
סדר אמירת קרבן פסח
בזמן שבית המקדש היה קיים, הפסח היה נשחט בי"ד בניסן אחר תמיד של בין הערבים. כיום שאין לנו קרבן הפסח מן הראוי 

לומר את סדר הקרבתו מדין "ונשלמה פרים שפתינו". 
דּוָכָנם  ְבּ ים  ּוְלִוִיּ ֲעבֹוָדָתם  ַבּ ֲהִנים  כֹּ ְוִלְהיֹות  ָהִראׁשֹון  ְלחֶֹדׁש  ר  ָעָשׂ ָעה  ַאְרָבּ ְבּ מֹוֲעדֹו  ְבּ ַסח  ַהֶפּ ן  ָקְרַבּ ְלַהְקִריב  יָתנּו  ִצִוּ ה  ַאָתּ ָהעֹוָלִמים.  ִרּבֹון 
דּוָכנֹו  ֲעבֹוָדתֹו ְולֹא ֵלִוי ְבּ ַסח. ְוֵאין ָלנּו לֹא כֵֹהן ַבּ ל ַהְקָרַבת ַהֶפּ ׁש ּוֻבַטּ ְקָדּ ית ַהִמּ ֲעֹונֹוֵתינּו ָחַרב ֵבּ ה ַבּ ל, ְוַעָתּ ַמֲעָמָדם קֹוְרִאים ֶאת ַהַהֵלּ ָרֵאל ְבּ ְוִיְשׂ
ְפתֹוֵתינּו  יַח ִשׂ ִשׂ ֵהא  ְיּ ֶשׁ ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו  ָפֶניָך  ִמְלּ ְיִהי ָרצֹון  ָלֵכן  ָפֵתינּו.  ְשׂ ָמה ָפִרים  ְלּ ּוְנַשׁ ה ָאַמְרָתּ  ְוַאָתּ ַמֲעָמדֹו.  ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְולֹא 
כֹוֵנן  ה ְתּ ל ְלהֹודֹות ַלְיהָֹוה ְוַאָתּ יר ְוַהֵלּ ִשׁ ם ְבּ רּו ַהְלִוִיּ מֹוֲעדֹו ְוָעַמְדנּו ַעל ַמֲעָמדֹו ְוִדְבּ ַסח ְבּ ִאּלּו ִהְקַרְבנּו ֶאת ַהֶפּ ה ְלָפֶניָך ְכּ ל ּוְמֻרֶצּ ָחׁשּוב ּוְמֻקָבּ

ָאמּור: ָך ָכּ ה ַעְבְדּ תֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי מֶֹשׁ ַתְבָתּ ָעֵלינּו ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ מֹוֲעדֹו ְכּ ַסח ְבּ ָך ַעל ְמכֹונֹו ְוַנֲעֶלה ְוַנְקִריב ְלָפֶניָך ֶאת ַהֶפּ ְשׁ ִמְקָדּ
ל ֲעַדת  רּו ֶאל ָכּ ְבּ ָנה: ַדּ י ַהָשּׁ ים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵשׁ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאֹמר: ַהחֶֹדׁש ַהֶזּה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִשׁ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְבּ אֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹשׁ ַויֹּ
יתֹו  רֹב ֶאל ֵבּ ֵכנֹו ַהָקּ ה ְוָלַקח הּוא ּוְשׁ ׂ ִית ִמְהיֹת ִמֶשּ ִית: ְוִאם ִיְמַעט ַהַבּ ה ַלָבּ ה ְלֵבית ָאבֹת ֶשׂ ר ַלחֶֹדׁש ַהֶזּה ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ֶשׂ ָעשֹׂ ָרֵאל ֵלאמֹר ֶבּ ִיְשׂ
ֶמֶרת ַעד  חּו: ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמְשׁ ָקּ ים ּוִמן ָהִעִזּים ִתּ ָבִשׂ ָנה ִיְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהְכּ ן ָשׁ ה ָתִמים ָזָכר ֶבּ ה: ֶשׂ ׂ כֹּסּו ַעל ַהֶשּ ת ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָתּ ִמְכַסת ְנָפשֹׁ ְבּ
קֹוף ַעל  ְשׁ זּוזֹת ְוַעל ַהַמּ י ַהְמּ ֵתּ ם ְוָנְתנּו ַעל ְשׁ ִים: ְוָלְקחּו ִמן ַהָדּ ין ָהַעְרָבּ ָרֵאל ֵבּ ל ְקַהל ֲעַדת ִיְשׂ ֲחטּו אֹתֹו כֹּ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֶזּה ְוָשׁ ָעה ָעָשׂ ַאְרָבּ
ִים  ָמּ ל ַבּ ל ְמֻבָשּׁ ּנּו ָנא ּוָבֵשׁ אְכלּו ִמֶמּ ְיָלה ַהֶזּה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו: ַאל תֹּ ַלּ ר ַבּ ָשׂ ֶהם: ְוָאְכלּו ֶאת ַהָבּ ר יֹאְכלּו אֹתֹו ָבּ ים ֲאֶשׁ ִתּ ַהָבּ
אְכלּו אֹתֹו ָמְתֵניֶכם  רֹפּו: ְוָכָכה תֹּ ְשׂ ֵאׁש ִתּ ֶקר ָבּ ּנּו ַעד בֹּ ָתר ִמֶמּ ֶקר ְוַהנֹּ ּנּו ַעד בֹּ ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו: ְולֹא תֹוִתירּו ִמֶמּ י ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹאׁשֹו ַעל ְכּ ִכּ

ַסח הּוא ַליהָוה: זֹון ֶפּ ִחָפּ ם אֹתֹו ְבּ ֶיְדֶכם ַוֲאַכְלֶתּ ְלֶכם ְבּ ַרְגֵליֶכם ּוַמֶקּ ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם ְבּ

גרסת היעב"ץ:

ת ָהָיה  ָבּ ַשׁ ין ְבּ חֹול ֵבּ ין ְבּ ַסח ֵבּ ִים, ֶעֶרב ֶפּ ין ָהַעְרַבּ ל ֵבּ ִמיד ֶשׁ ִניָסן, ֵאין ׁשֹוֲחִטין אֹותֹו ֶאָלא ַאַחר ָתּ ר ְבּ ָעה ָעָשׂ ַאְרָבּ ַסח ְבּ ן ֶפּ ְך ָהְיָתה ֲעבֹוַדת ָקְרַבּ ַכּ
ַבע  ֶשׁ ׁש ּוֶמֱחָצה ְוָקֵרב ְבּ ֵשׁ ת ָהיּו ׁשֹוֲחִטין אֹותֹו ְבּ ָבּ ַסח ִלְהיֹות ֶעֶרב ַשׁ מֹוָנה ּוֶמֱחָצה, ְוִאם ָחל ֶעֶרב ֶפּ ְשׁ ַבע ּוֶמֱחָצה, ְוָקֵרב ִבּ ֶשׁ ַחט ְבּ ִמיד ִנְשׁ ַהָתּ
ֶבת  ְמַעֶכּ ִמיָלתֹו  ֶשׁ ם  ֵשׁ (ּוְכּ ְוִנמּוִלים  ְוַהְטהֹוִרים  ַהְגדֹוִלים  יתֹו  ֵבּ ֵני  ְבּ ה  ָהִאָשׁ ְוֶאָחד  ָהִאיׁש  ֶאָחד  ָרֵאל  ִמִיְשׂ ָאָדם  ל  ָכּ ַאֲחָריו,  ַסח  ְוַהֶפּ ּוֶמֱחָצה 
ָיכֹול ְלַהִגיַע  ל ֶשׁ ֶבת) ָכּ ין ְקַטִנים ּוְטִביַלת ִאָמהֹוָתיו ְמַעֶכּ ין ְגדֹוִלים ֵבּ ָניו ַהְקַטִנים ּוִמיַלת ֲעָבָדיו ֵבּ ְך ִמיַלת ָבּ ַסח ּוִמֶלֱאכֹול ּבֹו, ַכּ ִמַלֲעׂשֹות ַהָפּ

ַסח: ן ֶפּ ָקְרַבּ ַסח ַחָיב ְבּ ִחיַטת ַהֶפּ ַעת ְשׁ ְשׁ ַלִים ִבּ ִלְירּוָשׁ
ִמיד ָהֶעֶרב ְוַאַחר  ֲעָזָרה ַאַחר ְגַמר ֲעבֹוַדת ָתּ ָכל ָמקֹום ָבּ ָנה (ֵאינֹו ָטעּון ְסִמיָכה) ְוׁשֹוֲחטֹו ְבּ ן ָשׁ ִמים ֶבּ ים אֹו ִמן ָהִעִזים ָזָכר ָתּ ָבִשׂ ְמִביאֹו ִמן ַהְכּ
ֵני ַהֲחּבּוָרה  ל ֶאָחד ִמְבּ ְרׁשּותֹו ֶשׁ ִבּ ַזִית  ַכּ ם ְולֹא ַמְקִטיִרין ַהֵחֶלב ַעל ַהָחֵמץ (ֲאִפילּו ָהָיה  ַסח ְולֹא זֹוְרִקין ַהָדּ ַהָטַבת ַהֵנרֹות, ְוֵאין ׁשֹוֲחִטין ַהֶפּ

ר): ֵשׁ ַסח ָכּ ַסח, הּוא לֹוֶקה ְוַהֶפּ ן ֶפּ ל ָקְרַבּ ַעת ַאַחת ֵמָהֲעבֹודֹות ֶשׁ ְשׁ ִבּ
ַח זֹוְרקֹו ְזִריָקה  ֵהן ַהָקרֹוב ֵאֶצל ַהִמְזֵבּ ֵרת ְונֹוֵתן ְלֲחֵבירֹו, ְוֲחֵבירֹו ְלֲחֵבירֹו, כֹּ ְכִלי ָשׁ ּוָרה ִבּ ֹראׁש ַהּשׁ ְבּ ֵהן ֶשׁ מֹו כֹּ ל ָדּ ֹוֵחט (אפילו זר) ְוִקֵבּ ַחט ַהּשׁ ָשׁ
ֲהִנים עֹוְמִדים ׁשּורֹות ּוִבְיֵדיֶהם  ל ֶאת ַהָמֵלא ּוַמֲחִזיר ֶאת ָהֵריָקן, ְוָהיּו ַהכֹּ ִלי ֵריָקן ְלֲחֵבירֹו ְוֲחֵבירֹו ְלֲחֵבירֹו, ְמַקֵבּ ֶנֶגד ַהְיסֹוד ְוחֹוֵזר ַהְכּ ַאַחת ְכּ
אּוְנְקָליֹות  ַסח ְבּ ְך ּתֹוִלין ֶאת ַהֶפּ ם, ַאַחר ַכּ א ַיִניחּום ְוִיָקֵרׁש ַהָדּ לֹּ ִזיִכין ׁשּוַלִים ֶשׁ ֶסף אֹו ּכּוָלן ָזָהב ְולֹא ָהיּו ְמעּוָרִבים, ְולֹא ָהיּו ְלָבּ ּכּוָלן ֶכּ ִזיִכין ֶשׁ ָבּ
ְרָזא) ְוקֹוְרִעין  ַבּ ַקל ֵליה ְבּ ם ְלַמָטה ָשׁ ת ַעד ַהָחֶזה ּוִמָשּׁ ָבּ ַשׁ יט אֹותֹו ּכּולֹו (ּוְבּ ֶתף ֲחֵבירֹו, ּתֹוֶלה) ּוַמְפִשׁ ְתפֹו ְוַעל ֶכּ ַמְקלֹות ַדִקים ֵמִניַח ַעל ִכּ (אֹו ְבּ
ים ְלעּוַמת ֶהָעֶצה, נֹוֵתן  ָבִשׂ ַעֵליֶהן ְוָהַאְלָיה, ִאם ָהָיה ִמִמין ַהְכּ ָליֹות ְוֵחֶלב ֶשׁ י ַהְכּ ֵתּ ֵבד ּוְשׁ ֶרס ְויֹוֶתֶרת ַהָכּ ַעל ַהֶכּ ְטנֹו ּומֹוִציִאין ֵאימּוִרים ַהֵחֶלב ֶשׁ ִבּ
ַסח  הּוא יֹום טֹוב, ֲאָבל ִאם ָחל ֶעֶרב ֶפּ ַלְיָלה ֶשׁ יֹום, ְולֹא ַבּ חֹול ַבּ ל ֶזַבח ְוֶזַבח ְלַבדֹו, ְבּ ֵהן ַעל ַהַמֲעָרָכה, ֶחְלֵבי ָכּ ֵרת ּומֹוְלָחן ּוַמְקִטיָרן ַהכֹּ ְכִלי ָשׁ ִבּ
ִחיָטתֹו  ְשׁ ִעָמם),  צֹוֵלהּו  ֶשׁ ְכּ ְנִקִיים  ִיְהיּו  ֶשׁ ֵדי  (ְכּ ֶרׁש  ַהֶפּ ֵמֶהן  ֵמִסיר  ֶשׁ ַעד  ּוְמַמֶחה אֹוָתן  ְקָרָביו  ּומֹוִציא  ַהַלְיָלה,  ל  ָכּ ְוהֹוְלִכין  ַמְקִטיִרין  ת  ָבּ ַשׁ ְבּ

ָאר ִעְנָיָניו ֵאין דֹוִחין: ת, ּוְשׁ ָבּ ּוְזִריַקת ָדמֹו ּוִמיחּוי ְקָרָביו ְוֶהְקֵטר ֲחָלָביו דֹוִחין ֶאת ַהַשׁ
ׁשֹוֲחִטין  ֵהן  ֶשׁ עֹוד  ּוְבּ אֹוָתּה,  נֹוֲעִלין  ָהֲעָזָרה,  ִנְתַמְלָאה  ַאַחת  ְתּ  ַכּ ִנְכְנָסה  ים,  ֲאָנִשׁ ים  לִשׁ ִמְשׁ חּוָתה  ְפּ ְתּ  ַכּ ְוֵאין  ַחט,  ִנְשׁ ַסח  ַהֶפּ ּתֹות  ִכּ לֹׁש  ָשׁ ְבּ
ְתּ  ְקעּו, ָגְמָרה ַכּ ְקעּו ֵהִריעּו ְוָתּ ל ְקִריָאה ָתּ ְלׁשּו, ַעל ָכּ נּו, ָשׁ נּו, ִאם ָשׁ ָלם, ָשׁ ַיְקִריבּו ֶאת ֻכּ ם קֹוִרין ֶאת ַהַהֵלל, ִאם ָגְמרּו קֹוֶדם ֶשׁ ּוַמְקִריִבין, ַהְלִוִיּ
ה  ַמֲעֵשׂ ית, ְכּ ִליִשׁ ִנָיה, ִנְכְנָסה ְשׁ ִנָיה ָנֲעלּו ַדְלתֹות ָהֲעָזָרה, ָגְמָרה, ָיְצָאה ְשׁ ְתּ ְשׁ ַכּ ְתּ ִראׁשֹוָנה, ִנְכְנָסה  ַכּ ַאַחת ְלַהְקִריב, ּפֹוְתִחין ָהֲעָזָרה ָיְצָאה 
ֲעָזָרה,  ת, ֲאַמת ַהַמִים ָהְיָתה עֹוֶבֶרת ָבּ ָבּ ַשׁ ם ַוֲאִפילּו ְבּ ָלן רֹוֲחִצין ָהֲעָזָרה ֵמִלְכלּוֵכי ַהָדּ ָיְצאּו ֻכּ ית, ַאַחר ֶשׁ ִליִשׁ ִנָיה ְוַהְשׁ ה ַהְשּׁ ְך ַמֲעֵשׂ ָהִראׁשֹוָנה, ַכּ
ם  ל ַדּ ִצין ֲאֵליֶהם ָכּ ַהַמִים עֹוִלין ְוָצִפין ּוְמַקְבּ ל ְגדֹוֶתיָה ַעד ֶשׁ ה סֹוְתִמין ְמקֹום ְיִציַאת ַהַמִים ְוִהיא ִמְתַמְלָאה ַעל ָכּ רֹוִצין ְלָהִדיַח ַהִרְצָפּ ֶשׁ ְכּ ֶשׁ
ְסחֹו  ל ֶאָחד ִעם ִפּ ִית, ָיְצאּו ָכּ בֹוד ַהַבּ ה ְמנּוָקה, ֶזהּו ְכּ יָמה ְויֹוְצִאין ַהַמִים ִעם ַהִלְכלּוְך, ִנְמַצֲאת ָהִרְצָפּ ְך ּפֹוְתִחין ַהְסִתּ ֲעָזָרה, ַאַחר ַכּ ָבּ ְוִלְכלּוְך ֶשׁ
נּור ְוָהֵאׁש ְלַמָטה,  ית ְנקּוָבתֹו, ְוּתֹוֵלהּו ְלּתֹוְך ַהַתּ יו ַעד ֵבּ ל ִרמֹון ּתֹוֲחבֹו ִמּתֹוְך ִפּ ּפּוד ֶשׁ יַצד צֹוִלין אֹותֹו ְמִביִאין ְשׁ לֹו) ְוָצלּו אֹוָתם, ֵכּ (ְועֹור ֶשׁ
ְתּ ָהִראׁשֹוָנה יֹוְצִאין  ַסח ְלֵביָתם, ֶאָלא ַכּ ת ֵאין מֹוִליִכין ֶאת ַהֶפּ ָבּ ַשׁ ר, ְבּ ָשׂ ָאר ָבּ ְשׁ ַסח ִכּ ָרָעיו ּוְבֵני ֵמָעיו חּוָצה לֹו. ְוֵאין ְמַנְקִרין ֶאת ַהֶפּ ה ְכּ ְוּתֹוֶלּ

ְסֵחיֶהן: ָכה ָיְצאּו ְוָצלּו ֶאת ִפּ ְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת, ֳחֵשׁ ית ִבּ ִליִשׁ ֵחיל, ַהְשׁ ִבין ְבּ ְסֵחיֶהן ְויֹוְשׁ ִנָיה יֹוְצִאין ִעם ִפּ ִית, ַהְשׁ ַהר ַהַבּ ִבין ְבּ ְסֵחיֶהן ְויֹוְשׁ ִפּ ְבּ
ָקר אֹו ִמן ַהצֹאן, ְגדֹוִלים אֹו ְקַטִנים, ְזָכִרים אֹו ְנֵקבֹות, ְוִהיא  ָלִמים, ִמן ַהָבּ יֹום י"ד ֶזַבח ְשׁ ִראׁשֹון, ַמְקִריִבין ִעמֹו ְבּ ַסח ָבּ ַמְקִריִבין ֶאת ַהֶפּ ֶשׁ ְכּ
ל  ְלָבד, ִמָכּ תּוב חֹוָבה ֶאָלא ְרׁשּות ִבּ ַסח ַלְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך צֹאן ּוָבָקר, ְולֹא ָקְבָעּה ַהָכּ ּתֹוָרה ְוָזַבְחָתּ ֶפּ ר, ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ַבּ ָעה ָעָשׂ ִנְקֵראת ֲחִגיַגת ַאְרָבּ
ַטֲהָרה, ּוְבמּוָעט,  חֹול, ְבּ הּוא ָבא ְבּ ְזַמן ֶשׁ ַסח ֶנֱאָכל ַעל ַהׂשֹוַבע, ֵאיָמַתי ְמִביִאין ִעמֹו ֲחִגיָגה, ִבּ ְיֵהא ַהֶפּ ֵדי ֶשׁ חֹוָבה ִמִדְבֵרי סֹוְפִרים, ְכּ ָמקֹום ִהיא ְכּ
יַרִים  ִפיַכת ִשׁ ע, ּוְשׁ ֵהן ַאְרַבּ ִים ֶשׁ ַתּ ן ָדִמים ְשׁ ָלִמים, ְטעּוָנה ְסִמיָכה ּוְנָסִכים ּוַמַתּ ָכל ּתֹוַרת ִזְבֵחי ְשׁ ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד, ְוִדיָנּה ְכּ ְוֶנֱאֶכֶלת ִלְשׁ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן: ֶנה ִבּ ִיָבּ ֵבית ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ִעמֹו ְבּ ַסח ַוֲחִגיָגה ֶשׁ ן ֶפּ ַלְיסֹוד, ֶזהּו ֵסֶדר ֲעבֹוַדת ָקְרַבּ


