יֹום ִאּיָ ִני ַסחּפֶ " ִנְקָרא ּבְ ּבִ  ְלִפי", ׁשֵ ית  ְזַמןׁשֶ ּבֵ  ׁשֶ

ׁש  ְקּדָ ם ָהָיה ַהּמִ ן ֶאת ֶזה יֹוםּבְ  ִהְקִריבוּ  ַקּיָ ַסח  ָקְרּבַ  ַהּפֶ

ה ּלֹא ֵאּלֶ מֹוֲעדוֹ  ִהְקִריבּוהוּ  ׁשֶ ִניָסןי"ד ּבְ  – ּבְ  ֵמֵחַמת, ּבְ

ְגַלל אוֹ  ֻטְמָאה ָהיוּ  ּבִ מוֹ  .ְרחֹוָקה ֶדֶרךְ ּבְ  ׁשֶ  תּוב כָּ ׁשֶ  ּכְ

ּתֹוָרה ר( ּבַ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ֵלאֹמר: "ט) ּבַ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ִאיׁש  ,ּדַ

י ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרְך ְרֹחָקה ָלֶכם אֹו  ִאיׁש ּכִ

ה ֶפַסח ַלה ,ְלֹדרֵֹתיֶכם   '".ְוָעׂשָ

ֲחנּון אֹוְמִרים ֵאין רי"ד  יֹוםּבְ  ּתַ ִאּיָ  ֶזה ְויֹום ילהֹוִא , ּבְ

ְמָחה יֹום הּוא ה ׂשִ ִהְקִריבוּ  ְלֵאּלֶ ן ֶאת ׁשֶ ַסח ָקְרּבַ   .ַהּפֶ

ה ֶזה יֹוםּבְ  ֶלֱאֹכל נֹוֲהִגים ֲאָרה ַמּצָ ׁשְ ּנִ ַסח ׁשֶ  רכֶ זֵ , ִמּפֶ

ַסח ןּבַ ְלָקְר  ֱאַכל ַהּפֶ ּנֶ ּצֹות ַעל ׁשֶ ית. ַהּמַ ּבֵ ׁש  ּוְכׁשֶ ְקּדָ  ַהּמִ

ם ָהָיה ה, ַסחּפֶ  ִליםכְ וֹ א ָהיוּ  ַקּיָ מוֹ , ּוָמרֹור ַמּצָ  תּובכָּ ׁשֶ  ּכְ

  ".ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהוּ  תַעל ַמּצוֹ "

ִני ַסחּפֶ " ִנְקָרא ֶזה יֹום ם ַעל" ׁשֵ ִני ַהֹחֶדׁש  ׁשֵ ֵ  – ַהׁשּ

ּבוֹ , רִאיָּ  ים ׁשֶ ַסח עֹוׂשִ נָ . ֶזה ּפֶ ׁשְ ּמִ   ".ָקָטן ַסחּפֶ " ִנְקָרא הּבַ

ין ַסח ּבֵ ַא  ּפֶ נֹות  ר ִלׁשְ ְרּבָ   ַהּקָ
  

ַסח ַהְקָרַבת ִמְצַות הׁשֹונָ  ַא  ּפֶ ְ נֹות רִמׁשּ ל . ָקְרּבָ ּכָ  ׁשֶ
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נֹות ְרּבָ ע ַהּקָ ְקּבַ ּנִ ֵטל  ְזַמּנוֹ  ָעַבר" – מֹוֵעד ָלֶהם ׁשֶ  ּבָ

י ַעל ַאף, ַסחּפֶ  ןָקְרּבַ  םאּולָ ", נוֹ ּבָ ָקְר  ע ּפִ ְקּבַ ּנִ  לוֹ  ׁשֶ

 מֹוֲעדוֹ ּבְ  ַלֲעׂשֹותוֹ  לוֹ ָיכ ָהָיה ְולֹא ֶנֱאַנס ִאם, מֹוֵעד

ִני מֹוֵעד ַהּתֹוָרה לוֹ  ָנְתָנה ִראׁשֹוןָה  ָעה – ׁשֵ ַאְרּבָ  ר ׂשָ עָ  ּבְ

ִני ַלֹחֶדׁש  יֹום ֵ   .ַהׁשּ

ן ׁשֹוֶנה ַמּדּועַ  ַסח ָקְרּבַ ל ַהּפֶ נֹות ִמּכָ ְרּבָ   ?ַהּקָ

ֵני ן ִמּפְ ְרּבַ ּקָ ַסח ׁשֶ ַא  ּדֹוֶמה ֵאינוֹ  ַהּפֶ נֹות רִלׁשְ ְרּבָ . ַהּקָ

ל ּכָ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ל – ִהְקִריב ְולֹא ָעַבר ִאם, ַהּקָ ּטֵ  ִמְצַות ּבִ

ה ֶהם ְמֹפָרׁש  לֹא ֲאָבל, ֲעׂשֵ   .ֹעֶנׁש  ּבָ

ָק  ַאךְ   ָעְנׁשוֹ , ִהְקִריב  ְוֹלא ָזדֹוןּבְ  ָעַבר ִאם, ַסחּפֶ  ןְרּבַ ּבְ

יָה " – דוֹ ְמא ָחמּור ֶפׁש ַהִהיא ֵמַעּמֶ  ֹעֶנׁש ", ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

ֵר    .תּכָ

ל  נוֹ ִעְניָ  ַסח  ׁשֶ ִני  ּפֶ   ׁשֵ
  

ְר  ןִמּקָ ַסח ּבַ ֵאין לֹוְמִדים ָאנוּ  ַהּפֶ ב ׁשֶ ִמיד, 'ָאבּוד' ַמּצָ  ּתָ

ר ן ֶאְפׁשָ ִלים ְלַתּקֵ ָהָיה ִמי ֲאִפּלוּ  .ּוְלַהׁשְ ָנה ,ָטֵמא ׁשֶ  ִנּתְ

נּות לוֹ  ּמְ רּות ַהִהְזּדַ ן ְוָהֶאְפׁשָ   .ְלַתּקֵ
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ַמןּבִ  ית ּזְ ּבֵ ׁש  ׁשֶ ְקּדָ ם ָהָיה ַהּמִ ן  תֶא  ִהְקִריבוּ  ַקּיָ  ָקְרּבַ

ַסח ִניָסןי"ד ּבְ  ַהּפֶ   .ּבְ

ָהָיה ָאָדם הּוא אוֹ  ,ֵמת ֵמאְט  ׁשֶ  ִהְקִריב – ָרחֹוק רגָּ  ׁשֶ

ן ֶאת ַסח ָקְרּבַ רי"ד ּבְ  ַהּפֶ ִאּיָ   י'. נִ ׁשֵ  ַסח'ּפֶ  ֶזהוּ . ּבְ

ר טֹוב יֹום ֵאינוֹ  'ינִ ׁשֵ  ַסחּפֶ '  , ְמָלאָכה ּבוֹ  ַלֲעׂשֹות ּוֻמּתָ

ל ֶאת ּבוֹ  אֹוְמִרים ְוֵאין   .ַהַהּלֵ

  

ֵאָלה א ָעֶליךָ ( ׁשְ ַיד ָהִעּגּול ֶאת ְלַמּלֵ ּלְ ׁשּובֹות ׁשֶ כֹונֹות ַהּתְ   : )ַהּנְ

ים ֵאילוּ  ן ֶאת  ִהְקִריבוּ  ֲאָנׁשִ ַסח ָקְרּבַ ִני'? ַהּפֶ 'ֶפַסח ׁשֵ   ּבְ

 ים   .ֲעצּוִבים ֲאָנׁשִ

 ים רוּ  ֲאָנׁשִ ּגָ   .ָרחֹוק  ׁשֶ

 ְיָלִדים.  

 ים ָהיוּ  ֲאָנׁשִ   .ְטֵמִאים ׁשֶ
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ָבִרים ֶאת ק ּבֵ ַהְד  ִכים ַהּדְ ּיָ ַ   ִראׁשֹון ַסחֶפ ְל  ַהׁשּ

ְבָלה ּטַ ל ּבַ   "ִראׁשֹון ַסחּפֶ " ׁשֶ

ָבִרים ְוֶאת ִכים ַהּדְ ּיָ ַ ִני ְלֶפַסח ַהׁשּ   ׁשֵ

ְבָלה ק ּבֵ ְד ַה  ּטַ ל ּבַ ִני ַסחּפֶ " ׁשֶ   ":ׁשֵ

  
ַסח ִראׁשֹון ִני    ּפֶ ַסח ׁשֵ   ּפֶ
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ר ה'  א ִנית ַוְיַדּבֵ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ר ִסיַני ּבַ ֶאל ֹמֶשה ְבִמְדּבַ

ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ֵלאֹמר:    ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ

מֹוֲעדֹו:  ב ַסח ּבְ ָרֵאל ֶאת ַהּפָ ָעה  גְוַיֲעׂשּו ְבֵני ִיׂשְ ַאְרּבָ ּבְ

ֲעׂשּו ֹאתֹו  ִים ּתַ ין ָהַעְרּבַ ה ּבֵ ֹחֶדׁש ַהּזֶ ר יֹום ּבַ ָעׂשָ

ֹמֲעדֹו כְּ  ֲעׂשּו ֹאתֹו: ּבְ ָטיו ּתַ ּפָ ָכל ֻחּקָֹתיו ּוְכָכל ִמׁשְ

ַסח:  ד ָרֵאל ַלֲעׂשֹת ַהּפָ ֵני ִיׂשְ ר ֹמֶשה ֶאל ּבְ   ַוְיַדּבֵ

ר יֹום  ה ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראׁשֹון ּבְ ַסח ּבָ ֲעׂשּו ֶאת ַהּפֶ ַוּיַ

ה ה'  ר ִצּוָ ֹכל ֲאׁשֶ ר ִסיָני ּכְ ִמְדּבַ ִים ּבְ ין ָהַעְרּבַ ַלֹחֶדׁש ּבֵ

ָרֵאל: ֶאת  ֵני ִיׂשְ ן ָעׂשּו ּבְ ר ו ֹמֶשה ּכֵ ים ֲאׁשֶ ַוְיִהי ֲאָנׁשִ

ַסח  ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ְולֹא ָיְכלּו ַלֲעׂשֹת ַהּפֶ

ּיֹום  ְקְרבּו ִלְפֵני ֹמֶשה ְוִלְפֵני ַאֲהרֹן ּבַ ּיֹום ַההּוא ַוּיִ ּבַ

ה ֵאָליו ֲאַנְחנוּ  זַההּוא:  ים ָהֵהּמָ  ַוּיֹאְמרּו ָהֲאָנׁשִ

י ַהְקִריב ֶאת  ַרע ְלִבְלּתִ ה ִנּגָ ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ָלּמָ

ָרֵאל:  ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ ֹמֲעדֹו ּבְ ן ה' ּבְ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם  חָקְרּבַ

ה ה' ָלֶכם:  ְמָעה ַמה ְיַצּוֶ ר ה'  טֹמֶשה ִעְמדּו ְוֶאׁשְ ַוְיַדּבֵ

אֹמר:  ָרֵאל  יֶאל ֹמֶשה ּלֵ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ֵלאֹמר ִאיׁש ּדַ

י ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרְך ְרֹחָקה ָלֶכם אֹו  ִאיׁש ּכִ

ה ֶפַסח ַלה':  ִני  יאְלֹדרֵֹתיֶכם ְוָעׂשָ ֵ ֹחֶדׁש ַהׁשּ ּבַ

ִים ַיֲעׂשּו ֹאתֹו ַעל  ין ָהַעְרּבַ ר יֹום ּבֵ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ּבְ

נּ  יבַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו:  ִאירּו ִמּמֶ ּו ַעד לֹא ַיׁשְ
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ַסח ַיֲעׂשּו  ת ַהּפֶ ָכל ֻחּקַ רּו בֹו ּכְ ּבְ ּבֶֹקר ְוֶעֶצם ֹלא ִיׁשְ

ר הּוא ָטהֹור ּוְבֶדֶרְך לֹא ָהָיה  יגֹאתֹו:  ְוָהִאיׁש ֲאׁשֶ

יָה  ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ַסח ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ְוָחַדל ַלֲעׂשֹות ַהּפֶ

 ָ ֹמֲעדֹו ֶחְטאֹו ִיׂשּ ן ה' ֹלא ִהְקִריב ּבְ י ָקְרּבַ א ָהִאיׁש ּכִ

ת  ידַההּוא:  ֻחּקַ ה ֶפַסח ַלה' ּכְ ר ְוָעׂשָ ֶכם ּגֵ ְוִכי ָיגּור ִאּתְ

ה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם  ה ֻחּקָ ן ַיֲעׂשֶ טֹו ּכֵ ּפָ ַסח ּוְכִמׁשְ ַהּפֶ

ר ּוְלֶאְזַרח ָהָאֶרץ:   ְוַלּגֵ
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ִניָסן   י"ד ּבְ
  

ר ִאּיָ   י"ד ּבְ

  יֹום ֶאָחד
  

ָחֵמץ ר ּבְ   ֻמּתָ

ְה  ּיִ   ֶיה ָחֵמץָאסּור ׁשֶ
  

  אֹוְכִלים ַרק ַמּצֹות

ְמָלאָכה ר ּבִ   ֻמּתָ
  

ְבָעה ָיִמים   ׁשִ

ל   אֹוְמִרים ַהּלֵ
  

ה   נֹוֲהִגים ֶלֱאֹכל ַמּצָ

ְמָלאָכה   ָאסּור ּבִ
  

ל   לֹא אֹוְמִרים ַהּלֵ
  


